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İş verimliliğinizi GFI FaxMaker ile arttırın
Faks ve SMS iletisiminizi gelistirin, verimliliginizi uluslararasi
uygunlukta, guvenilir otomatize bir faks sistemi ile arttirin.
X
FA

FA
X

FAX

FA
X

X
FA

FAX

FAX

X
FA

FA
X

FAX

FA
X
X
FA

Daha fazlasi ve BEDAVA denemek icin:

gfi.com/faxmaker
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GFI FaxMaker faks iletisiminizi daha ucuz, guvenli, guvenilir ve basit bir hale getiren
dunya lideri faks sunucu cozumudur. GFI FaxMaker faks ve SMS gonderimi ve alimini
kagitsiz ortamlarin gerektirdigi bicimde direkt e-posta veya entegre uygulamalar
uzerinden gerceklerirr. .
Genis baglanti secenekleri sayesinde kurumunuzun mevcut akisina benzersiz bir
bicimde u yum gostererek maliyetini minimum surede karsilar.
Elle yapilan islemleri oromatize eder
GFI FaxMaker kurumunuzdaki ya da bulut uzerindeki e-posta sunucunuz ile entegre
olarak kullanicilarin faks ve SMS iletilerini e-posta yazilimlari ile almalarini / gondermelerini
saglar. Bu sayede zaman, kaynak tasarrufu yapmanizin yaninda ozel fakslarinizin kaybolma , baskalarinca
okunma riskini de indirgemis olursunuz.. GFI FaxMaker ayni zamanda diger uygulamalarla
entegrasyonunu saglayan zengin API’ler ile birlikte gelir.
Faks ve SMS iletilerini arsivler, kolayca bulmanizi saglar.
Sistem yoneticiniz, kolayca GFI FaxMaker arsiv goruntuleyiciyi kullanarak arsivler
arasindan bir faks, bulabilir. Optik karakter tanima (OCR) modulu sayesinde e-posta veya
arsivler arasinda hizla aradiginiz faks ya da SMS’e ulasabilirsiniz. GFI MailArchiver® gibi bir
arsivleme cozumu ile entegrasyon kurumunuzun faks, SMS iletilerini hizli bir bicimde
yedeklemenizi, aramanizi ve geri getirmenizi saglar.
HIPAA veya Data Protection Act gibi veri guvenligi uyumluluguna yardimci olur
GFI FaxMaker kurumunuza gizli fakslarin gonderimi ve aliminda daha guvenilir bir yol
sunarak veri guvenliginizi arttirir. Gelen fakslar otomatik ic yonlendirme sayesinde alicinin
direkt olarak bilgisayarina ya da aygitina duser. Bu sayede faksin baskalari tarafindan ele
gecirilmesi, okunmasi riski elemine edilmis olur.

Bir Bakista Faydalari
Microsoft Exchange 2000, 2003, 2007,
2010, Office 365™, Lotus Domino,
MDaemon, Gmail™ gibi statik ya da
bulut tabanli e-posta sunucular ile
entegre olarak faktan e-postaya, epostadan faksa hizmeti.
Mevcut santraliniz ive/veya gelismis faks
kartlari ve/veya, FOIP altyapisi ile entegrasyona izin veren coklu baglani ozelligi.
Kullanici bilgisayarlarina hic bir agent
kurmadan faks gonderme alma
Dunyanin her yerinden, her ortamda
faks gonderebilme ve alabilme
Fakslari arsivleme, geri donme, raporlama
Faydallarinin tam listesi icin:
www.gfi.com/faxmaker

Sistem Gereksinimleri
Windows 2003/2008/2012 server
veya 1 GB RAM ve 2GHz islemcili
Windows 7/8 .
FoIP destegi ya da profesyonel faks
kartlari gibi spesifik gereksinimler icin:
http://kbase.gfi. com/showarticle.asp?
id=KBID001220

Nerede olursaniz olun faks alin ve gonderin
Kisisel bilgisayariniz, cep telefonunuz, tabletiniz, web mailinize ulastiginiz internet cafe...
Nerede oldugunuz farketmez. Interner uzerinden e-postalariniza ulasabildiginiz her
yerden faks gonderebilir, gelen fakslariniza bakabilirsiniz.

GFI FaxMaker’i e-posta sunucusundan
baska bir sunucuya kuruyorsaniz , IIS SMTP
servisi yuklenmelidir..

Kurulumu / Kullanimi en kolay faks sunucu
GFI Faxmaker, pek cok durumda bir istemci kurulumu gerektirmez. Kurumunuzdaki
kullanici bilgisayarlarina bir istemci kurmadan herkesin faks ondermesini ve almasini
saglayabilirsiniz. FaxMaker sunucusunu kurmaniz yetecektir.

Kullanici Dilleri:
Ingilizce, Almanca, Italyanca, Ispanyolca,
Rusca, Cekce, Lehce, Macarca, Arapca,
Turkce

Yonetim Dilleri: Ingilizce, Almanca, Italyanca, Ispanyolca

Fax over IP (FoIP)
IP altyapinizi kullanarak kolayca faks gonderebilirsiniz. GFI FaxMaker, mevcut IP etkin
PBX’iniz ya da T.38 yetisi olan VoIP servis saglayiciniz ile ek bir donanim gerektirmeden
entegre olabilir. Bu sayede GFI FaxMaker sanal bir sunucu uzerinde, bir donanima
bagimli olmadan calisabilir.
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GFI FaxMaker, manuel faks yontemine karsi etkin ve efektif bir
lider faks sunucu cozumudur.

