
Co to jest długopis
cyfrowy? 

Digitalizacja dokumentów z wykorzystaniem
długopisów cyfrowego



Digitalizacja biznesu postępuje coraz
szybciej, a rozwiązania cyfrowe popularyzują
się w ogromnym tempie dostosowując się
do potrzeb zmieniających warunków pracy.
Jednym z przykładów nowoczesnych
narzędzi wykorzystywanych do digitalizacji
w codziennej pracy jest długopis cyfrowy.
I można się zastanawiać co to za digitalizacja
i nowoczesna technologia skoro chodzi o
długopis? Skoro można już tworzyć
dokumenty całkowicie bez papieru, zgodnie
z ideą paperless, to po co długopis?

Digitalizacja
a długopis cyfrowy

Łatwa integracja

Ważny prawnie
podpis

Mobilność

Intuicyjna obsługa
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Korzyści z digitalizacji dokumentacji przy pomocy długopisów

cyfrowych:



Długopis cyfrowy – co to takiego?

Długopis cyfrowy to urządzenie, które swoim wyglądem przypomina tradycyjny
długopis. Podczas procesu pisania wykorzystywane są zaawansowane urządzenia
znajdujące się w jego wnętrzu. 
Zastosowanie zminiaturyzowanej technologii pozwala na jednoczesne tworzenie tego
samego dokumentu w wersji cyfrowej bez wykonywania dodatkowych czynności.
Co więcej, w trakcie pisania długopisem cyfrowym mogą być zbierane cechy
biometryczne składanego na papierze podpisu. Dzięki temu podczas wypełniania
i podpisywania dokumentów w tym samym czasie powstają ich cyfrowe
odpowiedniki. Są one zapisywane w pamięci urządzenia i stanowią ważny prawnie
dokument - podpis biometryczny.

Jak działa długopis IC Pen?

Wszystkie papierowe dokumenty, które są wypełniane przy wykorzystaniu długopisu
cyfrowego współpracującego z systemem IC Pen muszą być przygotowane do
wydruku w autorskim oprogramowaniu - IC Pen. Następnie można je wydrukować
na zwykłej, komercyjnej drukarce laserowej.

Proces przygotowania dokumentu (formularzy, oświadczeń woli, wniosków, umów,
załączników itp.) polega na stworzeniu pliku zawierającego aktywne pola (miejsca,
w których wpisuje się dane długopisem cyfrowym lub składa podpis) oraz siatkę
mikrodruku pokrywającą całą stronę dokumentu. Służy ona do zczytywania przez
kamerę długopisu jego położenia na osi X i osi Y. Podczas pisania długopis cyfrowy
aktywuje kamerę CCD, dzięki której skanuje papier i rejestruje zmiany w wyglądzie
dokumentu.

Urządzenie podczas pisania wykrywa stopień nacisku oraz czas pisania.
Wszystkie informacje zapisuje we wbudowanej pamięci flash i przesyła do komputera
za pomocą Bluetooth lub USB, gdy podłączy się go do stacji dokującej.
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Do czego służy długopis cyfrowy IC Pen?

Z pomocą długopisu cyfrowego można wypełniać dokumenty oraz podpisać je
w sposób ważny prawnie. Długopis rejestruje dane biometryczne, dzięki czemu
cyfrowa wersja dokumentu powstała przy wykorzystaniu długopisu cyfrowego i
systemu IC Pen ma taką samą moc prawną, jak jego papierowy odpowiednik.

Długopis cyfrowy osadza dane w czasie, które stanowią precyzyjną informację o czasie
powstawania np. podpisu czy wypełnienia formularza z wykorzystaniem długopisu
cyfrowego. Wypełniając i podpisując ręcznie na papierze dokumenty w sposób
automatyczny jest tworzona wersja cyfrowa tego samego dokumentu z zachowaniem
wszystkich jego elementów i co istotne ważności prawnej złożonego podpisu - podpis
biometryczny.

4



Czy długopis cyfrowy sprawdzi się w moim przedsiębiorstwie?

Jeżeli w Twojej organizacji jest wiele dokumentów papierowych. Jeśli Ty lub Twoi
klienci podpisujecie dziesiątki dokumentów. Jeśli potrzebujesz prostego we
wdrożeniu rozwiązania pozwalającego na digitalizację dokumentów wymagających
zachowania ich ważności prawnej, to tak - potrzebujesz długopisu cyfrowego.

Długopis cyfrowy wraz z systemem IC Pen już dziś znajduje praktyczne zastosowanie
w tworzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w placówkach
medycznych. System IC Pen został wdrożony w branży energetycznej, gdzie służy
do monitorowania produkcji energii, kontroli sieci przesyłowych, a nawet w procesie
zawierania umów na jej dostarczenie.

Długopis cyfrowy znajduje także zastosowanie w prowadzeniu misji obserwacyjnych
podczas wyborów prowadzonych przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy
w Europie.
Urządzenia te są również wykorzystywane w procesach usprawniających komunikację
wewnętrzną między działami sprzedaży i produkcji towarów służąc do szybkiej
i prostej digitalizacji zamówień, z których to generowane są raporty dla działów
produkcyjnych.

Długopis cyfrowy wykorzystujący system IC Pen może zostać zintegrowany niemalże
z dowolnym systemem dziedzinowym. Taka integracja umożliwia łatwe, tanie oraz
ważne prawnie tworzenie elektronicznej dokumentacji. Reasumując, jeżeli w Twoim
przedsiębiorstwie niezbędne jest synchroniczne tworzenie dokumentacji tradycyjnej
i elektronicznej, to długopis cyfrowy sprawdzi się fenomenalnie.
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Wybrane przedsiębiorstwa i organizacje wykorzystujące
długopisy cyfrowe do digitalizacji dokumentów:

Organizacja Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie

Digitalizacja raportów sporządzanych
podczas misji obserwacyjnych

Enea S. A. 
Zawieranie umów z klientami

w Biurach Obsługi Klienta na dostawę
energii

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
Digitalizacja dokumentacji medycznej

wypełnianej i podpisywanej przez
pacjentów

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji

we Wrocławiu
Z pomocą długopisów cyfrowych

sporządzane są protokoły terenowe

Enea Operator
(Podczas kontroli długopisami

cyfrowymi wypełniane są protokoły
kontrolne wraz z załącznikami, zlecenia  
oraz schematy nielegalnego przyłącza 

Tauron Ekoenergia
Długopisy cyfrowe są wykorzystywane

do sporządzania raportów podczas
kontroli produkcji energii elektrycznej

w elektrowniach wodnych
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Zapraszamy do kontaktu

www.icpen.pl

IC Solutions Sp. z o. o.
Poznań 61-132 
ul. Wołkowyska 19

+48 888 489 286

kontakt@icsolutions.pl

medycyna,
onboarding pracowników,
kontrola jakości produkcji,
medycyna estetyczna,
sprzedaż.

Z powodzeniem zrealizowaliśmy projekty digitalizacji
dokumentacji i podpisów w takich obszarach jak:
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