
 

 

BILA TRADING, z siedzibą w Warszawie, 03-642, ul. Kondratowicza 65/14, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej 
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OC z tytułu działalności gospodarczej (Ergo Hestia polisa 903001949430 ) do kwoty: 200.000zł 

 
Specyfikacja funkcjonalno-użytkowa serwera faksowego Vidicode Fax Server PRI 

 
(listopad 2015) 

 

 Serwer faksowy pracujący bezpośrednio na trakcie ISDN PRI 30B+D. 

 Autonomiczne rozwiązanie zamknięte w obudowie Rack 19” 2U. 

 Integracja z dowolnym system pocztowym Klienta w zakresie wysyłania i odbierania faksów przez e-mail. 

 Wewnętrzne przechowywanie wszystkich dokumentów wysłanych/odebranych w buforze systemu. 

 Bufor dokumentów wysłanych/odebranych o pojemności  1.500.000 stron . 

 Możliwość niezależnej od bufora systemu archiwizacji dokumentów faksowych na zdefiniowanym zasobie (np. na 
zasobie w sieci LAN). 

 Dostęp do dokumentów wysłanych/odebranych przez serwer faksowy z poziomu dedykowanej aplikacji lub poprzez 
WWW dla każdego uprawnionego użytkownika (bez ograniczeń ilości licencjonowanych użytkowników). 

 Spolonizowany interfejs aplikacji dla użytkownika końcowego. 

 Nadawanie użytkownikom aplikacji dostępowych uprawnień do dokumentów (własne, wybranej grupy, wszystkie). 

 Możliwość szczegółowego wyszukiwania/filtrowania bazy przechowywanych dokumentów faksowych. 

 Eksport/zapis przefiltrowanej listy faksów do pliku txt/csv. 

 Eksport/zapis wybranego z bufora obrazu dokumentu faksowego do postaci pliku graficznego tif. 

 Obsługa 1000 użytkowników systemu faksowego (opcjonalnie 3156 użytkowników). 

 Możliwość autentykacji użytkowników w bazie LDAP Klienta. 

 Identyfikacja połączenia w kanale D traktu indywidualna dla każdego użytkownika (indywidualny DDI jako numer A) 
przy wysyłaniu faksu. 

 Indywidualna treść linii nagłówkowej faksu – obejmująca co najmniej nazwisko oraz numer faksowy nadawcy. 

 Print2Fax - wysyłanie faksów poprzez wydruk a wirtualnej drukarce. 

 Mail2Fax – wysyłanie faksów poprzez wysyłkę e-maila na zdefiniowany adres w domenie Klienta. 

 Dla funkcjonalności Mail2Fax obsługa zarówno treści e-maila jak i załączników w formatach (co najmniej): txt, htm, 
html, bmp, jpg, tif, pdf, ps, xps, doc, docx, xls, xlsx (może wymagać dodatkowej licencji np. MS Office). 

 Folder2Fax – wysyłanie faksów poprzez skopiowanie dokumentu (pliku) do wysyłki do wskazanego katalogu. Formaty 
plików jak przy Mail2Fax. 

 Możliwość jednoczesnego wysłania dokumentu do kilku/wielu odbiorców.  

 Możliwość współużytkowania książki adresowej/faksowej odbiorców przez użytkowników. 

 Możliwość uwzględnienia przy wysyłaniu faksu, numeru wewnętrznego odbiorcy docelowego. 

 Raport z wysyłki faksu dostarczany drogą e-mailową na adres nadawcy. 

 Możliwość otrzymywania przez nadawcę faksu powiadomienia o każdej próbie rozpoczęcia wysyłania nadanego przez 
niego faksu. 

 Możliwość dołączenia obrazu wysłanego dokumentu do raportu z wysyłki. 

 Dystrybucja odebranych faksów na podstawie numeru wydzwonionego DDI (numeru B w trakcie) 

 Fax2Mail – możliwość dostarczenia odebranego faksu na skrzynkę e-mail docelowych odbiorców (na podstawie 
przypisanego do odbiorcy, jego indywidualnego numeru faksowego – DDI) w postaci pliku obrazu odebranego faksu – 
w pliku pdf lub tif. 

 Fax2Print – możliwość automatycznego wydruku wszystkich odebranych faksów na zdefiniowanej drukarce sieciowej. 

 Fax2Print – możliwość automatycznego wydruku faksów odebranych konkretnego użytkownika na skonfigurowanej 
dla niego drukarce sieciowej. 

 Możliwość personalizacji oraz użycia strony tytułowej faksu dla wybranych użytkowników. 

 Możliwość włączenia blokady przesyłania wewnętrznego faksów (pomiędzy użytkownikami). 

 Możliwość stworzenia wirtualnych faksowych numerów wewnętrznych dla użytkowników. 

 Dostępność statystyk z ilości dokumentów wysłanych/odebranych per użytkownik w określonym przedziale czasu. 

 Dostęp do bezpłatnych aktualizacji oprogramowania wbudowanego oraz współpracującego również po zakończeniu 
gwarancji. 


