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Cada máquina servidora do sistema
poderá disponibilizar aos utilizadores o
acesso à internet (com opção de Callback,
se o cliente o desejar).
Nesta modalidade está prevista a
protecção da rede da empresa com a
configuração de uma firewall.
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O sistema integrado de Fax, permite enviar e receber faxs a partir de qualquer
computador Windows / Unix (Client).
Este sistema é constituído por um
computador (Fax Server) baseado em
FreeBSD (Sistema Operativo), que
poderá ser suportado por ligações tipo
PPP (modem), RDIS, Frame-Relay, ou
outra, para enviar/receber os faxes.
O sistema tem capacidade de reenvio em
caso de erro de recepção bem como o
armazenamento digital da informação.
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Confirmação de Envio

A partir do posto de trabalho, o utilizador
poderá enviar um fax tal como se da
impressão de um documento se tratasse.
Após a “impressão”, ser-lhe-á
apresentado um menú questionando-o
com o nº de destino (um ou vários), a data
e a hora a que o fax deverá ser enviado.
Pode também ser indicado o tempo que o
sistema deve manter o fax até o
conseguir enviar. Em alternativa, o
utilizador pode indicar o nº de tentativas
a efectuar para enviar o Fax.
Cada nº de fax poderá ser “indexado” a
um nº de cliente os quais terão de ser
criados ou importados de uma base de
dados.
No sistema central (FaxServer) poderá
ser configurada uma “firewall” de
números de fax por máquina cliente, o
que permitirá restringir os números de
fax para onde cada máquina poderá
enviar.

A partir de uma qualquer máquina do
sistema se poderá consultar o estado
dos faxs que enviou através de WEB Page
(Intranet), mediante um código de acesso
fornecido para o efeito a cada utilizador
validado no sistema. Essa consulta
estará disponível através de um
programa (cliente) para Windows.
Os utilizadores só podem usar o fax
mediante a sua password, ou se for
pretendido, sem password através de um
utilizador criado para o efeito (ex: guest).
Os faxes enviados, podem ser arquivados
em CD, e consultados posteriormente
através de um programa criado para o
efeito (Windows). A elaboração deste CD
é efectuada automaticamente pelo
sistema.
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O fax recebido é guardado em suporte
magnético (disco) e será reencaminhado
através de email para um (ou vários)
utilizadores que terão por função
redistribuir os faxes recebidos.

Configuração do Sistema
A configuração do sistema de
reencaminhamento é feita numa só
máquina (master), que a propaga a todas
as outras, podendo também ser
efectuada
em
cada
máquina
individualmente.
Associado a um determinado nº de fax,
poderá estar um e-mail, e o sistema em
vez de enviar pelo fax, enviará para a
mailbox respectiva, ou para ambos em
simultâneo.

