Automatizujte zpracování a distribuci
dokumentů do vašich firemních procesů!
Nemáte kontrolu nad stovkami
papírových dokumentů,
které přichází do vaší firmy?
OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.
S možností více skenovacích procesů můžete vytvořit pro každý typ dokumentu skenovací
proces, který daný dokument zpracuje a následně uloží do vašeho firemního archivu.

OptimiDoc zajistí kontrolu nad firemními dokumenty
OptimiDoc je serverová aplikace pomocí které dokážete sbírat jednotlivé papírové
dokumenty z několika míst. Následně je archivovat v digitální podobě pro pozdější využití
včetně informací o dokumentu vloženém uživatelem přímo během skenování. Díky
pokročilým funkcím OptimiDoc vylepší kvalitu skenovaných dokumentů, separuje dávkové
skeny pomocí čárového kódu nebo převede dokument do prohledávatelného PDF/A.

Uživatelé jsou nadšení z
• jednoduchosti zpracování firemních dokumentů bez
nutnosti složitého procesu pro uložení do firemních
systémů
• úspory času na jejich kreativní práci
• odbourání dalších aplikací díky integraci rozhraní
do panelu multifunkčního zařízení
Ředitel uvítá
• rychlou návratnost investice díky nízkým pořizovacím
nákladům i pro malé zákazníky
• zabezpečení a snadnou dohledatelnost dokumentů
v rámci firmy
• zvýšení produktivity zaměstnanců usnadněním
práce s papírovými dokumenty

Jednoduché
zpracování firemních
dokumentů bez
nutnosti složitého
procesu pro uložení
do firemních systémů.

IT administrátor využije
• centrální správu OptimiDoc a zařízení přes webové
rozhraní
• pokročilé skenovací procesy s možností definice
parametrů dokumentu, vylepšení kvality nebo
rozpoznání čárových kódů
• integraci s ostatními firemními systémy jako LDAP,
Microsoft SharePoint nebo emailový server

Vstup skenovaných dokumentů
Papírové dokumenty mohou být digitalizovány přes dotykový panel multifunkčního zařízení
Xerox pomocí EIP technologie. Tato technologie umožňuje zobrazovat rozhraní OptimiDoc
přímo na displeji multifunkčního zařízení. Díky tomu může uživatel nastavit skenování
i informace o dokumentu bez nutnosti využití dalšího zařízení nebo pracovní stanice. Celý
proces je proveden ve třech krocích:
Přihlášení
Pro rozpoznání uživatele je nutné se přihlásit. OptimiDoc podporuje
čtyři základní typy přihlášení: volbou svého jména ze seznamu
uživatelů, PINem, jménem a heslem či převzetím informací ze systému
jako SafeQ. Díky identifikaci uživatele OptimiDoc dokáže nabídnout
skenovací procesy, na které má daný uživatel právo.

Výběr skenovacího procesu
Po přihlášení si uživatel vybere jeden ze skenovacích procesů, který má
předdefinován způsob zpracování skenovaného dokumentu. Definice
obsahuje typ výstupního souboru a také místo, kam má být doručen.

Nastavení skenování a definice parametrů
U každého skenovaného dokumentu můžete nastavit způsob
skenování a sadu parametrů, které popisují skenovaný dokument
(např. faktura může obsahovat číslo faktury). Tyto parametry mohou
být různého typu

Hotovo!
Dokument je následně automaticky zpracován, převeden do výsledného formátu a odeslán do úložiště
včetně zadaných parametrů.
Zpracování dokumentů ze složek
Skenování do složek (HotFolders) může být použito pro zpracování papírových dokumentů skenovaných
na zařízení bez Xerox EIP technologie nebo dokumentů již v digitální podobě.
OptimiDoc umožňuje vytvoření neomezeného počtu složek, ze kterých budou zpracovány všechny příchozí
dokumenty. Každé složce lze přitom nadefinovat rozdílné způsoby zpracování dokumentů nebo způsoby uložení.
OptimiDoc vyhledává dokumenty nejenom přímo ve složkách, ale také v jeho podsložkách. Administrátor tak
může vytvořit až pět úrovní podsložek a následně je použít pro indexování, pojmenování či identifikaci uživatele.
Díky této funkcionalitě již není nutné vytvářet složky pro každého uživatele nebo dokument, což značně snižuje
administrativní nároky.

Zpracování dokumentů
Serverová část OptimiDoc se stará o samotné zpracování digitálního obrazu dokumentu.
Jednotlivé zpracování dokumentu se liší dle zvoleného skenovacího procesu a jeho
samotného nastavení. Konkrétní proces má definován způsob vylepšení a zpracování
obrazu, zda má být použita separace dávkových skenů nebo zda má být provedena konverze
dokumentu na jiný typ souboru.
Vylepšení kvality a zpracování obrazu
OptimiDoc provádí celou řadu operací pro vylepšení
obrazových dat dokumentu. Toto vylepšení je
základem pro kvalitní rozpoznávání a následnou
archivaci dokumentu.

Konverze dokumentů
OptimiDoc dokáže převést skenované dokumenty
do více než 10 typů souborů. Mezi nimiž nechybí ty
nejpoužívanější: Microsoft Word, Microsoft Excel,
prohledávatelné PDF, HTML či obyčejný TXT soubor.
Díky pokročilé konverzi souborů OptimiDoc nepřevádí
dokument pouze do čistého textu, ale dokáže zachovat
formátování, odstavce či obrázky na správném místě.
Prohledávatelné a komprimované PDF /A
Ukládejte vaše dokumenty v prohledávatelném
a komprimovaném PDF/A pro dlouhodobou archivaci
v elektronické podobě. Díky tomu váš archiv zabere
minimum místa a ještě umožní vyhledávat informace
v celém archivu.
Editovatelné dokumenty
Potřebujete upravovat papírové dokumenty například
v Microsoft Office. OptimiDoc dokáže převést vaše
dokumenty do známých formátů jako Microsoft Word,
Excel, či PowerPoint.

Čárové kódy a separace dokumentů
Pro hromadné skenování dokumentů OptimiDoc nabízí
rozpoznání čárového kódu a separaci dokumentů. Díky
tomu je pak digitalizace dokumentů mnohem rychlejší
a automatická.
Rozpoznání čárového kódu
Čárové kódy mohou být také přečteny a využity
pro zpracování dokumentů v systému pro správu
dokumentů nebo pro indexaci, pojmenování
a klasifikaci dokumentů. Pomocí operací nad čárovými
kódy můžete například vybrat jen specifickou část
nebo převést jeho hodnotu pomocí konverzní tabulky.

Separace dokumentů
Separace dokumentů se používá při skenování několika
dokumentů najednou. OptimiDoc pak jednotlivé
dokumenty separuje dle čárového kódu nebo pomocí
prázdné stránky vložené mezi jednotlivé dokumenty.
Typy a pozice čárového kódu
OptimiDoc podporuje rozpoznání více jak dvaceti
nejpoužívanějších 1D a 2D kódů jako PDF 417, Aztec,
Data Matrix, QR kód. OptimiDoc může detekovat
čárový kód kdekoli na stránce nebo lze definovat
konkrétní pozici na stránce.

Zónové OCR
OptimiDoc Zónové OCR může být použito při získání
textu nebo čárového kódu z předdefinované pozice
v dokumentu. Zároveň lze pomocí filtrů omezit text
specifikovanou šablonou nebo vybrat jen určitou
část rozpoznaného textu. Tato funkcionalita vám
zautomatizuje získání požadovaných dat z dokumentů
jako dodací list, faktura nebo z jiných strukturovaných
dokumentů.
Textové zóny
Při vyhledávání konkrétních textových parametrů
lze specifikovat konkrétní polohu tohoto parametru
v dokumentu. Problémem často bývá, že skenované
dokumenty se mohou při skenování trochu pootočit
a tím dojde k přečtení ještě jiné hodnoty nebo
odstranění některých znaků. OptimiDoc filtry pomohou
tento problém vyřešit pomocí předdefinování struktury
požadované hodnoty nebo oříznutím konkrétní části
od ostatního textu.
Zóny s čárovými kódy
Některé dokumenty mohou mít několik čárových
kódů na jedné straně. Pomocí zón můžete definovat
specifický čárový kód, který chcete přečíst. Také můžete
specifikovat u konkrétního čárového kódu, zda má být
použit jako oddělovač dokumentů.

Distribuce a archivace dokumentů
OptimiDoc distribuuje a archivuje dokumenty na základě zvoleného procesu, které má
nadefinované úložiště, ale také způsob pojmenovávání dokumentů. OptimiDoc dokáže
využít zadaných parametrů a informací o uživateli pro další zpracování.
Pojmenovávání
Dokumenty jsou automaticky pojmenovávány dle přednastavených pravidel. Dokument tak může obsahovat
ve svém názvu informace o uživateli, datu skenování, zadané parametry nebo obsah rozpoznaného čárového
kódu. Tyto informace mohou být také použity při vytváření podadresářů v místě uložení.

Podporované úložiště
S OptimiDoc lze ukládat nejenom samotné dokumenty, ale také parametry dokumentu v XML souboru, které
mohou být využity dalšími systémy pro zpracování a indexaci. OptimiDoc podporuje celou řadu destinací, tak
aby pokryl požadavky všech zákazníků.

Skenování do adresáře
S OptimiDoc je možné odeslat dokumenty do lokálního
adresáře, sdílené složky nebo domácího adresáře
aktuálního uživatele. OptimiDoc také zajišťuje
dynamické vytváření podsložek s pojmenováním dle
parametrů naskenovaného dokumentu.

Skenování do emailu
Skenování do emailu je základní funkcionalitou
OptimiDoc. Jako cílovou adresu lze použít email
přihlášeného uživatele, seznam předdefinovaných
emailových adres nebo přímo zadanou emailovou
adresu.

Skenování do Microsoft SharePoint
OptimiDoc umožňuje ukládat naskenované
dokumenty přímo do dokumentových knihoven
systému Microsoft Sharepoint. Dokument se uloží
i s definovanými parametry zadanými přímo během
skenování.

Skenování do OptimiDoc
Pokud nechcete zatěžovat mailový server přenosem
dokumentů, můžete využít skenování do OptimiDoc.
S tímto skenováním dokument zůstane uložen
na serveru OptimiDoc a uživateli je zaslán pouze URL
odkaz, na kterém si dokument může vyzvednout.

Skenování do iFax
OptimiDoc také zajistí integraci multifunkčních
zařízení s faxovým serverem. Díky tomu lze odeslat
dokument na faxový server včetně faxového čísla.
Zároveň administrátor může předdefinovat seznam
standardních faxových čísel, a tak si uživatel nemusí
pamatovat faxová čísla svých partnerů.

Skenování se skriptem
Tento způsob se využívá pro dokumenty, které mají
být následně zpracovány. OptimiDoc dokument uloží
do definované složky a spustí definovaný skript, který
může dokument dále zpracovat nebo jej importovat
do dalších systémů.

Skenování do Google Drive
Využíváte Google Drive jako úložiště vašich
dokumentů? OptimiDoc má implementovanou
podporu ukládání také do této cloudové služby.

Systémové požadavky
Operační systém

Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server
2008, Windows 7, Windows 8

CPU
RAM
HDD
Podporovaná zařízení

1,5 GHz
1 GB
2 GB
Multifunkční zařízení Xerox s podporou technologie EIP
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