Maximale efficiëntie van uw bedrijf met GFI FaxMaker

Verbeter de faxcommunicatie, stroomlijn bedrijfsprocessen en vergroot de productiviteit
met een veilige, geautomatiseerde faxserver die aan alle regels voldoet.

Ontdek meer met uw GRATIS testversie:

gfi.nl/faxmaker

GFI FaxMaker is een toonaangevende faxserver waarmee faxen wordt geautomatiseerd,
waardoor faxen voordelig, efficiënt, schaalbaar, eenvoudig en veilig wordt. GFI FaxMaker
maakt het mogelijk om faxen te verzenden en ontvangen via e-mail, de GFI FaxMaker-client,
onze mobiele apps of andere geïntegreerde toepassingen.
Met een groot aantal verschillende aansluitopties die voorzien in uw infrastructurele en
zakelijke behoeften, kan GFI FaxMaker naadloos worden geïntegreerd in uw bestaande
processen en u een direct rendement op uw investering bieden.
Automatisering van tijdrovende handmatige processen
GFI FaxMaker kan worden geïntegreerd in uw lokale mailserver of een mailserver in de
cloud, waardoor gebruikers faxen en SMS-berichten kunnen verzenden en ontvangen via
hun e-mailclient. U bespaart tijd en bronnen, en loopt minder risico dat vertrouwelijke
faxen kwijt raken of worden gelezen door onbevoegde personen. GFI FaxMaker wordt
ook geleverd met uitgebreide API's voor integratie met andere toepassingen, zodat ook faxen
van grote volumes en broadcast-faxen wordt ondersteund.
Archivering van fax- en SMS-berichten voor eenvoudig berichtenbeheer
en eDiscovery
Beheerders kunnen snel en eenvoudig zoeken naar gearchiveerde faxen met behulp
van de archiefviewer van GFI FaxMaker. Er is ook een OCR-module (Optical Character
Recognition, optische tekenherkenning) beschikbaar, zodat u snel fax- en SMS-berichten
uit uw e-mailclient of uw oplossing voor e-mailarchivering kunt zoeken en ophalen. Door
integratie met een archiveringsoplossing zoals GFI Archiver™ kan uw bedrijf back-ups
maken van fax- en SMS-berichten, en deze tevens doorzoeken en ophalen. Hierdoor
wordt de efficiëntie geoptimaliseerd en worden reactietijden verkort in geval van
eDiscovery of interne onderzoeken.
Helpt bij de naleving van voorschriften zoals HIPAA of wetten op
gegevensbescherming
GFI FaxMaker maakt een betere gegevensbeveiliging mogelijk door uw organisatie een
veilige en controleerbare manier te bieden om vertrouwelijke faxen te verzenden en
ontvangen. Automatische routering van inkomend verkeer zorgt dat faxen rechtstreeks
naar het bureaublad of apparaat van de ontvanger worden verzonden, waardoor het
risico wordt geëlimineerd dat de fax onopgemerkt blijft of door een onbevoegd persoon
wordt gelezen.

Voordelen in één oogopslag
Email-naar-fax en fax-naar-email via
de meeste lokale e-mailservers en
e-mailservers in de cloud, zoals Microsoft
Exchange 2000, 2003, 2007, 2010, Office
365™, Lotus Domino, MDaemon, Gmail™
Meerdere aansluitopties, waaronder het
gebruik van bestaande telefoonlijnen, Fax
over IP (FoIP) of hybride faxen met online
faxdiensten
Geautomatiseerd faxen via bestaande
toepassingen, waaronder e-mail,
mobiele apparaten en andere API's
Flexibele oplossing die kan worden
aangepast aan uw bestaande
infrastructuur, waaronder
gevirtualiseerde omgevingen en
voordelige besturingssystemen.
Ga voor een compleet overzicht met
voordelen naar: www.gfi.com/faxmaker

Systeemvereisten
Een volledige lijst met systeemvereisten is te
vinden op http://www.gfi.com/faxmaker/
requirements.
Talen voor beheerders:
Engels, Duits, Italiaans Spaans
Talen voor gebruikers:
Engels, Duits, Italiaans, Spaans, Russisch,
Tsjechisch, Pools, Turks, Arabisch, Hongaars

Virtualisatie van de faxserver
Door GFI FaxMaker te gebruiken in een virtuele omgeving kunnen klanten snel
profiteren van drastische lagere eigendomskosten voor faxen, profiteren van een betere
bedrijfscontinuïteit, hardware consolideren, IT-beheer en uitgaven beperken, en hun
stroomverbruik sterk verminderen.
Hybride faxen
Hybride faxen betekent dat u GFI FaxMaker kunt gebruiken met bepaalde online
faxdiensten; hierdoor beschikt u over alle zakelijke functies van een faxserver op locatie
in combinatie met de technische eenvoud van faxdiensten in de cloud: integratie
van telefoonlijnen, modems, faxkaarten of PABX-systemen is niet nodig. Het enige
wat u nodig hebt is GFI FaxMaker, een account bij een ondersteunde dienst en een
internetverbinding.
Fax over IP (FoIP)
U kunt eenvoudig faxen verzenden via uw IP-infrastructuur. GFI FaxMaker kan worden
geïntegreerd in uw bestaande PBX met IP-functionaliteit of VoIP-serviceaanbieder met
T.38-ondersteuning, om zo FoIP te bieden zonder dat extra eisen aan hardware worden
gesteld. FoIP van GFI FaxMaker kan tevens worden gebruikt om Least Cost Routing (LCR)
te implementeren. Hiermee kunt u kosten besparen doordat er minder internationale
nummers worden gebeld; alle gesprekken worden namelijk vertaald naar een lokaal tarief.

Start uw gratis testversie op gfi.nl/faxmaker

www.gfi.nl
Ga voor een volledig wereldwijd overzicht van kantoren en contactgegevens van GFI naar:
www.gfi.com/contact-us
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GFI FaxMaker is een toonaangevende faxserver die een voordelig
een aanzienlijk efficiënter alternatief voor handmatig faxen biedt.

