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 مرکز فکس ایران ایمشاورهدمات خ

 هافناوری سازیپیادهانتخاب و  منظوربهاطالعاتی و همچنین مشاوره  هایفناوریدر حوزه  ریزیبرنامهامروزه 

 هاسازماندولتی و خصوصی برخوردار شده است. این  هایسازماندر  ایویژهو محصوالت مناسب از جایگاه 

، توسعه افزارنرم، تهیه افزاریسختتجهیزات  تأمینای از بودجه خود را به شکل  توجهقابلساالنه مبالغ 

 گذاریسرمایهکنان و سایر مسائل مشابه و اطالعات، آموزش کار هادادهشبکه و خطوط ارتباطی، تولید 

 هاینمونهمختلف در سطح کشور باید اذعان داشت که  هایسازمان. با تمام این احوال با نگاهی به کنندمی

 .اطالعات بسیار اندک بوده است فناوریگذاری شایسته در موفق در حوزه سرمایه

 

جهت ارسال و  هاآناز  توانمی آسانیبهو  باشندمی صرفهبهمقرونفکس سرور بسیار  افزاریسختمحصوالت 

کوچک، متوسط و  هایسازمانبرای استفاده در  هادستگاهدریافت فکس از طریق شبکه استفاده کرد. این 

 هادستگاهاست که هر گروه سازمان مدل مخصوص به خود را برای فکس سرور دارند. این  شدهطراحیبزرگ 

. کنترل باشدمیهای مختلف را دارا افزارنرمدارای کنترل پنل مخصوص داخلی خود بوده و امکان ارتباط به 

ندارد. فکس  ایاضافه افزارنرمو نیاز به هیچ  کندمیپنل این دستگاه با انواع مرورگرهای مختلف کار 

 که اندشدهطراحی موجود پیوتریکام هایشبکه طریق از فکس دریافت و ارسال برای افزاریسختسرورهای 

دیگری ندارند.  افزارنرمبه هیچ دستگاه کامپیوتر و  احتیاجو  کندمیکار  PSTN خطوط با مستیم طوربه

ید دستگاه فکس سرور را از توانمیشما  باشندمیمستقیم به شبکه متصل  طوربه هادستگاهاین  ازآنجاکه

توان افزاری می. در کنترل پنل دستگاه فکس سرور سخت. نماییدهرجای دنیا از طریق اینترنت کنترل 

( برای jpg – tif – pdfصورت ایمیل با هر فرمتی که مدنظر شماست )های دریافتی را بهتعریف کرد فکس

 شما ارسال نماید.
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 دلیل نیاز سازمان شما به فکس سرور

 کردن کلیه مکاتبات تحت فکس، تغییرات و یا سفارشی سازییکپارچههمیشگی جهت  کاریراه 

 هایفکسجهت آرشیو، بایگانی کردن و جستجوی  ایحرفهو  صرفهبهمقرونکاربردی،  کاریراه 

 ارسالی و دریافتی سازمان شما

  دور از دسترس افراد غیر مرتبط قرار  -امنیت و حفظ مکاتبات تحت فکس و اطالعات محرمانه

 گرفتن اسناد

 (دنیای سبز، دنیای بدون کاغذ)کامل  طوربهچشمگیر و حذف جوهر  طوربهدر کاغذ  جوئیصرفه 

 از تعمیر و نگهداری رهایی 

 

 چرا یک سازمان یا شرکت از سرور فکس استفاده کند؟ 

  نیاز به ارسال و دریافت فکس دارند؟ هرکدامآیا کارمندان شرکت یا سازمان شما 

  ارسالی و دریافتی هستید؟ هایفکسجهت آرشیو کردن و جستجو در  کارآمدآیا به دنبال روشی 

  باال جهت ارسال و دریافت هزاران فکس بدون مشکل  باقابلیتآیا به دنبال سیستم مطمئن و

 هستید؟

 آیا نیاز به ارسال یک فکس به چندین نفر دارید؟ 

  ؟خودداریداسناد کاری و تغییرات و یا سفارشی کردن  سازییکپارچهجهت  حلیراهآیا نیاز به 

  افزاریسختمثبت است سیستم فکس سرور  سواالتاگر پاسخ شما به این CoFax  بدون شک

 است که به دنبال آن هستید. حلیراه
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 CoFaxمعرفی فکس سرور تحت شبکه 

 
CoFax  ارسال و دریافت فکس از  جهتازآن توانمی آسانیبهبوده  صرفه به مقرونیک دستگاه فکس سرور

 شدهطراحیکوچک، متوسط و بزرگ  هایسازمانطریق شبکه استفاده کرد. این دستگاه برای استفاده در 

است که هر گروه سازمان مدل مخصوص به خود را برای فکس سرور دارند. این دستگاه دارای کنترل پنل 

. کنترل پنل این دستگاه با باشدمیختلف را دارا های مافزارنرممخصوص داخلی خود بوده و امکان ارتباط به 

  ندارد. ایاضافه افزارنرمو نیاز به هیچ  کندمیانواع مرورگرهای مختلف کار 

 .برای استفاده در سازمان های کوچک، متوسط و بزرگ طراحی و تولید شده است Fax Server از دستگاه 

مشهورترین و بزرگترین تولید کننده تجهیزات فکس دیجیتال و تحت شبکه در دنیا می  کمپانی کوفکس

پورت را نیز ارائه می دهد. این دستگاه های فکس  8پورت و  3باشد و تنها شرکتی است که فکس سرورهای 

ارا می دیجیتالی دارای کنترل پنل مخصوص داخلی خود بوده و امکان ارتباط به نرم افزارهای مختلف را د

 .باشند
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Cofax  خطوط با یمقمست طوربه که بوده شبکه طریق از فکس دریافت و ارسال برای موجود راهکار از  یکی 

PSTN  طوربهاین دستگاه  ازآنجاکهدیگری ندارد.  افزارنرمبه هیچ دستگاه کامپیوتر و  احتیاجو  کندمیکار 

د دستگاه فکس سرور را از هرجای دنیا از طریق اینترنت کنترل توانمیشما  باشدمیمستقیم به شبکه متصل 

  .نمایید

ایمیل با هر  صورتبهتعریف کرد فکسهای دریافتی را  توانمی CoFaxدر کنترل پنل دستگاه فکس سرور 

برای شما ارسال نماید. در بخش کاربری دستگاه فکس سرور  (jpg – tif – pdfشما ) مدنظرفرمتی که 

CoFax ند توانمیوجود دارد، کاربران  هاآن بندیگروهمکان تعریف کاربران متعدد و ا اینکه به توجه با

فایل در  صورتبهبه کاربر دیگر ارسال کرده، یا  افزارنرمدریافتی در کارتابل خود را از طریق  هایفکس

 سیستم خود ذخیره کند و یا آن را چاپ نماید. 

 

 
 

در کنترل پنل مدیریتی  شده تعریفبا توجه به سطح دسترسی  CoFaxدر فکس سرور  شده تعریفکاربران 

. با استفاده از این دستگاه شما قادر باشندمیدستگاه امکان ارسال فکس را نیز از طریق کامپیوتر و شبکه دارا 

 .گردد شما ارسال موردنظرخواهید بود تعداد زیادی فکس را در صف ارسال قرار داده تا در زمان 

بوده که بوسیله کابل به شبکه  Lanو یک پورت  PS2 و USB دارای پورت CoFax تمامی مدل های فکس 

 .به آن می توانید دستگاه را کامالً مدیریت کنید IP داخلی متصل شده و با اختصاص یک

 4(، NKFAX-38پورت ) 3(، NKFAX-28پورت )2(، NKFAX-06پورت )1مدل  پنجاین دستگاه دارای 

 ورودی پورت 8و  4 ،3، 2 ،1 دارای ترتیب به که باشدمی( NKFAX-88پورت ) 8( و NKFAX-48پورت )

 .باشندمی فکس خط
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 CoFax چرا فکس سرور

 کمپانی CoFax بزرگترین کمپانی تولید فکس در دنیاست. 

   تمامی فکس سرورهای CoFax دارای پورت USB  می باشند که اغلب فکس سرورها فاقد این

 .پورت مهم و پرکاربرد هستند

   فکس سرورهای CoFax  پورت نیز می باشند که هیچ تولید کننده  8پورت و  3دارای مدل های

 .دیگر فکسی این مدل ها را ارائه نمی دهد

 فکس سرورهای CoFax امکان یکپارچه شدن با DC  و اکتیودایرکتوری جهت احراز هویت کاربران

 .فکس را ارائه می دهد دریافت کننده و ارسال کننده

  فکس سرورهای CoFax  بیشترین مقدار حافظه را جهت ذخیره فکس های دریافتی در بین انواع

 .فکس سرورهای دنیا در اختیار قرار می دهد
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 برخی از امکانات این دستگاه 

 ارسال و دریافت فکس بدون کاغذ .1

 ارسال و دریافت فکس از طریق شبکه .2

    دریافتی و ارسالیی ذخیره و آرشیو کردن فکس هاامکان  .3

 امکان الویت دهی به فکس های منتقل شده در صف ارسال .4

     ، ارسالی، در صف ارسال، رویت شدهفکسهای دریافتیگیری از وضعیت امکان گزارش .5

 امکان فکس کردن کلیه فایل های قابل چاپ .6

 ارجاع فکس های دریافتی به سایر افراد .7

 از طریق شبکهفکس های ارسالی و دریافتی به دسترسی  .8

    فکس سرورایجاد دفتر تلفن به صورت خصوصی و عمومی در  .9

 امکان انتخاب شماره ها از دفتر تلفن .11

 ین خط همزمانامکان ارسال فکس با چند .11

 امکان تفکیک خطوط دریافت و ارسال فکس و یا استفاده همزمان برای ارسال و دریافت فکس .12

 (گویای فکس سرور پراتور)سیستم تلفنبدون اساعته  24بصورت  رسال و دریافت فکساپاسخگویی،  .13

 با توجه به پارامترهای تاریخ، ساعت، شماره تلفن، شرکت  فکسهای ارسالی و دریافتیمشاهده  .14

     و تعیین سطح دسترسی برای هر کاربر به صورت مجزا Password و user name تعریف .15

 دسترسی ها به صورت متمرکزامکان کنترل  .16

    فکس سروردر  عدم نمایش فکس های دریافتی و ارسالی یک کاربر برای کاربران دیگر .17

     در تاریخ و زمان مشخص شده توسط کاربر ارسال فکس .18

 (اپراتور / کاربر / صندوق مشخص / دبیرخانه) به مسیر مربوطه  هدایت اتوماتیک فکس های دریافتی .19

  EXT ده ، نام تماس گیرنده ، شماره داخلی کاربرگیرنبراساس شماره تماس

     فکسهای ارسالی و دریافتیحفظ کیفیت صفحات  .21

  ...اشغال بودن خط, عدم پاسخگوئی ومانند  یلیدالبه در فکس سرور که  ارسال چندین باره فکسها .21

 .با موفقیت ارسال نشده اند

     .... جستجو بر اساس پارمترهایی مانند : شماره فکس ، گروه مخاطب، نام مخاطب و تاریخ ثبت و .22

به صورت فایل بر روی سرور یا کامپیوتر با کیفیت عالی به همراه تاریخ،  دریافت و ذخیره فکس .23

 فرستنده ساعت،

  Outlookو Exchange سازگاری با .24

 سازی با سیستم اتوماسیون اداریامکان همگام .25

 رسال فکس به صورت گروهیا  .26

 حذف کامل ماشینهای فکس و حذف کاغذ و کارتریج و تعمیر و نگهداری آنها .27

  معینزمانی در بازه ی  و یاگزارش گیری از تمامی واحدها و یا واحد مورد نظر در تاریخ  .28
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http://www.myfaxoa.ir/page/89/%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20Fax%20Server%20For%20Automation
http://www.myfaxoa.ir/page/87/%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.myfaxoa.ir/page/87/%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
http://www.myfaxoa.ir/page/79/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1
http://www.myfaxoa.ir/page/79/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D8%8C%20%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.myfaxoa.ir/page/79/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%20%D8%8C%20%D9%81%DA%A9%D8%B3%20%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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 8 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس

 فکس اتوماسیون اداری

 هاکانال، افزایش تعداد  ازجملهبا دارا بودن قابلیت گسترش امکانات    CoFaxفکس سرور  راهکارهای

، این راهکار  باشدمی فکس تحت شبکه یا سرور فکس انتخاب زمینۀ  در کارآمدو  ایحرفهیک انتخاب 

 . افزارهای اتوماسیون اداری را داردبا نرم سازییکپارچهفکس سرور قابلیت 

 Caller ID بر اساسدریافتی را در قالب یک فایل الکترونیکی دریافت و سپس  هایفکسکلیه 

را به پروفایل مشخص یا کارتابل مربوطه  موردنظرو یا )خط تلفن شهری( دریافتی، فکس  گیرندهتماس

 .نمایدمی ارسال،دبیرخانه یا سایر واحدها با حفظ امنیت 

 وسیلهبه  Fax Server Automationارسالی مستقیماً از داخل سیستم اتوماسیون اداری  هایفکس

 .گرددمکانیزه ارسال گردیده و رسید آن در اتوماسیون اداری ثبت می "کامالًبصورت  فکس تحت شبکه

 

  کاربرد فکس سرور در اتوماسیون اداری

  ارسالی و دریافتی هایفکسمدیریت 

 حذف کاغذ و هزینه کاغذ، کارتریج و تأمین و نگهداری حذف کامل فکس سنتی ، 

 تسهیل ارسال و دریافت فکس 

 های دریافتی به پروفایل و کارتابل مشخص هر فرد یا واحدارجاع کلیه فکس 
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 9 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس

 مختلف هایمدلمشخصات فنی 

 فکس سرور تک پورت CoFax مدل NKFAX-06 

 

 

کاربر مصـرف کننـده تحـت     211دارای یک پورت خط فکس بوده و تا  NKFAX-06مدل  CoFaxدستگاه 

 دارایایـن دسـتگاه    حیطه مدیریتی خود را جهت استفاده از سامانه ارسال و دریافت فکس پوشـش میدهـد.  

 می باشد. PS2و  USBپورت  یک است و دارای 512MBحافظه داخلی 
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 71 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس

  پورت دوفکس سرور CoFax مدل NKFAX-28  

 

کـاربر مصـرف کننـده تحـت      211و تا  دارای دو پورت خط فکس بوده NKFAX-28مدل  CoFaxدستگاه 

حیطه مدیریتی خود را جهت استفاده از سامانه ارسال و دریافت فکس پوشـش میدهـد. ایـن دسـتگاه دارای     

در خطـوط   Load balancingهمچنین دارای توانایی قدرتمندی تحت عنـوان   است. 4GBحافظه داخلی 

 می باشد. تلفن
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 77 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس

  پورت سهفکس سرور CoFax مدل NKFAX-38  

مـی باشـد و دارای     CoFax پورت قابل ارائـه مـی باشـد برنـد     3تنها دستگاه فکس سرور دنیا که به صورت 

پـر فـروش تـرین     با ارایشی زیبا در داخل رک قرار بگیرد. ه می توانداست. دستگاهی ک 4GBحافضه داخلی 

مـی تواننـد از ان    Mediumمی باشد و تمامی سازمان ها در سـطح   Cofaxمدل دستگاه های فکس سرور 

 برای مدیریت خطوط فکس خود به صورت بهینه استفاده نمایند.
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 72 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس

  NKFAX-48 مدل CoFax پورت چهارفکس سرور 

 

و قدرت پردازش  باال از  High Fax Line Availabilityبا قابلیت  CoFaxدستگاه فکس سرور تحت شبکه 

کاربر را پشتیبانی کرده و  211پر مصرف ترین انواع دستگاه های فکس سرور در جهان می باشد که بیش از 

 طوطبرخوردار است. این دستگاه دارای قابلیت های بسیار زیادی برای سازمان هایی که از خ 4GBاز حافظه 

 اشد.فکس باالیی بر خوردار هستند می ب
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 73 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس

 پورت هشت فکس سرور CoFax مدل NKFAX-88  

 

 8پورت دنیا که مـدیریت   8و کامل ترین دستگاه مدیریتی فکس سرور و تنها دستگاه فکس سرور  نبزرگتری

حافظه داخلـی مـی    32GBمی دهد و دارای قرار سانی در اختیار مدیران سازمان ها آپورت خط فکس را به 

و  USBدو پـورت  ، PS2پـورت  یـک  را دارد. دارای  Dataباشد که قابلیت نگهداری حجـم بسـیار بـاالیی از    

VGA که قابلیت اتصال به نمایشگر ها و کیبورد برای مدیریت تصویری بهتر را دارد. می باشد 
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 74 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس
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 75 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس
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 71 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس

 لیست نمایندگان خانه فکس در سراسر ایران
 

   

 

 :تهران

 شرکت مهندسی نوین پردازش پادیر 

   404، واحد 3شریعتی، نرسیده به طالقانی، کوچه صدیق، پالک آدرس: تهران، خیابان   

  01222417104تلفن  

 :   www.pepadir.com وب سایت 

 

 :اصفهان

 شرکت فنی مهندسی وان سی 

   ، طبقه اول224آدرس: اصفهان، خیابان نظر شرقی، روبری تاالر اندیشه، پالک   

  03237144121تلفن  

 :   www.1see.ir وب سایت 

 

 :مشهد  

 شرکت مهندسی شبکه آریا تدبیر کاوشگر مهر مشهد 

   221 واحد  +،2، طبقه 77، شماره 4و  1آدرس: مشهد، بلوار فردوسی، بین فردوسی   

  012322300332تلفن  

 :   www.artcomnetwork.ir وب سایت 
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 71 نـت گروه پـالخانه فکس، وابسته به                                                     CoFaxتحت شبکه  سرور معرفی فکس

 لیست مشتریان خانه فکس:

  خانه فکس ایران استفاده می نمایند: Fax Serverبرخی از مشتریانی که از راهکار 
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 و بیش از صد سایت مشتری دیگر

 

 مراجعه بفرمایید.  FaxServer.ir سایت وباطالعات بیشتر به  مشاهدهبرای    

 

 

 

http://www.faxserver.ir/
http://faxserver.ir/

