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Virtual Fax 

Popis služby 

Služba je určená pre všetkých užívateľov, ktorí potrebujú komunikovať prostredníctvom faxov a zároveň sa rozhodli pre 

efektívnejšie integrované riešenie prijímania a odosielania faxov. Službu Virtual Fax obsluhujete totiž zo svojho e-

mailového klienta. 

Komu je služba určená 

 spoločnostiam, ktoré potrebujú komunikovať faxom a uprednostňujú moderné riešenia

 spoločnostiam, ktorých pobočky zasielajú dokumenty do centrály formou faxu

 služba je ideálna pre spoločnosti, ktoré rozposielajú väčšie množstvá faxov

 spoločnostiam, ktoré chcú šetriť náklady na nákup, prevádzku a údržbu faxových prístrojov, pričom využívajú faxovú

komunikáciu

So službou získate 

 úsporu finančných nákladov

o odpadajú náklady na faxový prístroj

o odpadajú náklady na samostatnú telefónnu linku

 jednoduchý spôsob spoplatňovania služby

 dokonalú archiváciu odoslaných a doručených faxov

 väčšiu efektivitu, keďže nemusíte dokumenty tlačiť na tlačiarni a potom faxovať z faxového prístroja

 jednoduchá obsluha nakoľko faxová komunikácia je zhodná s mailovou komunikáciou

 k jednému kontu môže byť priradených až 10 e-mailových adries

Ako služba funguje 

Služba funguje rovnako jednoducho ako odosielanie a prijímanie e-mailov. 

Na príjem faxov Vám bude pridelené Virtuálne faxové číslo. Všetky faxy zaslané na toto číslo Vám budú doručené do e-

mailovej schránky v prílohe vo formáte *.pdf. Zastihnuteľný ste tak na celom svete.  

V hlavičke vidíte z akého čísla Vám bol fax odoslaný. 

Ak ste firma s veľkými potrebami na faxovanie, Virtuálne faxové číslo môže mať každý Váš zamestnanec. Faxy pritom 

môžu chodiť na jednu e-mailovú adresu alebo na viaceré adresy v skupine. 

Odosielanie faxov funguje rovnako ako keď posielate e-mail s prílohou. Do adresy pritom uvediete telefónne číslo kam 

chcete fax poslať. Text ktorý chcete odfaxovať napíšte priamo do tela e-maliu alebo vložíte ako prílohu. (podporované sú 

formáty: *.doc, *.xls, *.ppt, *.txt, *.pdf, *.jpg, *.tif, *.bmp, *.gif, *.pcx, *.dcx, *.mda, *.rtf, *.html, *.htm).   

Fax bude okamžite odoslaný. O úspešnosti odoslania faxu dostanete e-mailovú notifikáciu pričom vidíte presný obsah a 

formu vami odoslanej faxovej správy. 


