
iXware Cloud Fax
Online Fax Service voor Xerox

IXware Cloud Fax is een slimme wereldwijde 
gehoste service waarmee u rechtstreeks faxen 
vanaf uw Xerox MFP en vanuit de e-mail  kunt 
versturen en ontvangen in uw e-mail.

Al uw in- en uitgaand faxverkeer wordt 
gedigitaliseerd met IXware Cloud Fax. De 
kracht en de juridische status van fax wordt 
onderdeel van uw digitale workflow. Behoud uw 
bestaande faxnummer en realiseer aanzienlijke 
kostenbesparingen dankzij deze moderne 
technologie en de Fax Credit Bundels.

A document scanning and faxing solution 
Learn more at www.ixware.com/xerox

iXware Cloud Fax
•	 1 Xerox MFP integratie, 1 fax-2-email, 20 email-2-fax accounts 

en 3.000 credits standaard in de basis licentie,

•	 Ken meerdere MFPs aan een faxnummer toe,

•	 Behoud uw eigen faxnummer,

•	 De voordelen van een fax server, zonder de server!

Waarom IXware Cloud Fax?
Het gebruik van iXware Cloud Fax zorgt ervoor dat uw organisatie 
eenvoudig inzicht verkrijgt in het faxverkeer en de daarbij 
behorende kosten. Door de nagenoeg oneindige capaciteit van 
iXware Cloud Fax, integratie met de Xerox MFP en (optionele) 
integratie met e-mail- en bedrijfsapplicaties beschikt uw 
organisatie over een moderne dienst met een zeer transparante 
kostenstructuur;  “what you see is what you get”. 

De voordelen van  IXware Cloud Fax
•	 Zeer lage investering

•	 Voice over IP ready

•	 (Bijna) oneindig hoge capaciteit en altijd bereikbaar;

•	 Integratie met e-mailomgeving (inkomend en uitgaand faxen)

•	 Integratie met Xerox EIP MFP’s (uitgaand faxen)

•	 Altijd up-to-date met de laatste faxtechnologie

•	 Binnenkomende en uitgaande faxberichten digitaal

•	 Mogelijkheid om uw berichten direct digitaal te archiveren

•	 Audit Trail mogelijk

•	 Efficiënter werken (niet meer wachten bij het faxapparaat)

•	 Flexplek ready!

•	 Bewezen oplossing

het nieuwe slimme

hosted fax platform 
voor Xerox EIP



A document scanning and faxing solution
Learn more at www.ixware.com/xerox

XEROX® and XEROX and Design® are trademarks of Xerox Corporation  
in the United States and/or other countries. 

Financiele voordelen
•	 Geen on-site installaties en uitrolkosten tot 90% minder

•	 Geen installatie- en trainingkosten

•	 Geen hardware- en onderhoudskosten

•	 Geen overcapaciteit

•	 Geen IT-beheer kosten

•	 Geen verborgen kosten

•	 Besparing op operationele kosten tot wel 60%

•	 Bespaar op faxlijnen en faxapparatuur

•	 Bespaar op uw faxverkeer; vele internationale bestemmingen worden 
binnen dezelfde zone afgerekend als lokaal Nederlands verkeer

•	 Efficiënter werken (niet meer wachten voor het faxapparaat)

•	 Het terugvinden van een fax is net zo eenvoudig als het terugvinden van een 
e-mail

•	 Duidelijk overzicht van uw maandelijkse kosten

•	 Altijd up-to-date zonder extra investeringen

Specificaties
Software requirements:

•	 Geen	software	nodig

Hardware requirements (server):

•	 Geen	hardware	nodig

Ondersteunde Xerox products:

•	 Alle	Xerox	multifunctionals	(MFPs)	
met  EIP

Ondersteunde applicaties:

•	 Gebruik	iedere	email	applicatie	voor	
fax-2-email & email-2-fax

Contact iXware
Territory

Contact Name

Phone Number

Fax Number

Website

Email

Benelux

iXware Nederland

+31 10 445 100

+31 10 445 199

www.ixware.com

info@ixware.com

www.partner.xerox.com/xeroxbusinesspartners

Working together...  
getting results.

Together we can.

VoIP-ready fax 
oplossing

Al de voordelen 
van een faxserver 
zonder de server

Alle faxen digitaal 
gearchiveerd voor 
audit trail  

Set-up van de 
dienst op de MFP 
binnen 20 minuten

Competitieve 
prepaid Fax Credit 
Bundels

Remote installation

iXware Cloud Fax is eenvoudig uit te breiden met 
iXware Cloud Scanning!

•	 Scan naar diverse online storages en email

•	 Scan naar diverse bestandsformaten, 
waaronder: PDF, Word, Excel en JPG.


