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Szeretné faxait e-mailben megkapni?
Újítsa meg faxolási szokásait, és végezze a munkáját szabadon!
A mindennapi üzletmenet során szüksége lehet arra, hogy faxon keresztül tartsa a kapcsolatot
partnereivel. Sok esetben, például a megrendeléseknél és visszaigazolásoknál, az üzenetküldésnek csak ez a hagyományos formája elfogadott. De miért kellene egy idejétmúlt technológia
miatt naphosszat az irodában ülnie, ha Fax2Email szolgáltatásunkkal online módon mindez
sokkal egyszerűbben, akár a laptopjáról vagy okostelefonjáról elintézhető?
Informatikai szolgáltatások a Telekomtól – üzlet minden vállalkozásnak

Miért érdemes a hagyományos faxolásról Fax2Emailre váltania?
¦ Nem kell a faxkészülék mellett készenlétben ülnie, így hatékonyabban
szervezheti a munkaidejét, nagyobb hangsúlyt fektethet fontosabb ügyeire.
¦ Küldeményeit az irodán kívül is bármikor fogadhatja e-mailben – akár egy
okostelefonon is – míg a küldést egy webes felületen keresztül bonyolíthatja le,
ahol a korábban elküldött és fogadott faxokat is át tudja tekinteni.

A faxok gördülékeny kezeléséhez a következő funkciókat
veheti igénybe:
¦ Telefonkönyv – a már elmentett telefonszámokra egy kattintással küldhet faxüzenetet.
¦ Körfax – egymás után több számra is el tudja küldeni ugyanazt a faxüzenetet.
¦ Fax továbbítása korlátlan számú e-mail címre – a faxot akár e-mail címekre is elküldheti,
korlátlan számú címzettnek.
¦ Egyedi hangbemondás a faxmellékhez – saját üdvözlőszöveget állíthat be, melyet az Ön
faxszámát hívók hallhatnak a küldés megkezdése előtt.
¦ Ügyfélkérésre automatikus faxdokumentum-küldés – arra is lehetősége van, hogy egy bizonyos faxszámra beérkező hívások esetén a rendszer automatikus válaszként elküldje a beállított
üzenetet, így ügyfelei gyorsan és könnyedén kérhetik le például az árlistát faxon keresztül.
¦ Statisztika – bejövő és kimenő faxküldeményeiről forgalmi statisztikát is készíthet.
¦ Egyedi fedőlapszerkesztés, csatolás – faxküldeményeihez egyedi, a cégére jellemző fedőlapot hozhat létre, így a címzettek egyből látják, hogy az Ön cégétől kaptak faxüzenetet.

Praktikus és költségkímélő
¦ Megtarthatja régi faxszámát, így cége elérhetőségei változatlanok maradhatnak.
¦ Megszabadulhat a faxkészülék beszerzési és
üzemeltetési költségeitől: nem kell többé faxpapírról, speciális tintapatronról vagy szervizről
gondoskodnia, és az áramszámlája is kevesebb lesz. Mindezzel nemcsak a pénztárcáját,
de a környezetet is jelentősen kíméli.
¦ Csökkentheti az irodai zsúfoltságot, ha egy
berendezéssel kevesebbet kell kerülgetnie.

Győződjön meg az online faxolás előnyeiről személyesen is!

Tesztelje a Magyar Telekom Fax2Email szolgáltatását díjmentesen
egy hónapon keresztül!
Most minden Fax2Email-előfizetőnknek az első hónapban elengedjük
a szolgáltatás havi díját – határozott idejű kötelezettségvállalás nélkül!
nettó

Elégedett Fax2Email szolgáltatásunkkal?
Használja ki kedvezményes havidíj-ajánlatunkat!

990 Ft/hó

2012. április 1-jétől a Fax2Email szolgáltatásra előfizető és arra 2 éves hűségidőt vállaló
ügyfeleink a szolgáltatást nettó 1800 Ft (bruttó 2286 Ft) helyett

nettó 990 Ft

(bruttó 1257 Ft-os) havi díjért vehetik igénybe a hűségidő alatt.
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