
Załóżmy, że pieniądze
rosną na drzewach

Oszczędzaj czas, pieniądze i środowisko 
dzięki serwerom faksowym

Serwery faksowe Vidicode eliminują konieczność używania papieru 
przy faksowaniu i redukują czas obsługi systemu faksowego niemal 
do zera, czyniąc faksowanie efektywnym i opłacalnym kanałem 
komunikacji biznesowej. Pozwalają na wysyłanie i odbiór faksów 
bezpośrednio z komputera użytkownika, z użyciem standardowych 
numerów,  automatycznie tworząc cyfrowe archiwum całej 
korespondencji faksowej. Faksy odebrane mogą być przesyłane 
na skrzynki e-mail odbiorców. Wysłanie faksu odbywa się poprzez 
wydruk z dowolnej aplikacji lub poprzez wiadomość e-mail. Usługa 
File2Fax pozwala na automatyczne generowanie powtarzających 
się faksów, jak np. przypomnień, rachunków, cenników, wyników 
badań, przepisów, itp.

Baza danych systemu pozwala na przechowywanie setek tysięcy 
dokumentów przez nieograniczony czas, bez potrzeby używania 
papieru i bez niebezpieczeństwa utraty informacji. Każdy z 
faksów może być łatwo i szybko pobrany dzięki efektywnemu 
wyszukiwaniu zapewnianemu przez dostarczaną z systemem 
aplikację dostępową Vidicode Fax Server Access System.
Dokumenty faksowe to często sedno biznesu – te które wysyłasz, 
muszą być wysłane bezzwłocznie, te które otrzymujesz – mogą 
zawierać zamówienie do natychmiastowej realizacji. Serwery 
faksowe Vidicode to urządzenia dedykowane tylko do tego celu. Są 
łatwe we wdrożeniu i niezawodne, zapewniając dostępność usług 
faksowych w systemie 24/365. Serwer faksowy powinien być 
dostępny jako usługa bez przerwy, został więc tak zaprojektowany, 
aby zużywać minimalną ilość energii (7-15 W, w zależności od 
modelu), co pozwala zaoszczędzić nawet tysiące złotych rocznie. 
Niskie zużycie energii połączone z redukcją czasu pracy potrzebnej 
do obsługi ruchu faksowego, a do tego minimalizacja użycia 
papieru, tonerów, atramentu i ograniczenie kosztów konserwacji 
zapewniają naprawdę szybki zwrot z inwestycji poczynionej w 
serwer faksowy Vidicode.
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Fax Servers:

Vidicode Fax Server Octo oraz Quarto

Modele serwerów faksowych Vidicode Fax Server Octo oraz 
Quarto to wielokanałowe urządzenia dla linii analogowych. W 
zależności od potrzeb organizacji, mogą obsługiwać od jednej 
do czterech  lub od jednej do ośmiu jednoczesnych transmisji. 
Dzięki opcji rozbudowy o następne kanały faksowe, serwery 
te mogą rosnąć wraz z potrzebami biznesowymi, nadążając za 
rosnącym zapotrzebowaniem na wydajną komunikację.

Vidicode Fax Server ISDN PRI

Vidicode Fax Server ISDN PRI (30B+D) to prawdziwie 
korporacyjny system dla wymagających użytkowników. Jego 
możliwości najlepiej obrazuje jego przepustowość: około 25 
tysięcy stron faksowych wysłanych lub odebranych... każdego 
dnia! Dostarczany w profesjonalnej obudowie RACK 19” 
2U serwer może obsłużyć do 16 jednoczesnych transmisji 
faksowych. Podobnie jak inne serwery faksowe Vidicode, 
również model ISDN PRI dostarczany jest z kompletem 
oprogramowania z nieograniczoną ilością licencji. Nieważne czy 
korzystać z niego ma 10 czy 500 użytkowników – nie generuje 
to żadnych dodatkowych, ukrytych kosztów.

Dzięki swej unikalnej konstrukcji oraz przemyślanemu 
oprogramowaniu, serwery faksowe Vidicode mogą być łączone 
w wysokodostępne pary zapewniające aktywną redundancję 
zarówno dla wysyłania jak i odbierania dokumentów.

Vidicode Fax Server ISDN BRI

Serwery faksowe ISDN BRI są zazwyczaj podłączane 
bezpośrednio do linii ISDN BRI (2B+D) zupełnie niezależnie 
od posiadanego systemu telekomunikacyjnego. 
Poza standardowymi zadaniami faksowymi, Vidicode 
Fax Server ISDN umożliwia efektywną dystrybucję 
odebranych dokumentów bezpośrednio do odbiorców. 
System pozwala na przydzielenie  użytkownikom ich 
indywidualnych numerów faksowych, bez konieczności 
fizycznej instalacji linii telefonicznych dla każdego z 
nich (tzw. numery MSN lub DDI). W trakcie odbierania 
faksu, transmisje ze wszystkich tych numerów trafiają 
do serwera faksowego, który dostarcza przysłany 
dokument bezpośrednio do skrzynki e-mail właściwego 
adresata.

Vidicode Fax Server UNO oraz IP

Pomimo bardzo zaawansowanej technologicznie 
konstrukcji Vidicode Fax Server UNO oraz IP są bardzo 
przyjazne dla użytkowników i administratorów. Po 
skonfigurowaniu pracują w trybie bezobsługowym, nie 
wymagając skomplikowanych integracji i dodatkowych 
licencji. Są to urządzenia podłączane do standardowej, 
pojedynczej, analogowej  linii telefonicznej zastępując 
tym samym klasyczne maszyny faksowe. Pozwalają na 
odbieranie i wysyłanie faksów bezpośrednio z komputera 
użytkownika poprzez sieć LAN. Mimo niepozornego 
wyglądu, Vidicode Fax Server UNO oraz IP pozwalają 
na obsłużenie nawet do 1000 stron faksowych w ciągu 
doby. 


