ELEKTRONİK FAKS ÇÖZÜMLERİ

LEAPvoX® ELEKTRONİK FAKS ÇÖZÜMLERİ: TEKNOLOJİ VE EKONOMİ BİR ARADA
LEAPvoX® Faks Sunucu ile haberleşme ve genel ofis giderlerinizi azaltırken,
çalışanlarınızın iş verimliliklerini önemli ölçüde artıracak ve Elektronik Faks
(Fax-over-IP) teknolojisinin üstün özelliklerinden yararlanacaksınız.

KURUMUNUZA ÖZEL TASARIM
VE GENİŞLETİLEBİLİR ESNEK YAPI
LEAPvoX® iletişim çözümleri, işlerinizde daha etkin, profesyonel ve ekonomik
olarak haberleşmenizi sağlar, kendi müşterileriniz ile olan ilişkilerinizi
yönetmenize yardımcı olur.

MASRAFLARINIZI AZALTIN
IP teknolojisi ile gönderilen numaraya bağlı olarak en uygun fiyatlarda faks iletimi
Tamamen İnternet altyapısına dönerek ücretsiz gönderim
Cihaz bakım, kartuş ve kağıt masrafları olmadan, tamamen yeşil bir çözüm

VERİMLİLİĞİNİZİ ARTIRIN
Bilgisayar üzerinden faks alma/yollama imkanı
Ofis dışındayken telefon/tablet veya bilgisayardaki e-posta arayüzünden faks görüntüleme imkanı
Ayrı ayrı faks cihazlarına harcadığınız zamanın geri kazanımı
Toplu faks gönderimi imkanı

LEAPvoX® Faks – LEAPvoX® IP/PBX ENTEGRASYONU
LEAPvoX® faks sisteminiz ile telefon santralinizin entegrasyon imkanı
Santralin IP yapısını kullanarak kurum içi ve bağlı işletmeleriniz arası ücretsiz faks gönderimi
Ekonomik altyapı kurulumu ile mevcut analog faks makinelerinin bir kısmının devam ettirilmesi
veya tamamen elektronik yapıya geçiş

YÖNETİM KOLAYLIĞI VE GÜVENLİK
Web tabanlı içerik yönetim uygulaması üzerinden faks alma/göndermeye yetkili kişilerin tayini
Faks raporlarını merkezi olarak inceleme imkanı
Faks numaralarından adres defteri oluşturma, faks göndermek için harcanan zamandan tasarruf

KAYIT VE DEPOLAMA
Sunucu üzeri veya harici depolama seçenekleri ile eski faks mesajlarınıza web tabanlı içerik yönetim
uygulaması üzerinden her an erişim imkanı
İstenen faks mesajını tekrar görüntüleme, yazdırma ve gönderme

LEAPvoX®’un IP tabanlı faks sistemi, IP telefon santrallerine entegre veya tamamen
bağımsız olarak işletilebilir yapısı ile her
geçen gün daha verimli ve maliyet etkin iletişim yolları arayan kurumlara önemli bir fırsat
sunuyor.
Konvansiyonel faks teknolojisinde cihaz
kurulum ve bakım maliyetleri doğmakta,
düzenli sarf malzemesi tedariği ile maliyetler
artmakta ve kağıt kullanımı ile doğaya ister
istemez zarar verilmektedir. LEAPvoX®’un
IP tabanlı yapıda sunduğu elektronik faks

çözümleri ise bütün bu sorunları elimine
ederek çok yönlü tasarruf sağlıyor.
LEAPvoX® gelen tüm faks mesajlarını PDF
uzantılı dosyalarla e-posta olarak iletir,
ayrıca yetkilendirilen kullanıcılara e-posta
aracılığı ile faks iletme imkanı sunar.
Çok yüksek kapasiteli arşiv imkanı ile, kurumun hem işletme ve yatırım giderlerini aşağı
çeker, hem de operasyonunu kolaylaştırır.
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Elektronik Faks Sistemi Temel Özellikler
IP telefon santrali ile tam entegrasyon
PSTN/ISDN ve IP Trunk üzerinden faks iletişimi
Web form ve e-posta üzerinden kolay faks gönderme
Gelen faksları e-posta eki olarak alma
İç ağda ücretsiz faks iletişimi

Ayarlanabilir, genişleyebilir esnek yapı
Web tabanlı gelişmiş yönetim paneli
Lisanstan bağımsız büyüme imkanı
Toplu faks gönderimi
Sanallaştırma üzerine kurulum (opsiyonel)

Elektronik Faks Sistemleri
Teknik Özellikleri
Faks İletim Yöntemleri

Protokoller

E-postadan faks iletimi
Gelen faksların e-posta ile iletimi
Web formdan faks iletimi
Gelen faksları yeniden faks olarak başkasına
iletme

TCP/IP v4, v6
SNMP, DHCP, HTTP, HTTPS
IMAP, POP3, SMTP
NTP, NNTP, RTP, SRTP

Ses Protokolleri
SIP, IAX2, H.323
Codec: G.711a/u, G.722, G.723, G.726, G.729

Faks Standartları

Haberleşme Modülleri
PSTN-Sabit hatlar (4, 8, 16, 24)
GSM (1-4)
ISDN PRI (1-4)
Yukarıdaki modüllerin kombinasyonları

Desteklenen dosya formatları
ASCII text, MS office word, MS office excel,
MS office PowerPoint, TIFF, Rich Text, JPEG,
GIF, BMP, LibreOffice dokümanları, PDF

İş verimliliği ve raporlama
Faks arşivi ve gelişmiş arama
Grafik raporlama ( kullanıcı bazlı )
Rehberden toplu faks gönderimi
Rehberdeki gruba toplu faks gönderimi

2U - 19” rack sunucu formu
Yükseklik : 3.5” (89mm)
Genişlik : 17.2” (437mm)
Derinlik : 27.9” (709mm)
Ağırlık
: 18kg (40 pound)
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Numaraya özel kullanıcı yetkilendirme
Faks okuma ve gönderme yetkileri

Web Yönetimi

T30, T38 (sadece G.711a)
V.17, V.27, V.29, V.34, ISDN

Boyutlar

Yetkilendirme

Tamamen web tabanlı yönetim
Kullanıcı bazlı yetkilendirme ve erişim kuralları
Detaylı kullanıcı/kullanım istatistikleri ve
raporlama
Numara bazlı kullanıcı yetkilendirmesi

Yedeklilik / Erişilebilirlik
Sunucu donanımında çoklu disk (RAID 1, 5, 6)
ve sıcak yedekli güç kaynağı (AC+AC) desteği

Gelişmiş özellikler
Web servis ile 3. parti yazılımlar üzerinden faks
gönderebilme
LDAP ve Microsoft Active Directory
entegrasyonu (opsiyonel)
Mevcut sanallaştırma üzerine kurulum
(opsiyonel)

Çevre Şartları

Güç
Yedekli Güç Kaynağı
100V - 240V AC (@50-60 Hz)
600W - 80plus Güç Modülleri
Voltaj : • 3.3v : 25A
: • 5v : 25A
: • 12v : 48A

Çalışma Isı Aralığı:
0 °C / +35 °C
Artırılmış ısı aralığı (opsiyonel):
-20 °C / +55 °C
Nem aralığı (operasyonel):
5% - 95%
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