
Oszczędzaj czas, pieniądze i środowisko 
dzięki serwerom faksowym

Vidicode Fax Server UNO oraz Vidicode Fax Server IP to opłacalne 
i proste w użyciu serwery faksowe dla niewielkich organizacji, 
które pozwalają na integrację standardowych aplikacji (jak 
choćby edytora tekstu, czy programu pocztowego) z usługami 
faksowymi i jednocześnie na tworzenie elektronicznego archiwum 
korespondencji faksowej.
Obydwa modele to urządzenia dla pojedynczej linii analogowej. 
Są idealnym zastępcą klasycznego telefaksu, podłączanym do tej 
samej, istniejącej, analogowej linii telefonicznej.

Serwery faksowe Vidicode UNO oraz IP to:
• Redukcja kosztów - poprzez wyeliminowanie ręcznego 
   faksowania, oszczędności na papierze, tonerze i składowaniu 
   dokumentów papierowych a także zmniejszenie kosztów 
   nabycia i serwisowania wielu jedno liniowych tradycyjnych 
   faksów.
• Zwiększenie efektywności pracy dzięki automatyzacji 
   faksowania – faksy mogą być teraz wysyłane i odbierane 
   bezpośrednio z komputerów pracowników, poprzez pocztę e-
   mail, wirtualną drukarkę lub zintegrowaną aplikację.
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzięki dyskretnej i 
   bezzwłocznej dostawie dokumentów faksowych bezpośrednio 
   do użytkowników a także dzięki ich cyfrowej archiwizacji.

Załóżmy, że pieniądze
rosną na drzewach



Twój dostawca Vidicode Fax Server:

Bila Trading
info@bila.pl
www.bila.pl
+48 22 266 03 88

Specyfikacja

Możliwości

• Fax2Email – dystrybucja odebranych faksów na e-mail 
   użytkowników
• Mail2Fax – wysyłanie faksów z dowolnego programu 
   pocztowego
• Automatyczna archiwizacja całej korespondencji 
   faksowej
• Prosta instalacja oraz efektywna eksploatacja
• Bardzo małe zużycie energii elektrycznej (8W)
• Nieograniczona ilość licencji dostępowych
• Podłączenie do sieci telekomunikacyjnej poprzez linię 
   analogową
• Archiwum faksów – do 500 tys. stron (wersja UNO) lub 
   1,5 miliona stron ( wersja IP)

Opcje

(Tylko dla dla wersji IP)
• Podwojenie wielkości archiwum faksów 
   (do 3 milionów stron)
• Nagrywanie i archiwizacja faksów wysyłanych za 
   pomocą klasycznych urządzeń,
• Przedłużenie gwarancji do 36 miesięcy

Numery katalogowe

• Serwer faksowy UNO: 020.01473
• Serwer faksowy IP: 020.01470

Dane podstawowe:
• Temperatura pracy: 0 – 40 °C
• Wymiary: 17,5 / 22,5 / 7,6 cm
• Waga: 1 kg 
• Zasilanie: 230/110 V, 50-60 Hz

Podłączenie
• Analogowa linie telefoniczna (faksowa): 
   2x RJ12 (wejście / wyjście)
• Wbudowany głośnik

Certyfikaty i normy
• EMC: EN55022 ClassB
• EN55024 ClassB
• FCC15 subpartB
• Bezpieczeństwo: EN60950
• Telekomunikacyjne: T 11-13, TBR 21, ATAAB-note DE09

Oprogramowanie

SendFax:
Dzięki oprogramowaniu Vidicode SendFax użytkownik może 
wysyłać faksy poprzez wydruk dokumentów z dowolnej 
aplikacji Windows. SendFax udostępnia funkcje lokalnej i 
sieciowej książki adresowej, grup wysyłkowych, opóźnionego 
wysyłania czy też wysyłania priorytetowego. Możliwe jest 
również dodawanie do wysyłki zdefiniowanego załącznika oraz 
strony tytułowej.

Integracja/automatyzacja:
SendFax oferuje prosty sposób na automatyzację wysyłania 
faksów przez różne aplikacje.

Vidicode FSEmail:
Wysyłaj faksy tak prosto jak wysyłasz e-maile. FSEmail 
zapewnia prosty sposób na faksowanie z każdego komputera, 
z którego można wysłać e-mail. Nie potrzebne jest żadne 
oprogramowanie dodatkowe. Tylko jeden komputer (serwer) 
w sieci musi mieć uruchomioną usługę FSEmail (Email2fax). 
Komputer ten odpowiada za konwertowanie wiadomości e-
mail na faksy do wysłania. Wszystkie pliki, które mogą być 
drukowane (.doc, .pdf i wiele innych), mogą być wysłane 
faksem jako załączniki maila. FSEmail umożliwia też współpracę 
z urządzeniami wielofunkcyjnymi (MFP).

Vidicode Fax Server Access System:
Każdy wysłany i odebrany faks przechowywany jest w bazie 
danych serwera faksowego (do 3 mln stron). Korzystając z 
oprogramowania Vidicode Fax Server Access System można 
wyszukać, odczytać, przesłać e-mailem, wydrukować czy też 
zarchiwizować każdy faks za pomocą paru kliknięć myszką.

Vidicode Fax Server Setup:
Program ten umożliwia administratorowi dodawanie i edycję 
użytkowników oraz przypisywanie im numerów faksowych i 
adresów e-mail. Aplikacja integruje się również z LDAP.


