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aFax: vodilna storitev e-faksiranja v Sloveniji

Prejemanje in pošiljanje faksov preko e-pošte
..aFax omogoča prejemanje in pošiljanje Faksov neposredno iz programa za e-pošto. podjetjem nudi zniževanje stroškov in občutne prihranke 
pri času. uporabniki še zlasti cenijo enostavnost uporabe, datumsko pregleden arhiv Faksov in dostop do Faksov tudi izven pisarne..

aFax Center, Avior d. o. o.
Tehnološki park 21, SI-1000 Ljubljana

T +386 (0)1 620 33 15
F +386 (0)1 620 03 00

www.afax.si

Del napredne komunikacije.

Faksiranje ostaja del sodobne komunikacije

Faksiranje še naprej ostaja nepogrešljiv del po-
slovne komunikacije. Študija Fax Messaging Mar-
kets, 2011-2016 (Davidson Consulting)  na Resear-
chAndMarkets.com industriji storitev faksiranja 
pripisuje 15,2-% skupno letno stopnjo rasti (CA-
GR) in porast z 1,010 milijarde ameriških dolarjev v 
letu 2011 na 2,045 milijarde $ v letu 2016.
Za glavne prednosti faksiranja pred e-pošto, še 
posebej pri dokumentih s pravno veljavo, velja-
jo: (1) verodostojno potrdilo o dostavi, (2) odso-
tnost filtrov neželene pošte in (3) časovni žig na 
poslanem dokumentu. Pri vsem naštetem e-po-
šta ne nudi zadovoljivih rešitev.

aFax: vedno z vami, tudi ko vas ni v pisarni

Storitev aFax v celoti nadomesti faks napravo. 
Omogoča nam, da fakse prejemamo in pošilja-
mo kjer koli imamo na voljo internetno poveza-
vo – na kateri koli napravi, vključno s pametnimi 
mobilnimi telefoni - brez kakršne koli strojne 
opreme ali programskih namestitev. Obdržimo 
lahko tudi obstoječo faks številko.

enostavno kot e-pošta

Fakse lahko pošiljamo in prejemamo kar iz svo-
jega obstoječega programa za e-pošto (MS Ou-
tlook, Lotus Notes, Thunderbird, Gmail itd.). Fa-
kse prejmemo v predal elektronske pošte kot 
običajno e-sporočilo s PDF priponko, ki vsebuje 
prejeti faks. Faks pošljemo enostavno tako, da 
za naslovnika v e-poštnem sporočilu vpišemo 
faks številko prejemnika in nato dopišemo »@
afax.si«. Dokument,  ki naj se pošlje kot faks, do-
damo kot priponko. Preprosto e-sporočilo in 
faks je dostavljen. Po e-pošti prejmemo verodo-
stojno potrdilo o dostavi, ki ima pravno veljavo.

datumsko pregleden arhiv Faksov

Storitev aFax nudi samodejno e-arhiviranje preje-
tih in poslanih faksov ter hitro iskanje faksov v na-
šem programu za e-pošto. Ustvarimo lahko mapo 
»Prejeti faksi« in s preprostimi filtri poskrbimo, da 
se vsi prejeti faksi avtomatsko znajdejo v tej mapi. 
Arhiv faksov je tako datumsko pregleden, iskalnik v 
programu za e-pošto pa nam omogoča, da vse fa-
kse hitro najdemo – in to za leta nazaj.

e-imenik: za še bolj pregledno Faksiranje

Izberemo lahko, da prejeti faksi prihajajo kar z e-
-naslova <faks_številka>@afax.si, pri čemer 
<faks_številka> predstavlja faks številko pošilja-
telja, ki nam je poslal faks. V imenik svojega e-po-
štnega odjemalca dodamo nov kontakt s tem e-
-naslovom (in ga shranimo npr. kot »<Ime podje-
tja> – FAX«). Pri vsakem prejetem faksu bomo ta-
ko v hipu videli, od katerega našega poslovnega 
partnerja je faks prišel, pa tudi vse fakse lahko 
enostavno razvrstimo po nazivu pošiljatelja.

nič čakanja ob zasedenih linijah

Pri e-faksiranju z aFaxom linije nikoli niso zasede-
ne. Niti ko pošiljamo fakse navzven niti ko drugi 
pošiljajo fakse nam. Vsi vemo, kako frustrirajoče je 
čakanje ob zasedenih linijah. Prav tako je po-
membno, da se lahko zanesemo, da smo za naše 
stranke in poslovne partnerje zares dosegljivi.

nižji stroški Faksiranja

Faksiranje brez papirja in kartuš omogoča, da na 
vsakih 500 prejetih ali poslanih faksov prihrani-
mo okrog 40 €.  Znebimo se stroškov telefonske 

linije, ki je bila namenjena pošiljanju in prejema-
nju faksov, ter stroškov telefonskih impulzov. 
Odpadejo tudi stroški vzdrževanja faks naprav 
in stroški arhiviranja faksov.

zasebnost

Faks naprava se navadno nahaja na mestu, kjer 
je dostopna vsem v oddelku ali pisarni. Vsak, ki 
pride mimo, lahko torej vidi prejeti faks, tudi če 
to ni primerno. Hkrati se pri faks napravah po-
gosto pojavlja vprašanje, komu je kateri faks na-
menjen. Z uporabo storitve aFax pridejo naši fa-
ksi neposredno pred naše oči.

možnost sms obveščanja o prejetih Faksih

Imamo možnost vklopa SMS obvestil ob prejetih 
faksih, kar nam omogoča hitro odzivnost, takoj-
šnjo informacijo o pošiljatelju in mobilnost kljub 
čakanju na pomemben dokument. Storitev je 
popolnoma brezplačna oz. je SMS obveščanje že 
vključeno v ceno aFax naročniških paketov.

napredno preusmerjanje Faksov

Na voljo imamo tudi napredno preusmerjanje faks-
ov glede na faks številko pošiljatelja. Za vsakega od 
prejemnikov faksov v podjetju lahko  določimo, s ka-
terih faks številk pričakuje fakse, ti pa se potem posre-
dujejo neposredno na uporabnikov e-poštni naslov.

integracija z obstoječo programsko opremo

Storitev aFax deluje brez kakršne koli dodatne 
strojne opreme ali programskih namestitev na 
strani uporabnika, kar med drugim omogoča 
tudi enostavno integracijo z obstoječimi pro-
gramskimi rešitvami v podjetjih kot npr. s CRM 
aplikacijami, z e-dokumentnimi sistemi itd.  (P.R.)

»Storitve aFax v podjetju uporabljamo 6 mesecev. 
In mnenje uporabnikov? Same pohvale! Ni čaka-
nja na hodniku za pošiljanje in prejemanje, ni več 
izgubljenih papirjev, nikoli se ne zgodi, da je linija 
zasedena ali pa da faks naprava ne deluje, nikoli 
ne zmanjka tonerja. Skratka, hitrejše, udobnejše in 
cenejše. Imamo sedaj več časa za kavo? :) 
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