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

iXware International
iXware Fax & Scanning
Os módulos iXware Fax & iXware Scanning são
soluções dedicadas às MFPs da Xerox e parte
do software de Digitalização de Documentos
da iXware: Document Capturing, Document
Routing, Document Messaging, Document
Archiving.
A iXware é uma solução de Digitalização de
Documentos que integra digitalizações, faxes,
sms e documentos digitais no seu ambiente
de e-mail e nas aplicações comerciais,
previamente existentes.

Descrição
Cada vez mais, as organizações a nível mundial dependem da
disponibilidade de documentos digitais. A iXware adiciona as
funcionalidades da Digitalização, Fax e/ou SMS ao ambiente familiar
do e-mail ou workflow. Use a iXware para centralizar, digitalizar e
arquivar todos os seus fluxos de mensagens, criando transparência,
maior responsabilidade e facilidade de uso.
A iXware é única: desenvolveu um software padrão que realmente
é fácil de instalar, fácil de usar, fácil de integrar e fácil de gerir.
Completamente modular e escalável, a iXware pode ser sempre
expandida em funcionalidades e capacidade, salvaguardando o seu
investimento inicial. A iXware crescerá com as suas necessidades.
A iXware dá-lhe completa liberdade no apoio ao seu negócio, ao fazer
dos documentos em papel parte do seu workflow digital. Ao fazer
da sua MFP da Xerox o acesso ao workflow digital, a iXware torna-a
ainda mais multifuncional, colocando ao seu dispor todo o poder e
funcionalidade da iXware.
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Enviar um fax com a iXware

Confirmação do fax

@
Confirmação do fax

Digitalização do fax
com metadata

Fax é enviado para o destinatário

Confirmação do fax

Confirmação do fax

Fax a partir de uma aplicação comercial,
como por ex:

Fazer uma digitalização com a iXware

Simplesmente vá até à sua MFP da
Xerox ativada com EIP e digitalize o seu
documento, usando intuitivamente os
templates.

Cópia do fax com metadata é entregue
nas terceiras aplicações, tais como:

Cópia do fax com metadata é entregue
nas terceiras aplicações, tais como:

O iXware server converterá os documentos num ficheiro PDF com texto pesquisável ou Multipage Tiff e armazenálo-á na rede da sua empresa ou numa
das aplicações comerciais.

Pode facilmente encontrar qualquer
documento digitalizado no seu
computador.

Vantagens
•

•

•

•

Proliferação de mensagens: um crescente volume e variedade
de mensagens e documentos chega à sua empresa. É
necessária transparência e rastreabilidade de mensagens
e fluxos de documentos, de modo a gerir a comunicação e
maximizar a produtividade, melhorar a responsabilidade,
reduzir custos e garantir a conformidade com os requisitos de
auditoria.
Modular: a iXware é completamente modular. Selecione os
módulos que servem as necessidades específicas da sua
empresa. Precisa de uma solução para digitalização, e-mail, fax,
SMS e/ou voicemail? A iXware tem-na! Integrar a iXware com
as suas aplicações já existentes é fácil. A iXware pode arquivar
todas as suas mensagens, de modo a criar um trilho apropriado
a uma auditoria.
Conformidade: a Xerox e a iXware podem, numa auditoria,
organizar o tráfego de faxes e digitalizações, evitando qualquer
perda de informação, ajudando as organizações a alcançar
conformidade com a Sarbanes Oxley, a HIPAA, as diretivas
comunitárias, a legislação local, as exigências de ISO, etc.

•

Historial: é importante para qualquer organização a
disponibilização de um qualquer ficheiro, atualizado. No caso
de algumas indústrias, é mesmo missão crítica. Advogados,
contabilistas, notários, profissionais de companhias de seguros
e corretores de imóveis são apenas alguns exemplos.

•

Eficiência: com a integração da iXware nas MFPs da Xerox, as
aplicações de correio electrónico, as soluções de arquivo, as
aplicações comerciais, tais como ERP e CRM e o sistema de fax
eficaz e eficiente, passa a fazer parte do seu negócio.

•

Transparência: centralização e digitalização cria uniformidade
nos processos, bem como transparência nos tráfegos de fax e
digitalizações.

•

Arquivo: Prquivos em papel são pesados, caros e ineficientes.
Um arquivo digital é infinitamente mais prático, fiável, seguro e
rentável. A iXware digitaliza documentos em papel e o tráfego
de faxes, tornando-os parte do workflow e arquivo digital.

•

Emissões de Carbono: reduzir as emissões de carbono,
tornando o equipamento de fax convencional redundante,
bem como o consumo de energia e os resíduos associados, é
um dos objetivos da iXware. Fax-2-email reduz o número de
mensagens que são atualmente impressas. Mas os faxes que
precisam de ser impressos, podem-no ser e até podem ser
impressos frente e verso.

•

Encaminhamento de mensagens recebidas - todas as
mensagens recebidas são encaminhadas pelo iXware server
para a sua caixa de correio pessoal, assegurando a privacidade.

•

Arquivo de mensagens - o módulo de Arquivo e Digitalização
da iXware pode escrever mensagens e fornecer dados para
qualquer ficheiro presente na rede ou arquivar em aplicações,
como por exemplo DocuShare, Sharepoint portal, etc.

•

Provisionamento da faturação - o módulo de faturação da
iXware entrega CDR - Call Detail Records (registos detalhados
das chamadas) às aplicações de faturação. Os fornecedores
de serviços podem cobrar às companhias, departamentos,
utilizadores, etc. pelo atual uso da iXware, em qualquer modelo
comercial.

•

Apoio - os profissionais internacionais da iXware asseguram
apoio em colaboração com as organizações e clientes locais da
iXware.

•

Integração do MS Exchange, Lotus Domino e outros com a
Gateway da iXware (SMTP). Não há uma integração intrusiva:
nenhum conector de software é necessário.

•

Integração com as MFPs da Xerox, ativadas com EIP, Fax Server
Kit, digitalização para e-mail, digitalização com metadata, etc.

•

Apoio Active Directory (LDAP) para administração de utilizador
único. Não são necessárias modificações para a Active
Directory.

•

Outros módulos de integração estão disponíveis para SAP,
Navision, Microsoft CRM, Microsoft Dynamics, entre outros.

Redução de custos: importantes exemplos são os ganhos
na produtividade (impressão, tempo de espera em linha por
faxes, entrega de relatórios, etc.), a economia de tempo com
a recuperação fácil e rápida de documentos armazenados, a
manutenção das linhas telefónicas (são necessárias poucas
linhas com grande disponibilidade) e a depreciação do fax
convencional (prescindindo da manutenção do equipamento).

Características-chave
•

•

•

•

•

O iXware Scanning dá-lhe completa liberdade no apoio ao
seu negócio, ao fazer dos documentos em papel parte do
seu workflow digital. Use a sua MFP da Xerox para digitalizar
documentos, torná-los ficheiros PDF com metadata e enviálos para a correta localização na sua network ou aplicação
comercial. Uma vez guardados, estes documentos são fácil e
rapidamente recuperáveis.
Com o iXware Fax, enviar e receber um fax é tão fácil como
enviar e receber um e-mail. O driver da impressora fax permitelhe o envio de faxes diretamente a partir de qualquer aplicação
do computador com a opção de impressão. A integração
Xerox permite-lhe uma interação intuitiva com a MFP. A
funcionalidade iXware Scanning com OCR adiciona valor extra
ao módulo de iXware Fax, ao permitir-lhe armazenar faxes
como ficheiros PDF pesquisáveis.
O módulo XML da iXware permite-lhe armazenar documentos
digitalizados em aplicações comerciais, tais como Gestão
Documental, CRM ou ERP, mas também lhe permite gerar faxes
a partir dessas aplicações. Use a iXware para converter ficheiros
digitais da sua network ou aplicações comerciais em ficheiros
PDF pesquisáveis.
Redundância / Load Balancing / Estrutura multi-locatária Implemente as opções iXware de redundância e load balancing
em ambientes críticos. Diferentes empresas ou divisões de
uma mesma companhia podem usar um único iXware server,
em configurações simples ou redundantes. A cada grupo de
utilizadores pode ser atribuído o seu próprio ‘site’ dentro da iXware.
Caixa de correio central - uma clara visão de todas as
mensagens recebidas e enviadas (fax, SMS e/ou voicemail) na
sua conta de e-mail.
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“Interface de utilização intuitiva
numa MFP da Xerox
para fax e digitalização”

Módulos da iXware
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Requisitos de software:
•

iXware 3.1

Requisitos de hardware (servidor):
•

Intel Pentium IV, 2,4 GHz (3 GHz
recomendado) / AMD Athlon 3200+
(3800+ recomendado)

•

2048MB RAM (recomendado)

•

Windows 2003 (32 bit) with R2
(recomendado) / Windows 2008 (32
& 64 bits R1 only) / Windows 7 (32 &
64 bits) / VMWARE support

•

Pergunte por outros requisitos
adicionais de hardware

Apoio em produtos Xerox:
•
Integration with
Business Applications

ERP/CRM/DM

Adding
fax and scanning
functionality

Convert all
documents to
text searchable
PDF’s

Reports for
analyzing
message flows

MFP's

OCR

REPORTING

Todas as MFPs da Xerox

Aplicações de apoio:
•

Use a filosofia de padrões abertos
da iXware para integrar qualquer
aplicação comercial (ERP/CRM/DM).

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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