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Wymagania techniczne 
dla systemu faksowego Vidicode Fax Server PRI z platformą funkcjonalności Mail-2-Fax / File-2-Fax 

 
W celu zapewnienia szybkiej i sprawnej instalacji systemu faksowego Vidicode Fax Server oczekujemy dostępności i 

współpracy ze strony lokalnego administratora poczty, sieci oraz centrali telefonicznej.  

Poniżej wypunktowano techniczne warunki, których spełnienie warunkuje możliwość dokonania wdrożenia 

systemu. 

 
 

1. Podstawowe 

 Miejsce w szafie rack 19” – 2U 

 Zasilanie 230V 
 

 

 
2. Linia telefoniczna 

 Trakt ISDN PRA 30B+D (Ew. 15B+D, tzw. połówka traktu) na gnieździe RJ45, wtyku RJ45 lub na polu 
krosowniczym (Krone) 

 Trakt uruchomiony i aktywny z przydzieloną pulą numerów DDI  

 
 

 

3. Sieć LAN 

 wolny JEDEN adres IP lub możliwość uzyskania adresu IP z serwera DHCP w Waszej sieci LAN  

 maska sieciowa / brama / serwery DNS 

 ustalona nazwa sieciowa dla serwera faksowego (najlepiej jakaś oczywista, typu np: "faxserver1") – nazwa 

ta powinna odpowiadać nazwie konta na serwerze SMTP  

 adres serwera SMTP oraz serwera POP3 (adres IP albo nazwa sieciowa)  

 konta użytkowników na obu serwerach pocztowych (SMTP oraz POP3) umożliwiające odbieranie i wysyłanie 
maili 

 na serwerze SMTP albo brak autoryzacji, albo PLAINTEXT i wtedy potrzebne są: nazwa użytkownika i hasło 
(konto faxserver@nazwa_domeny.pl - wyjaśnienie poniżej) 

 skrzynki (adresy) mailowe, a konkretnie: 
- adres administracyjny, np. fax-admin@nazwa_domeny.pl - tu przychodzą komunikaty administracyjne z 

faxservera oraz faksy na numery nieprzypisane do użytkowników  

- adres, na który użytkownicy mogliby wysyłać faksy w postaci maili, np faxowanie@nazwa_domeny.pl  
- adres (nadawcy), z którego będzie wysyłana poczta przez serwer faksowy, np: 

faxserver@nazwa_domeny.pl 

 nie konieczny, ale mile widziany, adres serwera czasu NTP  

 niekonieczny, ewentualnie: adres IP, port, nazwa kolejki - dla drukarki sieciowej, jeśli FS ma drukować  

„centralnie” jakieś faksy na papierze.... 

 odblokowane dla serwera faksowego protokoły FTP (obowiązkowo) i TELNET (opcjonalnie, Ew. tylko na czas 

wdrożenia – nie jest to niezbędne) 

 przygotowana lista użytkowników systemu faksowego (w postaci elektronicznej, plik  .csv) zawierająca 
nazwę użytkownika oraz jego adres e-mail i faksowy numer DDI 
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4. Platforma funkcjonalności Mail-2-Fax 

Platforma może być zaimplementowana zarówno na fizycznym komputerze/serwerze jak i na maszynie 
wirtualnej. 

 OS: Windows XP (od Home), Windows 7 (od Home Premium wzwyż), Windows Server od 2003 wzwyż. 
Zarówno wersje 32-bit, jak i 64-bit mogą być stosowane. 

 Microsoft Office: generalnie dowolny, natomiast rekomendowany jest Office w najwyższej edycji, jaka może 
być gdzieś/u kogoś z użytkowników zainstalowana. Na dzień dzisiejszy, najlepszym wyborem jest wersja 
2010. Zarówno wersje 32-bit jak i 64-bit mogą być stosowane. 

 minimum dwurdzeniowy procesor Intel 

 minimalne taktowanie procesora: 1,8GHz 

 minimalna ilość pamięci RAM: 2GB (dla wersji 64bit: 4GB). 

 konto administracyjne na czas instalacji  

 konto użytkownika do startowania usługi FSEmail  

 ustalone (zdefiniowane, wybrane) rodzaje załączników jakie użytkownicy będą mogli przesyłać mailem do 
przefaksowania, np. pdf, jpg, doc, xls ... itp.  

 udostępnienie aplikacji niezbędnych do obsługi specyficznych załączników do maili, które mają być wysłane 
faksem leży po stronie Klienta (np. Microsoft Office) 

 

 
5. Platforma funkcjonalności File-2-Fax 

Funkcjonalność File-2-Fax realizowana jest przez tę samą platformę, co funkcjonalność Mail-2-Fax, zatem 

wymagania są dokładnie identyczne, a dodatkowo:  

 Katalog w sieci LAN udostępniony do zapisu dla uprawnionych do korzystania z funkcjonalności 
użytkowników 

 

 

6. Synchronizacja użytkowników systemu faksowego z Active Directory 
Sprawdzanie uprawnień użytkowników systemu faksowego w bazie AD oraz synchronizacja bazy użytkowników 

systemu faksowego z AD wymaga platformy FSEmail (opisana w punkcie 4. powyżej). Dodatkowo, w zależności 
od oczekiwań Klienta oraz wielkości bazy AD i ilości użytkowników potrzebne może okazać się stworzenie 

specjalnej grupy w AD (np. faxgroup), w której członkostwo będzie warunkiem posiadania przez użytkowników  
uprawnień do usług faksowych.  

 Jeśli dostęp do LDAP wymaga logowania niezbędne będą: domena/nazwa użytkownika oraz hasło do 
logowania 

 Każdy z użytkowników, który ma mieć prawo wysyłania faksów z prezentacją własnym numerem DDI musi 
mieć przypisany numer DDI 

 Każdy z użytkowników, który ma mieć prawo odbierania faksów na swojej skrzynce e -mail, musi mieć 
przypisany numer DDI oraz adres e-mail 

 Użytkownicy, którzy mają mieć prawo do faksowania „anonimowego” (z głównym numerem puli DDI) mogą 
nie mieć zdefiniowanego numeru DDI, ale również muszą być członkami wspomnianej grupy w AD 

(faxgroup). 

 Kilku użytkowników może mieć przypisany ten sam numer DDI w bazie AD. W takiej sytuacji wszyscy Ci 

użytkownicy będą otrzymywać na swoje skrzynki e -mail faksy odebrane na tym właśnie numerze. Wszyscy 

też będą wysyłać faksy z użyciem tego samego numeru DDI jako prezentacji i ewentualnie takim samym 

identyfikatorem faksowym FAX-ID 


