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Pe�na kompatybilno�� z nowoczesnymi przegl�darkami

Wydruki przez Internet
PhotoTask� i PrintTask� to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla �rm 
z bran�y reklamowej, drukarskiej i fotogra�cznej. Systemy umo�liwiaj� szybk� 
i wygodn� realizacj� zamówie� na zdj�cia i wydruki przez Internet. Ka�dy 
z systemów sk�ada si� z aplikacji serwisu internetowego do zamawiania wydruków 
z obs�ug� szybkich p�atno�ci oraz aplikacji do zarz�dzania zamówieniami z poziomu 
panelu operatora. Systemy wyposa�one s� w rozwi�zania do automatycznego 
przetwarzania i konwersji zlece�, a tak�e zdalnej synchronizacji z dowolnym 
laboratorium fotogra�cznym lub drukarni�.

PhotoTask� i PrintTask� to zaawansowane systemy oferuj�ce  kompleksowe 
rozwi�zanie e-commerce w relacji B2C i B2B. 
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Photo Task

PhotoTask� to wydajny i niezawodny system do zamawiania zdj�� i powi�ksze� 
przez Internet. System sk�ada si� z dedykowanego serwisu internetowego do 
zamawiania zdj��, który nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania 
na komputerach klientów oraz nowoczesnego panelu operatora TaskMan�.

Aplikacje s� kompatybilne z dowoln�, nowoczesn� przegl�dark� internetow� dla 
komputerów i urz�dze� mobilnych.

Szybkie i wygodne zamawianie zdj�� przez Internet
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PhotoTask
TM

Podstawowe mo�liwo�ci systemu

Szybkie przesy�anie plików
Wbudowany mechanizm optymalizuje zdj�cia w trakcie wysy�ania.  Zbyt du�e zdj�cia s� 
skalowane i przesy�ane do fotolabu du�o szybciej.

Automatyczne zapisywanie zlece�
Zlecenia automatycznie zapisywane s� na serwerze, a klient ma mo�liwo�� doko�czenia 
zlecenia w pó�niejszym terminie.

Podgl�d zdj�� w trakcie zamawiania
Zintegrowany podgl�d ka�dej odbitki minimalizuje ryzyko pomy�ek zwi�zanych z wy-
borem niepo��danych parametrów zdj��.

�atwe kadrowanie zdj��
Szybkie i �atwe kadrowanie zdj�� poprzez zaznaczanie pozwala na dostosowanie zdj�cia 
do wybranego formatu odbitki.

Obs�uga dowolnych formatów i rodzajów zdj��
Pe�na kon�guracja parametrów odbitek - de�niowanie dowolnych formatów, rodzajów 
kadrowania i papieru. 

Progi rabatowe
Dynamiczny cennik i obs�uga progów rabatowych zamawianych zdj��. 

Podsystem przetwarzania zamówie� RenderTask
Automatyczne skalowanie zdj��, nak�adanie efektów oraz grupowanie i przygoto-
wywanie struktury zamówienia do druku. Obs�uga pro�li ICC, a tak�e generowanie 
zamówie� w formacie DPOF dla fotolabów Noritsu�.

Automatyczna synchronizacja zamówie�
W pe�ni zautomatyzowana synchronizacja zamówie� w dowolnej lokalizacji z u�yciem 
TaskSync� (Windows/Linux).
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Niezawodny i wydajny

System PhotoTask� to bardzo wydajny system umo�liwiaj�cy klientom serwisu 
szybkie zamawianie du�ej ilo�ci zdj�� i wydruków. Dodatkowo system wyposa�ony 
jest w mechanizmy przetwarzania, optymalizacji i grupowania zlece� produk-
cyjnych usprawniaj�cych realizacj� zamówie�.

Du�e ilo�ci zlece�

System zapobiega uszkodzeniu przesy�anych zdj�� cyfrowych oraz przeciwdzia�a 
skutkom braku po��czenia internetowego lub awarii komputera klienta. Aplikacja 
posiada funkcj� automatycznego zapisu zlece� na koncie klienta, która umo�liwia 
doko�czenie zlecenia w innym terminie.

Niezawodny w dzia�aniu

PhotoTask
TM
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Print Task

PrintTask� to oprogramowanie przeznaczone dla bran�y reklamowej i drukarskiej. 
PrintTask� to rozbudowany system wspomagania sprzeda�y i efektywnej obs�ugi 
zlece� wydruków spersonalizowanych. 

Oprogramowanie sk�ada si� modu�ów, które rozszerzaj� mo�liwo�ci systemu 
o dedykowane funkcjonalno�ci oraz interaktywne edytory do zamawiania 
wydruków, charakterystyczne dla rodzaju druku i posiadanej oferty. System mo�e 
dzia�a� w relacji B2C oraz B2B.

System do zamawiania wydruków online
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Obs�uga popularnych formatów gra�cznych

Wide Print

WidePrint to modu� dla systemu PrintTask� przeznaczony do zamawiania 
wydruków wielkoformatowych takich jak bannery, siatki Mesh, folie, fototapety, 
plakaty i inne dla ró�nych no�ników reklamy np. billboard, roll-up, citylight.

Drukowanie na wielk� skal�
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Dowolne pod�o�a i rodzaje wydruków

De�niowanie jako�ci druku dla ka�dego pod�o�a

Cechy wyko�czenia wp�ywaj�ce na cen� ko�cow�

Obs�uga plików wektorowych i stron dokumentów gra�cznych

Rozpoznawanie wymiarów stron w dokumencie

Automatyczna kalkulacja zlecenia na podstawie wymiarów wydruku i opcji 
wyko�czenia



9

Gifts Print

Gi�sPrint� to wszechstronny modu� do projektowania foto-prezentów i gad�etów 
reklamowych. Edytor umo�liwia personalizacj� gad�etów takich jak: kubki, t-shirty, 
maskotki oraz innych przedmiotów i tekstylii. 

Podczas projektowania mo�na dodawa� zdj�cia i napisy, ramki, a tak�e nak�ada� na 
zdj�cia efekty gra�czne.

Foto prezenty i gad�ety reklamowe
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Podgl�d zbli�ony do rzeczywistego

De�niowanie dodatkowych gad�etów mo�liwych do projektowania

Dodawanie zdj�� i napisów

Obs�uga dodatkowych stron projektowanego przedmiotu

Nak�adanie ramek i efektów gra�cznych na zdj�cia
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Canvas Print

Modu� CanvasPrint� posiada nowoczesny edytor przeznaczony do projektowania 
wydruków na p�ótnie, który pozwala wizualizowa� obrazy na �cianie jednego z wy-
branych pomieszcze�. 

Edytor posiada wygodny tryb MultiCanvas do kadrowania kilku obrazów na raz, 
bazuj�c na jednym zdj�cu. Tryb MultiCanvas pozwala na dowolne pozycjonowanie 
elementów stanowi�cych zestaw osobnych obrazów na p�ótnie. Dodatkowo modu� 
mo�e wygenerowa� podgl�d ka�dego p�ótna zbli�ony do rzeczywistego.

Cyfrowe obrazy na p�ótnie i wydruki dekoracyjne
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Wizualizacja obrazów na tle wybranego pomieszczenia

Tryb edycji MultiCanvas pozwalaj�cy na projektowanie zestawu 
z�o�onego z obrazów w kilku formatach

Generowanie podgl�du gotowego produktu

Galeria prede�niowanych obrazów 

Integracja z Fotolia
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Kadrowanie obrazów w trybie MultiCanvas

Podgl�d wygenerowanego pliku

Wizualizacja obrazów na tle pomieszcze�
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Obs�uga popularnych formatów gra�cznych

DTP Print

DTPrint� to uniwersalny modu� wyceny wydruków spersonalizowanych i przygoto-
wania zlece� produkcyjnych. Dzi�ki wbudowanym mechanizmom obliczania cen na 
podstawie wybranych parametrów druku, wyko�czenia i nak�adu - modu� potra� 
precyzyjnie obliczy� koszt ka�dego zlecenia produkcyjnego. 

Edytor zlecenia generuje podgl�d projektów na podstawie przes�anych plików, 
w tym tak�e formatów wektorowych.

Wycena i przygotowanie do druku
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Dowolne pod�o�a i rodzaje wydruków

De�niowanie jako�ci druku dla ka�dego pod�o�a

Cechy wyko�czenia wp�ywaj�ce na cen� ko�cow�

Obs�uga plików wektorowych i stron dokumentów gra�cznych

Rozpoznawanie wymiarów stron w dokumencie

Automatyczna kalkulacja zlecenia na podstawie wymiarów wydruku i opcji 
wyko�czenia
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Calendar Print

Modu� CalendarPrint� przeznaczony jest do zamawiania kalendarzy jedno oraz 
wielostronnicowych. Modu� posiada funkcj� generowania kalendarium dla 
dowolnie zadanego okresu z uwzgl�dnieniem dni wolnych od pracy oraz dni 
�wi�tecznych. Modu� obs�uguje szablony gra�czne, czcionki, a tak�e prede�nio-
wane zestawy styli gotowych do u�ycia podczas projektowania.

Edytor umo�liwia umieszczanie w�asnych zdj�� i napisów w dowolnie zde�nio-
wanych regionach szablonu.

Kalendarze wielostronicowe z generowanym kalendarium
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Obs�uga szablonów gra�cznych

Generowanie kalendarium dla dowolnie zadanego okresu

Projektowanie kalendarzy wielostronnicowych

Prede�niowane uk�ady zdj��
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TaskMan

TaskMan� to panel zarz�dzania systemami PhotoTask� i PrintTask�. Oprócz 
administrowania ustawieniami systemu, TaskMan� s�u�y przede wszystkim do 
zarz�dzania zamówieniami i kontrolowaniem kolejki zlece� produkcyjnych. Panel 
wyposa�ony jest w szereg funkcjonalno�ci niezb�dnych do sprawnego prowadzenia 
sprzeda�y internetowej i zarz�dzania produkcj�. TaskMan� dysponuje tak�e 
elemementami znanych z systemów CRM, dzi�ki którym mo�na w �atwy sposób 
utrzymywa� relacje z klientami oraz �ledzi� wyniki sprzeda�y.
Panel posiada równie� rozbudowane mo�liwo�ci raportowania i analizowania 
wszelkich danych rejestrowanych w systemie, w tym danych sprzeda�owych i staty-
stycznych.

Panel zarz�dzania zamówieniami i systemem
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TaskMan - podstawowa funkcjonalno��

Intuicyjny i wygodny interfejs u�ytkownika
Panel operatora posiada intuicyjny interfejs u�ytkownika, aby codzienna praca by�a 
przyjemna i wygodna dla operatorów.

Panel kontrolny systemu
Panel kontrolny systemu monitoruje ogólny stan systemu oraz jego najwa�niejsze 
parametry, a tak�e wy�wietla podstawowe statystyki.

Planowanie produkcji i zarz�dzanie kolejk� zamówie�
Panel operatora TaskMan� u�atwia zarz�dzanie aktualn� kolejk� zamówie� oraz 
kolejno�ci� realizacji zlece�.

Szybkie wyszukiwanie i przegl�danie zamówie�
TaskMan� posiada wbudowane mechanizmy szybkiego wyszukiwania i �ltrowania 
zamówienia wed�ug zadanych kryteriów.

Czytelna karta zamówienia
Karta oraz szczegó�y zamówienia s� prezentowane w sposób czytelny, a odszukanie 
potrzebnych informacji o zamówieniu jest bardzo intuicyjne. 

Obs�uga priorytetów i statusów zamówie�
Zamówienia mog� posiada� specjalne priorytety i statusy wp�ywaj�ce na kolejno�� 
realizacji i planowanie produkcji. 

Uwagi operatorów i notatki
Do ka�dego zamówienia operatorzy mog� dodawa� swoje uwagi lub notatki, widoczne 
tylko dla operatorów bior�cych udzia� w realizacji zamówienia.

Drukowanie szczegó�owej karty zamówienia i etykiet
Dla ka�dego zamówienia mo�na wydrukowa� indywidualn� kart� zamówienia 
zawieraj�c� wszelkie szczegó�y dotycz�ce zamówienia i jego realizacji.



20

TaskMan - podstawowa funkcjonalno��

Rozpoznawanie p�atno�ci i ksi�gowanie wp�at
TaskMan� wspomaga ksi�gowanie wp�at poprzez mechanizmy relacjonuj�ce  transakcje 
z wyci�gów bankowych z zamówieniami klientów.

Zarz�dzanie przesy�kami
Z poziomu panelu TaskMan� mo�liwe jest zarz�dzanie wysy�k� zamówie�, generowanie 
listów przeowozowych, a nawet �ledzenie statusów przesy�ek.

Zarz�dzanie kontami klientów
Panel TaskMan� umo�liwia zarz�dzanie kontami klientów, adresami do wysy�ki, a tak�e 
dostarcza informacji o wynikach sprzeda�y ka�dego klienta.

Raporty i statystyki
Modu� raportów i statystyk dostarcza wielu cennych informacji o wynikach i statysty-
kach sprzeda�y.

Rejestr zdarze� systemowych i dzia�a� operatorów
TaskMan� automatycznie rejestruje wszelkie zdarzenia w systemie i dzia�ania podj�te 
przez operatorów. 

Zarz�dzanie cennikami
Panel umo�liwia zaawansowane zarz�dzanie cennikami i rabatami dla okre�lonych grup 
klientów. 

Administrowanie ustawieniami systemu
Za po�rednictwem panelu TaskMan� mo�liwe jest administrowanie ustawieniami i para-
metrami dzia�ania systemu.

Kontrola uprawnie�
Kontrola dost�pu i zarz�dzanie uprawnieniami.
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Kolejka zlece� w aplikacji TaskMan

Panel kontrolny w aplikacji TaskMan
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Przyk�adowa karta zamówienia w aplikacji TaskMan
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Porównanie wersji
Porównanie dost�pno�ci modu�ów oraz funkcjonalno�ci 
w zala�no�ci od wariantu systemu

Funkcjonalno�� / modu� PhotoTask PrintTask

Dedykowana aplikacja sklepu z obs�ug� koszyka zlece� 

Panel operatora TaskMan (zarz�dzanie zamówieniami i kolejk� druku) 

CRM i integracja z GroupO�ice

System zarz�dzania tre�ci� (CMS) 

Modu� PhotoPrint � modu� zamawiania zdj�� 

Modu� Gi�sPrint � modu� zamawiania gad�etów 

Modu� CalendarPrint � modu� zamawiania kalendarzy 

Modu� CanvasPrint � modu� zamawiania obrazów i plakatów 

Modu� WidePrint � modu� zamawiania wydruków wielkoformatowych 

Modu� DTPrint � modu� zamawiania wydruków poligra�cznych 

RenderTask � podsystem przetwarzania zamówie�

TaskSync � aplikacja do automatycznej synchronizacji zamówie�

TaskCleaner � podsystem archiwizacji zamówie�

PhotoSpot � obs�uga foto-kiosków 

Aspam � nowoczesna ochrona przed spamem 

Mo�liwa jest rozbudowa systemów o dowolne wybrane modu�y oraz nowe funkcjonalno�ci



24

Szybka rejestracja u�ytkowników.

Zarz�dzanie zleceniami w koszyku (dodawanie i usuwanie zlece�, de�niowanie 
ilo�ci powtórze� poszczególnych pozycji w zamówieniu).

Baza w�asnych adresów wysy�ki.

Formularz wprowadzania danych do wystawienia faktury z walidacj� oraz 
wery�kacja podmiotu w bazie VIES.

Wybór sposobu dostawy oraz obs�uga punktów odbioru osobistego i przesy�ek za 
pobraniem (COD).

Obs�uga kodów rabatowych i tworzenie regu� obliczania rabatów.

Obs�uga modu�ów i edytorów zlece� z oferty PhotoTask� i PrintTask�.

Automatyczne zapisywanie projektów i zlece� u�ytkowników

Aplikacja e-commerce
Aplikacja do obs�ugi sprzeda�y internetowej

Systemy PhotoTask� i PrintTask� s� standardowo wyposa�one w aplikacj� do obs�ugi 
sprzeda�y internetowej z funkcj� �koszyka� do przyjmowania zlece� na wydruki, w tym 
wydruki spersonalizowane. Aplikacja wspó�pracuje z wszystkimi modu�ami dostepnymi w 
ofercie systemów PhotoTask� i PrintTask�.

Podstawowa funkcjonalno�� aplikacji
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Panel kontrolny (dashboard)

Zarz�dzanie zamówieniami

Zarz�dzanie kolejk� druku z podzia�em na etapy realizacji (akceptowanie kolejnych 
etapów realizacji zamówie�)

Historia zamówie�, wyszukiwarka i �ltrowanie

Karta zamówienia (statusy, ksi�gowanie p�atno�ci, drukowanie etykiet i kart, 
priorytety, �ledzenie etapu, podgl�d plików, dziennik zdarze�)

Zarz�dzanie baz� klientów (wyszukiwanie, �ltrowanie)

Karta klienta (szczegó�y konta, historia zamówie�, raporty)

Lista p�atno�ci (wyszukiwanie, �ltrowanie, rozpoznawanie wp�at)

Dostawa i przesy�ki (wyszukiwanie, �ltrowanie, �ledzenie przesy�ek)

Raporty okresowe (raporty ilo�ciowe i kwotowe)

Dziennik zdarze� systemowych (historia operacji w systemie)

Ustawienia modu�ów

Ustawienia cenników

Ustawienia systemu

Aplikacja TaskMan
Aplikacja do zarz�dzania z panelem operatora

Aplikacja panelu operatora - g�ówna aplikacja administrowania systemami PhotoTask 
i PrintTask oraz zarz�dzania zamówieniami, produkcj� i klientami serwisu. Aplikacja 
posiada tak�e zintegrowane raportowanie i narz�dzia CRM.

Podstawowa funkcjonalno�� aplikacji
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Aplikacja panelu TaskMan mo�e zosta� zintegrowana z aplikacj� GroupO�ice w jedym 
panelu, dost�pnym online. Narz�dzie GroupO�ice wspomaga prowadzenie mobilnego 
biura poprzez zintegrowane funkcjonalno�ci znane z systemów typu CRM.

Wbudowany klient poczty email
Ksi��ka adresowa
Zadania
Obieg dokumentów
Kalendarz i przypomnienia (wywo�ywanie cykliczne)
Zapisywanie notatek
Zarz�dzanie kontami operatorów i uprawnieniami
Wysy�anie newsletterów

Aplikacja TaskMan
Integracja z GroupO�ice

Podstawowa funkcjonalno�� aplikacji

Autoryzowany Partner
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Skalowanie i optymalizacja zdj�� do formatu

Kadrowanie zdj��

Nak�adanie efektów na zdj�cia

Generowanie podgl�du z plików wektorowych

Generowanie zlece� produkcyjnych (grupowanie, DPOF)

Konwersja formatów plików gra�cznych

Generowanie plików wyj�ciowych na podstawie projektów zlece� w wybranych 
formatach (PDF, JPG, TIFF, PNG)

RenderTask
Podsystem przetwarzania zlece� produkcyjnych

RenderTask� to us�uga uruchomiona na serwerze produkcyjnym maj�ca za zadanie 
przygotowanie zlecenia do druku. W zale�no�ci od rodzaju zlecenia, podsystem generuje 
odpowiedni� struktur� folderów oraz przygotowuje pliki gotowe do druku zgodnie 
z zamówieniem klienta.

Podstawowa funkcjonalno�� aplikacji
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Automatyczne synchronizowanie zlece� gotowych do druku
Program mo�na uruchamia� na wielu stanowiskach (wersja Windows)
TaskSync jako automatyczna us�uga, synchronizacja z serwerem Samba (Linux)

TaskSync
Synchronizacja zamówie�

TaskSync� to aplikacja do automatycznej synchronizacji plików zamówienia w dowolnej 
lokalizacji. Oprogramowanie jest dostepne w wersji dla systemu Windows oraz Linux.

TaskNotify
Podsystem powiadomie� i noty�kacji

Podsystem powiadomie� i noty�kacji automatycznie wysy�a wiadomo�ci do klientów 
o aktualnym statusie realizacji zamówie� i p�atno�ci.

TaskCleaner
Podsystem archwizacji zamówie�

Podsystem automatycznego oczyszczania repozytorium zamówie� i magazynu zlece�.
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O �rmie
MIMEDIA

Firma Mimedia to zespó� specjalistów maj�cy kilkunastoletnie do�wiadczenie z zakresu 
in�ynierii oprogramowania, systemów i technologii teleinformatycznych. Projekty 
realizowane przez �rm� Mimedia s� budowane w oparciu o najnowocze�niejsze 
technologie i standardy informatyczne. 

W wyniku dzia�alno�ci �rmy, powsta�o kilkadziesi�t aplikacji i serwisów internetowych w 
tym innowacyjne rozwi�zania przeznaczone dla bran�y fotogra�cznej, drukarskiej i 
reklamowej.

Firma Mimedia zrealizowa�a szereg projektów informatycznych dla swoich klientów oraz 
wdro�y�a kilkadziesi�t systemów i serwisów internetowych. 

Mimedia by�a tak�e podwykonawc� aplikacji i systemów dla renomowanych �rm 
informatycznych oraz realizowa�a rozbudowane systemy, w tym projekty do�nansowane z 
funduszy europejskich, g�ównie B2B i e-commerce.
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Dedykowane aplikacje i systemy
Oprogramowanie szyte na miar�

Na rynku dost�pnych jest wiele gotowych systemów i aplikacji jednak cz�sto z góry 
narzucone rozwi�zania nie spe�niaj� oczekiwa� i nie odpowiadaj� faktycznym 
wymaganiom klienta. Firma Mimedia �wiadczy us�ugi zwi�zane z projektowaniem 
i tworzeniem oprogramowania przeznaczonego do indywidualnych potrzeb i zastosowa�.

Nasz dzia� projektowy sk�adaj�cy si� ze specjalistów IT, in�ynierów i analityków zrealizuje 
ka�dy, nawet najbardziej ambitny projekt i wdro�y dowolnie zaawansowany model 
biznesowy. Tworzymy wieloplatformowe systemy, a tak�e aplikacje webowe, intranetowe, 
desktopowe i mobilne. Nasze oprogramowanie powstaje przy u�yciu najnowszych 
rozwi�za� i technologii informatycznych, w tym: C++, C#, HTML5, JavaScript, jQuery, ExtJS, 
PHP,  Python, MySQL, Oracle.
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Outsourcing us�ug
Informatyka dla biznesu

Oferta �rmy MIMEDIA obejmuje:

Us�ugi zwi�zane z administracj� systemami informatycznymi obejmuj� czynno�ci zwi�zane 
z monitorowaniem i konserwacj� systemu oraz czuwaniem nad poprawnym funkcjonowa-
niem powierzonego systemu i zapewnienie bezpiecze�stwa przep�ywu danych.

Zapraszamy do wspó�pracy.

Projektowanie i implementacja oprogramowania
Wdra�anie rozwi�za� informatycznych
Audyty i doradztwo informatyczne
Projektowanie infrastruktury teleinformatycznej
Administracja i zarz�dzanie systemami
Optymalizacja serwisów i aplikacji internetowych
Us�ugi kolokacji i hostingu serwerów
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