Platan Fax Server

Polski

Serwer faksów

Platan Fax Server
Platan Fax Server to serwer faksów pozwalający na wysyłanie i odbieranie faksów w technologii FoIP (Fax over IP) –
zarówno przez e-mail, jak i stronę www. Jest doskonałym rozwiązaniem dla nowoczesnych firm i instytucji korzystających z technologii VoIP i współpracujących z innymi podmiotami, które wymagają wysyłki dokumentów faksem.
Urządzenie będzie idealnym uzupełnieniem coraz powszechniej stosowanej usługi elektronicznego obiegu
dokumentów.
Przyjazny interfejs, możliwość zastąpienia nawet 10 tradycyjnych urządzeń faksowych i wysyłanie wiadomości do
wielu odbiorców jednocześnie sprawiają, że Platan Fax Server spełni oczekiwania nawet największych firm i urzędów.
Serwer faksów współpracuje z operatorami VoIP i centralami IP dowolnego producenta wspierającymi standard SIP
2.0. Instalacja oprogramowania na szybkim i wydajnym Serwerze Aplikacji Platan zapewnia stabilność pracy oraz
pozwala zorganizować na tym samym urządzeniu stanowisko archiwizacji i udostępniania nagrywanych rozmów.

Do 10 kont faksowych.
Pamięć do 1 mln stron faksów.
Fax2Email, Email2Fax, Fax2Web, Web2Fax.
Archiwizacja odebranych i wysłanych faksów.
Łatwa obsługa.

Oszczędność
Tania transmisja danych po łączach IP, zastąpienie wielu tradycyjnych urządzeń
faksowych jednym centralnym serwerem faksów, rezygnacja z druku i papieru –
wszystko to wpływa na obniżenie kosztów korzystania z łączności faksowej.
Dodatkowo na tym samym urządzeniu można archiwizować nagrywane rozmowy.

Wszechstronny faks
Pozwala na szybką wysyłkę i odbiór faksów z komputera użytkownika – przez pocztę
e-mail (Fax to Email, Email to Fax) lub stronę www (Fax to Web, Web to Fax).
Wysyłane dokumenty mogą być w dowolnym formacie graficznym lub tekstowym.

Wydajność
Platan Fax Server zastępuje nawet 10 tradycyjnych urządzeń faksowych, a z jednego
numeru można wysłać faks do 50 odbiorców naraz. Do dyspozycji jest 100 kont
użytkowników. Szybkość pracy serwera faksów jest zapewniona przez kompaktowy
i wydajny Serwer Aplikacji Platan, na którym jest zainstalowane oprogramowanie.

Bezpieczeństwo
W zależności od uprawnień użytkownik ma dostęp do faksów przychodzących na jeden
lub wiele numerów oraz wgląd w wysłane wiadomości swoje lub współpracowników.
Faksy są archiwizowane, bez możliwości ich usuwania przez osoby nieuprawnione.
W pamięci można zapisać do 1 mln stron.

Łatwa obsługa
Czytelny, intuicyjny interfejs ułatwia instalację, lokalne i zdalne zarządzanie serwerem,
nadawanie użytkownikom uprawnień oraz wysyłkę i odbiór faksów.
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Charakterystyka
Funkcje i usługi
Aplikacja Platan Fax Server preinstalowana
na kompaktowym i wydajnym Serwerze
Aplikacji Platan.
Trzy typy użytkowników: Użytkownik,
Nadzorca, Administrator.
Możliwość obsługi do 10 kont faksowych –
odpowiedników urządzeń faksowych.
Możliwość przypisania bezpośredniego
numeru DDI do każdego konta faksowego.
Licencje na aktualizacje oprogramowania.
Jednoczesna wysyłka faksów do 50
odbiorców z jednego konta faksowego.
100 kont użytkowników.
Globalna pamięć do 100 GB dla wszystkich
kont (do 1 mln zapisanych faksów).
Możliwość archiwizacji faksów i zapisu
archiwalnego pliku na dowolnym dysku.

Email to Fax, Fax to Email – wysyłanie
i odbieranie faksów przez pocztę e-mail
w dowolnym programie pocztowym.
Web to Fax, Fax to Web – wysyłanie
i odbieranie faksów przez stronę www.
Wysyłanie dokumentów w formatach: doc,
docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, ods, odt, pdf, png, tif
i tiff (do 3MB).
Przesyłanie na e-mail odebranych faksów
w formacie .pdf.

Kompatybilność SIP: v2 (RFC 3261).
Fax over IP: standard T.38.
Parametry audio
Kodeki audio: G.711A, G.711U.
Wyjścia
Port Ethernet: 1 × RJ-45 (10/100/1000 Mbps).
Zasilanie
~230 V +/- 10%; 50 Hz, max 65 VA.
Zasilanie rezerwowe: UPS.

Zarządzanie
Przez interfejs www.

Inne
Parametry sprzętowe 4GB
Parametry sprzętowe Serwera Aplikacji
Platan: 1 TB HDD SATA (w tym 100 GB dla
Platan Fax Servera), 4 GB RAM, system
CentOs, Intel Celeron N3050*.
Wymiary: 115 × 111 × 51,6 mm*.

Parametry sieciowe
Adres IP: statyczny/z DHCP.
Protokoły: HTTP, DNS, TCP/UDP, RTP/RTCP,
DHCP.

* Parametry i wygląd Serwera Aplikacji Platan, na którym jest zainstalowane oprogramowanie Platan Fax Server, zależą od aktualnej oferty i mogą ulegać zmianie.

Zastosowanie Platan Fax Servera
1. Wysyłanie i odbieranie faksów przez pocztę e-mail (Fax to Email, Email to Fax) oraz stronę www
(Fax to Web, Web to Fax) – serwer faksów komunikujący się z operatorem VoIP.
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2. Wysyłanie i odbieranie faksów przez pocztę e-mail (Fax to Email, Email to Fax) oraz stronę www
(Fax to Web, Web to Fax) – serwer faksów podłączony do systemu IP PBX.
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Platan Sp. z o.o. sp.k. jest polskim producentem
abonenckich central telefonicznych i serwerów
telekomunikacyjnych. Kompleksowa oferta firmy
zaspokaja najwyższe wymagania szerokiej grupy
odbiorców – począwszy od małych i średnich firm
po duże przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje
publiczne, służby mundurowe i ratownicze.
Platan oferuje rozwiązania z zakresu telekomunikacji
i łączności radiowej od 1985 roku. Należy do
grona najbardziej innowacyjnych firm tego sektora,
a z produktów firmy korzysta już ponad milion
użytkowników.
Systemy Platan to w całości polska myśl techniczna.
Własne biura konstrukcyjne i wysoko wykwalifikowani
specjaliści z zakresu telekomunikacji, informatyki
i elektroniki tworzą rozwiązania wykorzystujące
najnowsze światowe trendy i technologie. Wszystkie
produkty są elastycznie dostosowane do potrzeb
i oczekiwań rynku.
Platan oferuje również systemy nagłośnienia,
w tym megafonową sieć rozgłoszeniową dla kolei
oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze dla obiektów
użyteczności publicznej.
Potwierdzeniem spełniania norm jakości jest
posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania
ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji,
sprzedaży oraz serwisu urządzeń telekomunikacyjnych.

Platan Sp. z o.o. sp.k.
ul. Platanowa 2
81-855 Sopot
tel. +48 58 555 88 00
platan@platan.pl
www.platan.pl
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