Maksymalizacja efektywności biznesowej
dzięki GFI FaxMaker

Poprawa komunikacji faksowej, usprawnienie procesów biznesowych i większa produktywość dzięki bezpiecznej
i automatycznej obsłudze faksów zgodnej z wymogami prawa.
GFI FaxMaker to wiodący serwer faksów, będący ekonomiczną i wydajniejszą alternatywą dla faksowania ręcznego.
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Wydajny i opłacalny serwer faksów

Przegląd korzyści

GFI FaxMaker to wiodący serwer faksów, który
automatyzuje obsługę faksów oraz sprawia, że jest ona
ekonomiczna, wydajna, skalowalna, prosta i bezpieczna.
GFI FaxMaker pozwala użytkownikom na łatwe wysyłanie
i odbieranie faksów przez e-mail, klienta webowego GFI
FaxMaker lub inne zintegrowane aplikacje.

Wysyłanie faksów przez e-mail i odwrotnie za
pomocą większości stacjonarnych lub działających
w chmurze serwerów pocztowych, np. Microsoft
Exchange 2000, 2003, 2007, 2010, Office 365™,
Lotus Domino, MDaemon, Gmail™

Wiele rodzajów obsługiwanych połączeń sprawia,
że GFI FaxMaker łatwo integruje się z istniejącą
infrastrukturą oraz procesami, dzięki czemu zapewnia
on natychmiastowy zwrot z inwestycji.

Liczne opcje połączeń, w tym możliwość
korzystania z istniejących linii telefonicznych,
standardu Fax over IP (FoIP) lub faksowania
hybrydowego z wykorzystaniem usług faksowych
on-line
Automatyczne faksowanie za pośrednictwem
interfejsów API umożliwiających współpracę m.in.
z aplikacjami, klientami e-mail i urządzeniami
mobilnymi
Elastyczne rozwiązanie dostosowujące się do
istniejącej infrastruktury, działające również w
środowiskach wirtualnych oraz budżetowych
systemach operacyjnych.

Pełna lista korzyści na stronie:

www.gfi.com/faxmaker

Wymagania systemowe:

Pełna lista wymagań systemowych dostępna na
stronie:
http://www.gfi.com/faxmaker/wymagania
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Automatyzacja czasochłonnych procesów ręcznych
Współpracując z istniejącym serwerem poczty (stacjonarnym lub działającym w chmurze), GFI FaxMaker umożliwia
użytkownikom odbiór i wysyłanie faksów oraz wiadomości tekstowych SMS za pomocą swojego klienta poczty elektronicznej.
Oznacza to oszczędność czasu i zasobów oraz mniejsze ryzyko, że faksy zawierające poufne informacje zaginą lub zostaną
odczytane przez osoby niepowołane. Ponadto GFI FaxMaker można zintegrować z innymi aplikacjami za pośrednictwem
bogatych w funkcje interfejsów API w celu stworzenia wydajnego systemu faksowania lub rozsyłania faksów do wielu
odbiorców.
Archiwizacja faksów i SMS-ów ułatwiająca zarządzanie wiadomościami i proces eDiscovery
Za pomocą przeglądarki archiwum GFI FaxMaker administratorzy mogą w szybki i prosty sposób przeszukiwać zarchiwizowane
faksy. Dostępny jest również moduł optycznego rozpoznawania znaków (OCR), umożliwiający szybkie odnajdywanie faksów
i wiadomości tekstowych za pomocą aplikacji do obsługi lub archiwizacji poczty e-mail. Integracja z rozwiązaniem do
archiwizacji, takim jak GFI Archiver™, pozwoli firmie tworzyć kopie zapasowe faksów i SMS-ów, wyszukiwać je i odczytywać, tym
samym przyspieszając prowadzenie procesów eDiscovery lub dochodzeń wewnętrznych.
Wspomaga zgodność z przepisami – np. z ustawą HIPAA czy ustawą o ochronie danych
GFI FaxMaker zapewnia organizacji bezpieczny i łatwy w kontroli mechanizm wysyłanie i odbioru poufnych faksów, tym samym
pozwalając podnieść poziom bezpieczeństwa danych. Automatyczne przekazywanie przychodzących faksów na pulpit lub
urządzenie odbiorcy eliminuje ryzyko przypadkowego wyrzucenia faksu lub odczytania go przez osoby niepowołane.
Wirtualizacja serwera faksów
Klienci korzystający z GFI FaxMaker w środowisku wirtualnym szybko zauważają wynikające z tego korzyści, w tym drastyczne
obniżenie całkowitego kosztu posiadania infrastruktury faksującej, większą ciągłość działania przedsiębiorstwa, możliwość
konsolidacji infrastruktury sprzętowej, spadek kosztów ogólnych związanych z zarządzaniem systemami informatycznymi oraz
mniejsze zużycie energii elektrycznej.
Faksowanie hybrydowe
Faksowanie hybrydowe oznacza, że GFI FaxMaker może współpracować z wybranymi usługami faksowymi on-line, zapewniając
przedsiębiorstwu funkcjonalność stacjonarnego serwera faksów, a jednocześnie prostotę charakterystyczną dla usług
faksowych działających w chmurze, czyli brak konieczności instalowania linii telefonicznych, modemów, kart faksu czy central
PABX. Wystarczy GFI FaxMaker, konto w jednej z kompatybilnych usług oraz połączenie internetowe.
Fax over IP (FoIP)
Teraz wysyłanie faksów za pośrednictwem infrastruktury IP nie będzie najmniejszym problemem. GFI FaxMaker integruje się z
istniejącą infrastrukturą VoIP, np. centralami PBX z obsługą IP lub bramkami obsługującymi T.38, pozwalając na korzystanie z
rozwiązania FoIP bez potrzeby instalacji nowego sprzętu. W trybie FoIP można też zaimplementować rozwiązanie Least Cost
Routing (LCR), pozwalające obniżyć koszt wychodzących połączeń międzynarodowych (połączenia są przekierowywane na
połączenia lokalne).

Wszystkie wymienione tu nazwy produktów i spółek mogą być
znakami haldowymi poszczególnych właścicieli.
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