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

iXware International
iXware Fax
A iXware desenvolve a mais moderna tecnologia
de fax, para garantir o envio e a receção de todos
os seus faxes de forma rápida e segura. Ao digitalizar todos os faxes rececionados e enviados,
a iXware possibilita o seu arquivo, de forma a
proporcionar o armazenamento e a recuperação
de informação mais facilmente. E ajuda os seus
clientes a cumprir com regulamentações contabilísticas e de auditoria, como Sarbanes Oxley,
Basel II e HIPAA.
Ao implementar a iXware, os utilizadores das
MFPs da Xerox já não necessitam de usar os
equipamentos convencionais de fax, scanners,
linhas de telefone e linhas de fax em separado,
modems, etc., o que se traduz numa significativa
redução de custos.

Enviar faxes de uma MFP da Xerox
A combinação da iXware com as MFPs da Xerox simplifica e digitaliza toda a sua comunicação de faxes, cria uma oportunidade para
arquivá-los e ajuda a garantir a conformidade com os requisitos de
registo de auditoria.
O iXware Fax garante uma perfeita integração das suas funcionalidades com as MFPs da Xerox. As MFPs da Xerox tornam-se portais
para as vastas funcionalidades da iXware, assegurando:
•

Conveniência

•

Eficiência

•

Redução de custos

•

Transparência

•

Trilho de auditoria

Dentro da sua rede de trabalho, pode conectar quantas MFPs da
Xerox quiser e fornecer-lhes a funcionalidade do iXware Fax.

Enviar faxes de qualquer aplicação
O módulo iXware Fax vem com o iXware Faxprinter. Use-o para enviar faxes diretamente de qualquer aplicação, com a opção imprimir.
O iXware Faxprinter cria uma mensagem na mailbox do utilizador,
com o documento anexado no formato TIFF.
A iXware torna o envio/receção de faxes tão fácil como imprimir. É
claro, os faxes podem também ser enviados diretamente do e-mail
do utilizador, ao serem anexados ao e-mail. O iXware Server converterá o documento.

Uso eficiente dos canais de fax e VoIP
A poderosa combinação da iXware com a Xerox fez com que as
linhas de fax descentralizadas (analógicas) se tornassem uma coisa
do passado. A iXware centraliza e digitaliza os faxes enviados e rececionados. Quando implementa ISDN ou VoIP, o número de linhas
pode, na maioria dos casos, ser drasticamente reduzido, melhorando a disponibilidade das linhas de fax. ISDN e VoIP permite, ainda,
adicionar números de fax, que podem ser atribuídos a utilizadores
individuais ou a departamentos. De facto, com ISDN e VoIP, pode ser
atribuído a cada utilizador um número de
fax. Os faxes vão diretamente para a caixa
de correio do utilizador, melhorando a
eficiência, responsabilidade e confidencialidade.
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Enviar faxes a partir de uma MFP da Xerox
ou do e-mail do utilizador (usando, por
exemplo, o Microsoft Outlook ou o Lotus
Notes).

Qualquer fax recebido ou enviado
é facilmente encontrado no seu
computador.

O iXware Server converte o documento em
fax e envia-o para o destinatário. As mensagens de fax recebidas são convertidas para
PDFs e enviadas para a caixa de correio.

Faxes recebidos digitalizados e impressos

Especificações técnicas

A iXware envia os faxes recebidos como ficheiros TIFF ou PDF, anexados diretamente
para a caixa de correio dos destinatários. Mas, pode também escolher imprimir os
faxes diretamente, em qualquer impressora da rede.

Requisitos de software:

Entrega de relatórios com cópia reduzida da mensagem de fax
Assim que a iXware entrega o fax, um relatório de entrega é gerado, o qual inclui uma
cópia reduzida da primeira página do fax transmitido para um mais fácil reconhecimento do documento. O relatório entregue, que inclui informação importante sobre
o fax, como a data/hora de entrega e o número de páginas transmitidas, pode ser
enviado para a caixa de correio do utilizador e/ou impresso na sua MFP da Xerox.

•

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

Identificação do utilizador para enviar faxes
A identificação de cada um dos utilizadores pode-se efetuar recorrendo a várias alternativas, incluindo número de empregado, extensão de telefone pessoal, etc. Quando
um fax é enviado por um utilizador que se identificou previamente, esse fax será
colocado na pasta dos itens enviados do utilizador em questão. O utilizador também
receberá o relatório de entrega do fax enviado, incluindo uma cópia em miniatura da
primeira página, na sua caixa de correio. Quando combinados com outras soluções da
Xerox, como por exemplo a Equitrac, os utilizadores podem identificar-se, usando os
smartcards.

iXware 3.1

Produtos Xerox suportados:
•

Todas as MFPs da Xerox

Listas de distribuição na MFP

Aplicações de apoio:

Com a iXware, podem ser criadas listas de distribuição, o que simplifica o envio de um
mesmo fax para mais de que um destinatário, de uma só vez.

•

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