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Standardowe urządzenia wyposażone jedynie w funkcje faksu stają się coraz mniej popularne, dodatkowo koszty utrzymania takiego 
urządzenia nie należą do najniższych. Jeśli jednak funkcje faksu są dla organizacji ważne, system KYOCERA FAX HUB może być idealnym 
rozwiązaniem. KYOCERA FAX HUB to proste, tanie rozwiązanie oferujące dostęp do funkcji faksu z każdego miejsca w biurze.  

DOSTĘP DO FUNKCJI FAKSU Z KAŻDEGO MIEJSCA W BIURZE

WYZWANIA

  W mojej organizacji jest tylko jeden faks. W jaki sposób mogę  
 zoptymalizować dostęp do faksu w mojej organizacji?

   Funkcja faksu jest bardzo ważna w naszej organizacji. W jaki   
 sposób mogę dać możliwość wysyłania faksów wszystkim   
 użytkownikom?

  Obsługa serwera faksu jest kosztowna. W jaki sposób mogę   
 zredukować koszty IT?

KORZYŚCI Z FAX HUB

  Łatwy dostęp: każdy użytkownik ma dostęp do funkcji faksu 
poprzez urządzenie wielofunkcyjne.  

  Globalne zastosowanie:  jeden system do obsługi całej organizacji. 
  
   Rozwiązanie bezserwerowe: system FAX HUB nie wymaga serwera 
faksu a zaangażowanie zasobów IT jest minimalne.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

FAX Hub to idealne rozwiązanie dla małych i średnich organizacji. Oprócz tego, że nie angażuje dużych zasobów IT, jest również  prosty w obsłu-
dze i nie wymaga serwera faksu.  



WYMAGANIA SYSTEMOWE

FAX Hub wymaga urządzenia wielofunkcyjnego A3                   
z systemem faksu.
Urządzenia kompatybilne z FAX HUB:

TASKalfa 3051ci/3551ci/4551ci/5551ci/6501i/8001i/ 
6551ci/7551ci/3501i/4501i/5501i/2551ci/3510i/3010i

Ważne: FAX Hub działa jedynie w połączeniu z aplikacją 
SmartFax lub SmartScan, która jest zainstalowana na 
urządzeniu wielofunkcyjnym KYOCERA pełniącym rolę 
klienta. 

OSZCZĘDZAJ Z FAX HUB 

 Wykorzystaj urządzenia KYOCERA do funkcji faksu
 Nie inwestuj w serwer faksu
 Ogranicz zaangażowanie zasobów IT w obsługę                           
 środowiska

Wirtualny serwer faksu – Bez zbędnych nakładów 
finansowych w środowisko serwera faksu.  

Tylko jeden system faksu i jedna linia telefoniczna 
– Optymalne rozwiązanie i niskie koszty utrzymania.  

Aktualny status wysłania faksu – Potwierdzenie 
wysłania faksu na panelu urządzenia wielofunkcyjne-
go (przez SmartFax). 

FUNKCJE I SPECYFIKACJA
Po zainstalowaniu FAX HUB na urządzeniu wielofunkcyjnym KYOCERA z funkcją faksu, urządzenie to będzie pełniło rolę wirtualnego serwera 
faksu. Następnie na każdym innym urządzeniu wielofunkcyjnym musi zostać zainstalowana i skonfigurowana aplikacja SmartFax lub SmartS-
can. Urządzenia te będą połączone z urządzeniem głównym, pełniącym funkcję wirtualnego serwera. Wszystko co musi zrobić użytkownik, to 
wysłać faks z urządzenia wielofunkcyjnego. Wirtualny serwer faksu prześle dokument do nadawcy, a użytkownik otrzyma potwierdzenie 
wysłania faksu. 

Prosta instalacja, konfiguracja i zarządzanie – Bez-
serwerowe rozwiązanie i minimalne zaangażowanie 
zasobów IT. Jedyne co musi zrobić użytkownik, to 
wprowadzić numer faksu i nacisnąć przycisk “wyślij”.

Optymalizacja kosztów – Wykorzystanie środowiska  
urządzeń wielofunkcyjnych dla realizacji funkcji faksu 
w organizacji.

Bezpieczeństwo danych – Wysoki poziom bezpiec-
zeństwa transmisji danych przez protokół HTTPS.

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany  
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany  
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com 

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri  
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com 

KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na 
dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiekolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.    
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