
Wysyłanie faksów związane jest często z dużym nakładem 
czasu i pracy: wszystkie dokumenty muszą zostać wydruko-
wane przed wysłaniem, klasyczne urządzenie do faksowania 
jest najczęściej sporo oddalone od miejsca pracy, wysłanie 
dokumentu nie zawsze od razu się powiedzie, a obsługa urząd-
zeń faksujących sprawia użytkownikom często wiele prob-
lemów. Oprócz tego wymagane jest dodatkowe wyposażenie 
np. serwer faksów oraz oprogramowanie sterujące. innova-
phone oferuje w tym zakresie doskonałe rozwiązanie, dzięki 
któremu istnieje możliwość szybkiego i nieskomplikowanego 
wysyłania faksów z własnego komputera.  

Specyfi kacja rozwiązania innovaphone Fax
Aplikacja innovaphone Fax jest rozwiązaniem do wysyłania 
i odbierania dokumentów w całej sieci, kompatybilnym ze 
wszystkimi analogowymi urządzeniami do faksowania. Wysyła-
nie faksów odbywa się bez dodatkowych akcesoriów takich jak: 
serwer, specjalistyczne oprogramowanie lub interfejsy.

Rozwiązanie innovaphone Fax zintegrowane jest z już istnie-
jącym sprzętem centrali innovaphone PBX bez dodatkowego 
wyposażenia. 

Wymagania techniczne: innovaphone platforma Linux Ap-
plication, dostępna dla innovaphone bramek serii xx11 
(wyjątek: brama 1130), innovaphone bramka IP6010 lub 
wirtualna centrala telefoniczna (VMware). Możliwe jest oczy-
wiście użycie innovaphone Fax bez centrali innovaphone PBX. 
W tym przypadku bramka innovaphone może zostać podłą-
czona do już istniejącego systemu i przekształcona w serwer 
faksów.

Szybka i łatwa obsługa
Gdy aplikacja zostanie zainstalowana i skonfi gurowana za 
pomocą interfejsu sieci Web innovaphone można rozpocząć 
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wysyłanie faksów z osobistym numerem faksu np. z progra-
mu Outlook. Obsługa aplikacji Fax jest podobna do wysyłania 
wiadomości e-mail. Użytkownik wpisuje informacje przezna-
czone do faksowania w oknie wiadomości e-mail, dodaje 
wymagane załączniki oraz określa jednego lub wielu odbiorców. 
Adres docelowy odbiorcy składa się zawsze z numeru faksu 
oraz nazwy domeny serwera faksów. Należy zwrócić uwagę na 
to, że podobnie jak w przypadku wychodzących połączeń tele-
fonicznych, również w przypadku połączeń faksowych koniecz-
ne jest dodanie z reguły „00” przed numerem docelowym, np. 
0071112345678@faxdomain.company.com

Załączniki faksu wymagane są w formie cyfrowej – nie ma li-
mitu na liczbę stron przeznaczonych do wysłania. W przy-
padku większej ilości dokumentów zostaną one zgrupowane 
i wysłane jako załącznik w formacie PDF. 

Rozwiązanie innovaphone Fax obsługuje wszystkie dokumen-
ty i grafi ki kompatybilne z pakietem biurowym Libre Offi  ce, np. 
doc, jpg lub png. W celu zachowania formatowania takiego jak 
w oryginalnym dokumencie, wskazane jest jednak, jeśli to możli-
we, konwertowanie wszystkich dokumentów do formatu PDF.

Pozostała konfi guracja faksu jak np. dodanie tematu lub osobistej 
informacji przebiega tak samo jak w przypadku wysyłania zwy-
kłej wiadomości e-mail. Aby wysłać faks należy kliknąć „Wyślij”.  

Indywidualna strona tytułowa faksu 
Dokument przeznaczony do wysłania może zostać poprze-
dzony stroną tytułową z dodatkowymi informacjami, zgodnie 
z indywidualnymi życzeniami użytkownika, np. datą wysłania, 
adresem nadawcy, podpisem nadawcy lub logo fi rmy. Roz-
wiązanie innovaphone Fax generuje automatycznie stronę 
tytułową i dołącza ją do dokumentu. Jedyny wyjątek stanowi faks 
wysyłany bez tematu i dodatkowego tekstu.

Na bieżąco informacje o statusie wysłania – 
potwierdzenie wysłania faksu
Użytkownik może być na bieżąco poinformowany za pomocą 
wiadomości e-mail o pomyślnym wysłaniu i dostarczeniu faksu 
jak również o wystąpieniu ewentualnego błędu w przekazie.



Jeśli dokument zostanie pomyślnie wysłany, użytkownik otrzy-
ma potwierdzenie transmisji faksu wraz z jego stroną tytułową. 
W ten sposób użytkownik ma możliwość ponownego skont-
rolowania treści i formy wysłanego dokumentu. Jeśli operac-
ja się nie powiedzie, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail 
z informacją o wystąpieniu błędu w przekazie wraz z opisem 
problemu. Powiadomienia i komunikaty o statusie wysłania 
faksu mogą być indywidualnie edytowane i tłumaczone za po-
mocą interfejsu sieci Web innovaphone. Oprócz tego istnieje 
możliwość różnorodnego ustawienia powiadomień dla Master – 
i Slave – PBX. Np. tekst w języku niemieckim dla Master PBX 
w Berlinie a w języku francuskim dla Slave – PBX w Paryżu.

Odbieranie faksu – wygodne i elastyczne
Rozwiązanie innovaphone Fax umożliwia odbieranie faksów 
przez całą dobę bez konieczności ciągłego uruchomiania 
urządzenia do faksowania lub komputera. Dokumenty faks 
zostaną przesłane do skrzynki odbiorczej tak jak standardowe 
wiadomości e-mail, jeśli zostaną one wysłane na osobisty nu-
mer faksu. Bezpośrednio stamtąd użytkownik ma możliwość 
opracowania dokumentu. Archiwizacja faksów może odbywać 
się np. w formie cyfrowej na komputerze użytkownika. Ponadto 
odebrane dokumenty mogą zostać przekazane dalej do innych 
odbiorców za pomocą wiadomości e-mail.

 
Licencjonowanie
Aby móc korzystać z rozwiązania innovaphone Fax wyma-
gane jest posiadanie przez każdego użytkownika jednej licencji 
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na port oraz jednej licencji Fax. Licencja Fax będzie pobierana 
tylko wtedy, jeśli funkcja ta zostanie skonfi gurowana z użytkow-
nikiem centrali PBX – niezależnie od użytkowania; Funkcja „Floa-
ting” nie jest dostępna. Numer wersji licencji Fax musi być wyższy 
lub taki sam jak numer wersji oprogramowania zainstalowanego 
na PBX.

Rozwiązanie innovaphone Fax jest elementem licencji Unifi ed 
Communications. Licencja UC obejmuje wszystkie komponenty 
UC innovaphone i oferowana jest w bardzo korzystnym pakiecie 
cenowym.

Języki dostępne w aplikacji
Aplikacja innovaphone Fax dostępna jest w następujących 
językach: niemieckim, duńskim, angielskim, estońskim, 
fi ńskim, francuskim, włoskim, łotewskim, holenderskim, 
polskim, norweskim, portugalskim, rosyjskim, szwedzkim, 
słoweńskim, hiszpańskim, czeskim oraz węgierskim. 
Inne języki niż wyszczególnione powyżej dostępne są na 
zamówienie.
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■ Odbieranie i wysyłanie faksów z osobistym numerem faksu
■ Aplikacja Fax jako zintegrowane rozwiązanie w centrali PBX, bez serwera faksów!
■ Brak dodatkowego oprogramowania oraz interfejsów
■  Potwierdzenie pomyślnego wysłania faksu
■  Komunikat informujący o wystąpieniu błędu podczas transmisji faksu wraz 

z opisem błędu
■ Odbieranie faksów w dowolnej chwili
■  Wysyłanie faksów oraz ich przechowywanie w dostępnym programie do wysyłania 

wiadomości e-mail
■ Brak konieczności drukowania dokumentów
■  Obsługa wszystkich dokumentów tekstowych oraz graficznych kompatybilnych 

z Libre Office
■ Nieograniczona ilość załączników przeznaczonych do faksowania
■  Możliwość indywidualnej konfiguracji strony tytułowej faksu np. z logo firmy lub 

podpisem nadawcy
■  Rozwiązanie Fax jest kompatybilne ze wszystkimi analogowymi urządzeniami 

do faksowania

Fax:

W skrócie

■  innovaphone platforma Linux Application; dostępna dla innovaphone bramek 
serii xx11 (wyjątek: brama 1130), innovaphone brama IP6010 lub wirtualna 
centrala telefoniczna (VMware)

Wymagania techniczne:

innovaphone Fax

Licencjonowanie: ■  Jedna licencja na port i jedna licencja Fax dla każdego użytkownika
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