
Integratie met email

 
(Bijna) oneindig hoge capaciteit en 
altijd beschikbaar

Altijd up-to-date zonder extra 
investeringen 

Eenvoudig digitaal archiveren 
van alle inkomende en uitgaande 
faxberichten

Audit trail standaard beschikbaar

CLOUD FAX
De slimme online faxservice van iXware

iXware Cloud Fax is een slimme service, 

waarmee je faxen via de e-mail kunt 

versturen en ontvangen. Behoud je 

bestaande faxnummer en realiseer 

aanzienlijke kostenbesparingen dankzij deze 

moderne technologie.

Digitaliseer het in- en uitgaande faxverkeer 

en maak de juridische status van fax 

onderdeel van de digitale workflow. 

•	 Bespaar op kosten

•	 Voice over IP ready

•	 Inzicht in al het faxverkeer

•	 Faxen altijd digitaal beschikbaar
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iXWARE CLOUD FAX 

• 1 fax-to-email, 20 email-to-fax accounts en 
credits standaard in de basislicentie.

• Behoud je eigen faxnummer.

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

HOE WERKT HET?

Faxen versturen
Met iXware Cloud Fax stuur je heel eenvoudig 
faxberichten vanuit een mail client door een bericht 
aan ‘faxnummer@xolfax.com’ te sturen. De gehele 
email, de inhoud van het bericht en eventuele 
bijlagen, wordt automatisch geconverteerd tot een 
faxbericht. 

Optioneel ontvang je ter beveiliging als verzender 
van de fax altijd eerst een verificatie in zijn mailbox. 
Zodra de verzending goedgekeurd is, wordt de fax 
verzonden. Tevens ontvang je een verzendrapport 
met een digitale kopie van de volledige fax per email.

Faxen ontvangen
Inkomende faxberichten worden in de daarvoor 
aangewezen mailbox ontvangen als PDF-bestand. 

Je ziet direct in de inbox van wie fax afkomstig is.

Overzicht 
Door in te loggen op www.xolfax.com heb je de 
volledige controle over jouw account. Hier kun je 
zien hoeveel credits je nog hebt om faxen te sturen 
en ontvangen, beheer je de users die mogen faxen 
en zie je een volledige audit trail van het faxverkeer.

CLOUD FAX
De slimme online faxservice van iXware

iXWARE CLOUD FAX BASISLICENTIE 

• Gebruik je eigen mailadres om binnenkomende faxen te ontvangen en koppel tot 20 
mailadressen voor het versturen van faxberichten. Credits inbegrepen.

• Mogelijkheid tot behoud van je eigen faxnummer.

• Modulair uitbreidbaar; voeg extra nummers, mailadressen of credits toe.

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


