
Serwer faksowy Vidicode 
kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa 



 

Czym jest serwer faksowy Vidicode? 
 
Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci telefonicznej 
oraz firmowej sieci komputerowej. 
 
Serwer faksowy: 
 
 Wysyła dokumenty elektroniczne użytkowników zamieniając je na faksy, 

 Odbiera faksy przekazując je poprzez sieć komputerową do właściwych odbiorców, 

 Archiwizuje korespondencję faksową w postaci elektronicznej, 

 Zainstalowany w centrali firmy może obsługiwać również inne lokalizacje. 

 
Użytkownicy komunikują się z serwerem faksowym poprzez firmową sieć 
komputerową lub Internet. 

 



 

Architektura 
 

Serwer faksowy Vidicode można dołączyć do sieci telefonicznej na różne sposoby: 
 
 Bezpośrednio do linii miejskich analogowych/ISDN BRI lub traktu ISDN PRI 

 

 
 

 
 Bezpośrednio do wewnętrznych linii centrali PABX 

 
 
 
 

 Na liniach miejskich PRZED centralą PABX – umożliwia to łączenie usług głosowych 
i faksowych na tych samych liniach miejskich 
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Architektura  systemu 
 

na przykładzie Vidicode Fax Server PRI dołączonego na trakcie miejskim, „przed” centralą PABX 



 

Wysyłanie faksów – wirtualna drukarka 
 
Z dowolnego programu wystarczy wybrać polecenie drukuj, następnie 
z listy dostępnych drukarek wybrać pozycję serwer faksowy Vidicode 
i wpisać numer faksu odbiorcy. 
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Wysyłanie faksów – wirtualna drukarka 
 

Faksy mogą być wysyłane z dowolnego programu pracującego pod 
kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows: 
 

 Edytor tekstu (np. Microsoft Word), 
 Arkusz kalkulacyjny (np. Microsoft Excel), 
 Przeglądarka internetowa (np. Internet Explorer), 
 Program pocztowy (np. Outlook), 
 Przeglądarka dokumentów (np. PDF Acrobat), 
 Program księgowy (np. Symfonia), 

 Każda inna aplikacja z funkcją wydruku. 



 

Wysyłanie faksów – E-mail 2 FAX 
 
Aplikacja Vidicode FSEmail działająca na wyznaczonym serwerze (zwykle 
jest to maszyna wirtualna) umożliwia uruchomienie usługi E-mail 2 FAX. 
Dzięki temu faksowanie może odbywać się bez konieczności instalowania 
dodatkowego oprogramowania na komputerach użytkowników, wprost z 
programu pocztowego. 
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Wysyłanie faksów – File 2 FAX 
 
Aplikacja Vidicode FSEmail działająca na wyznaczonym serwerze umożliwia 
również uruchomienie usługi File 2 FAX. Dzięki temu faksowanie może odbywać się 
bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach 
użytkowników, poprzez skopiowanie pliku przeznaczonego do faksowania do 
zdefiniowanego katalogu w sieci LAN (share). 
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Odbieranie faksów 
 
Odebrane faksy mogą być automatycznie dystrybuowane na skrzynki 
e–mail użytkowników. W zależności od tego na jaki numer linii 
telefonicznej przysłano faks może być on przekazany na adres e-mail 
konkretnej osoby lub do dowolnej grupy mailowej. 
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Funkcjonalność IVR /EXT 
 
System IVR w serwerach faksowych umożliwia przypisanie użytkownikom 
wewnętrznych numerów faksowych – niezależnie od posiadanej puli 
numerów miejskich (DDI lub MSN). 
 
W momencie wydzwonienia serwera faksowego odtwarza on stosowny 
komunikat prosząc o wprowadzenie numeru wewnętrznego faksu za 
pomocą kodów DTMF. 
W zależności od wprowadzonego numeru odbierany faks jest przesyłany na 
skrzynkę e-mail właściwego użytkownika. 
 
Funcjonalność ta dostępna jest dla wszystkich modeli serwerów faksowych 
Vidicode: dla linii analogowych, ISDN BRI oraz ISDN PRI. 



 

Archiwizacja korespondencji faksowej 
 
Serwer faksowy Vidicode automatycznie archiwizuje wszystkie wysyłane 
i odbierane faksy. Urządzenie pozwala na przechowywanie do 3 milionów 
stron faksów wraz z informacjami dodatkowymi, takimi jak: data, czas, 
numer faksu, nazwa użytkownika czy też nazwa firmy nadawcy. Dołączone 
oprogramowanie umożliwia łatwe przeszukiwanie bazy dokumentów. 
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Bezpieczeństwo korespondencji 
 
 Jednoznaczna identyfikacja pracownika wysyłającego faks, 
 Raport z wysyłki trafia bezpośrednio na adres e-mail nadawcy faksu, 
 Możliwość dystrybucji odebranych faksów wprost do odbiorców, 
 Dostęp do bazy faksów z definiowalnym poziomem uprawnień, 
 Możliwość automatycznej archiwizacji dokumentów faksowych z użyciem 
aplikacji Vidicode Fax Server Access System lub Vidicode Arana (opcja). 
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Możliwość integracji 
 
Serwery faksowe Vidicode pozwalają na integrację usług faksowych z 
istniejącymi systemami Klienta: 
 
 Autoryzacja użytkowników w bazie Active Directory, 

 
 Wysyłanie faksów z systemów SAP, ERP itp. poprzez wysyłkę e-maila, 

wydruk lub przesłanie pliku na serwer FTP, 
 

 Pobieranie faksów odebranych do systemów SAP, ERP itp. Z bazy 
dokumentów w samym serwerze faksowym lub z automatycznie 
tworzonego archiwum na zdefiniowanym zasobie, np. w sieci LAN. 

 



 

Redundancja 
 

Z definicji redundancją jest powielanie krytycznych elementów systemu z 
zamiarem zwiększenia jego niezawodności ... 
Taką właśnie nadmiarowość oferują systemy Vidicode Fax Server. 
 
 Redundancja sprzętu – zwykle dwie lub cztery jednostki działające bez 
przerwy. Awaria dowolnej z nich skutkuje jedynie zmniejszeniem 
„przepustowości” - wszytkie funkcje pozostają zachowane. 
 
 Redundancja oprogramowania – kluczowy element zaawansowanych 
systemów – aplikacja FSEmail – może być uruchomiona na kilku niezależnych 
maszynach. Poszczególne instancje komunikują się ze sobą i potrafią przejąć 
zadania „nieczynnej” aplikacji (usługa wyłączona, zawieszona, brak 
komunikacji sieciowej itp.). 
 
 



 

Wydajność i komfort pracy 
 

 Wysłanie każdego faksu poprzez serwer faksowy zajmuje znacznie mniej czasu: ~ 30 sekund 

Tradycyjne faksowanie zajmuje średnio 3 minuty – o ile faks nie jest zajęty 
 

 Wysłanie tego samego faksu poprzez serwer faksowy do 100 odbiorców: ~ 5 minut 

Tradycyjne faksowanie zajmuje w tym przypadku - średnio 150 minut 
 

 Dostarczenie odebranego faksu poprzez serwer faksowy do każdego adresata: natychmiastowe 

Przyniesienie wydrukowanego faksu na biurko – zazwyczaj około 2 minut 
 

 Wyszukanie dowolnego faksu w bazie serwera faksowego: ~ 60 sekund 

Znalezienie faksu w archiwum papierowym – co najmniej 5 minut 

 
Zakładając, że pracownik wysyła i odbiera po 10 faksów dziennie, korzystanie 
z serwera faksowego Vidicode pozwoli na zaoszczędzenie 
45 minut pracy dziennie ((2,5 minuty * 10) + (2 minuty * 10) = 45 minut). 



 

Oszczędne faksowanie 
 

Oszczędność papieru – serwer faksowy Vidicode jest w stanie przechowywać 

do 3 milionów stron faksowych – odpowiada to 6000 ryz papieru, 

 

Oszczędność miejsca – serwer faksowy zajmuje 60 cm³, zgromadzenie 3 milionów stron 

w postaci papierowej wymaga powierzchni biurowej o wielkości 19 m³, 

 

Oszczędność prądu – jeden serwer faksowy Vidicode jest w stanie zastąpić wszystkie 

urządzenia faksujące w firmie, 

 

Niższe koszty serwisu i eksploatacji – wszystkie faksy są przechowywane w postaci 

elektronicznej w serwerze faksowym. Użytkownik drukuje dokument tylko wtedy kiedy 
naprawdę jest to konieczne. 

 

Niższe koszty utrzymania łączy telefonicznych – z jednego serwera faksowego 

Vidicode może korzystać wiele oddziałów firmy – dzięki wykorzystaniu sieci komputerowej. 



 

Ekologiczne faksowanie 
 

W przedsiębiorstwie zatrudniającym 500 osób, z których każda średnio 
wysyła lub odbiera dwie strony dokumentów dziennie serwer faksowy 
Vidicode pozwala na: 
 

Oszczędność papieru – 3,5 tony papieru w skali roku, 

Oszczędność wody – 125 tysięcy litrów wody potrzebnej do produkcji papieru, 

Oszczędność lasów – 60 ocalonych drzew rocznie, 

Niższą emisję substancji toksycznych – 9 kg mniej w skali roku, 

Oszczędność energii – 1 rok faksowania przy pomocy klasycznych urządzeń to zużycie 

energii pozwalającej na zasilanie dużego domu przez 3 lata 



 

6 powodów dla których należy wybrać Vidicode 
 

 

1) Zaprojektowane specjalnie do zadań jakie mają realizować, 
2) Dedykowane rozwiązania, niezależne od komputerów, co czyni je wysoce 
niezawodnymi, 
3) Energooszczędne, zużywające 20 do 30 razy mniej energii niż inne 
rozwiązania tego typu,  
4) Gotowe rozwiązania, prosta i szybka instalacja, co przekłada się na niski 
koszt wdrożenia, 
5) Powszechne standardy komunikacji (LAN, E-mail, SMTP, itp.), 
6) Wsparcie na najwyższym poziomie - dzięki kontroli całości procesu 
produkcyjnego przez Vidicode.  



 

Na koniec kilka liczb … 
 

   Bufor urządzenia przechowuje od 600 tys. do 3 mln. stron dokumentów 
faksowych z dostępem on-line (bufor FiFo). 
 
   Obsługa 300, 1000 lub nawet 3156 indywidualnych kont użytkowników. 

 
   Możliwość korzystania z systemu przez praktycznie nieograniczoną ilość 

osób (z każdego zdefiniowanego konta może korzystać dowolna liczba 
rzeczywistych użytkowników) 
 
   Dobowa przepustowość serwerów Vidicode: od 1.400 wysłanych / 

odebranych dokumentów przez urządzenie jednoliniowe, do nawet 45.000 
takich dokumentów obsłużonych przez 30-kanałowy system dla traktu PRI. 



 

Serwer faksowy Vidicode wybrali: 



Bila Trading 
Oficjalny dystrybutor rozwiązań firmy Vidicode na terenie Polski 

 
www.bila.pl  

e-mail: info@bila.pl  
 

tel. +48 22 266 03 88 
fax +48 22 266 03 89 


