A solução para digitalização de documentos e fax
Saiba mais em www.ixware.com

The Online Fax Service
Para a Xerox, desenvolvido pela iXware
The Online Fax Service é um serviço inteligente,
globalmente hospedado, que lhe permite enviar
faxes diretamente da sua MFP da Xerox e enviar
e receber faxes no seu e-mail.
Todo o tráfego de faxes, recebidos e enviados,
é digitalizado com o The Online Fax Service.
O poder e o significado legal dos faxes é
incorporado no seu workflow digital. Mantenha
o seu número de fax atual e beneficie de
uma significativa redução de custos, graças à
moderna tecnologia e aos tarifários de fax prépagos.

the new smart

global hosted fax platform
for Xerox EIP

Porquê o The Online Fax Service?
Ao usar o The Online Fax Service, as comunicações de fax da
sua organização, bem como os custos associados, tornam-se
completamente transparentes. Com a sua capacidade ilimitada, a
integração com a sua MFP da Xerox e, opcionalmente, a integração
com o seu e-mail e aplicações comerciais, o The Online Fax Service
oferece à sua organização um serviço de fax moderno com uma
estrutura de custos completamente transparente: “o que vê é o
que obtém”.

Os benefícios do The Online Fax Service
•

Baixo investimento… serviço pré-pago

•

Quase infinita capacidade

•

Integração com a aplicação de email para receber e enviar
faxes

•

Integração com as MFPs da Xerox ativadas com EIP para
receber faxes

•

Sempre atualizado com a última tecnologia de fax

•

Todo o seu tráfego de fax é digitalizado

•

Todas as suas transmissões são arquivadas digitalmente

•

Trilhos digitais para auditoria

•

Ganhos de eficiência e produtividade (i.e. fim da espera junto
ao equipamento de fax)

•

Perfeito para a mobilidade dos colaboradores

•

Tecnologia comprovada

A solução para digitalização de documentos e fax
Saiba mais em www.ixware.com

VoIP pronta para a
solução de fax

Todas as vantagens
de um servidor de
fax sem servidor

Competitivos
tarifários de fax
pré-pagos

Todos os faxes
arquivados no email
ficam num trilho
para auditoria

MFP instalada para
o serviço em 20
minutos

Instalação remota

Benefícios financeiros

Especificações Técnicas

•

Sem instalação no local e até 90% de redução nos custos de implementação

Requisitos de software:

•

Sem custos de instalação e de formação do administrador do sistema

•

•

Sem hardware e sem custos de manutenção do hardware

•

Sem necessidade de sobredimensionar a solução para lidar com picos

•

Sem custos de gestão IT

•

Sem atualizações de software e sem custos de upgrades

Produtos da Xerox Suportados:

•

Sem custos escondidos

•

•

•

Sem requisitos de software

Requisitos de hardware (servidor):
•

Poupe entre 25 e 60% em custos operacionais

Sem requisitos de hardware

All Xerox multifunctional devices with
EIP enabled

•

Poupe em linhas e equipamentos de fax

Aplicações suportadas:

•

Poupe nos custos das telecomunicações internacionais. Muitos destinos
internacionais caem na mesma zona como tráfego local de fax

•

•

Melhore em eficiência, i.e., deixe de esperar junto ao equipamento de fax

•

Encontrar um fax torna-se tão fácil como encontrar um e-mail. Ponha fim aos
faxes perdidos

•

Visão transparente dos seus custos mensais com faxes

Use qualquer e-mail de cliente para
fax-2-email & email-2-fax

Sempre atualizado sem investimentos adicionais

Contactos iXware
Portugal
PAMAFE Informática
Tel: +35 122 6199600
Fax: +35 122 6199609

Working together...
getting results.
Together we can.

Web: www.pamafe.pt
Email: info@pamafe.pt
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