
JNS Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 18

93-578 Łódź

NIP: 725-189-13-94

tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02

e-mail: biuro@jns.pl

OFERTA NA FAKS WIRTUALNY

(Faks przez Internet)

Oferowana usługa jest  systemem wirtualnego faksu (Fax to mail)  z przypisanym publicznym numerem

telefonu. System umożliwia  wysyłanie faksów z dowolnego komputera z dostępem do Internetu  z własnego

konta pocztowego,  powiązanego z numerem faksowym.

Faksy wysyłane są jak zwykła wiadomość e-mail, tylko na jeden konkretny adres e-mail systemu centralnego

usługi. W temacie wiadomości należy podać numer docelowy faksu, a w załączniku umieścić plik w formacie TIFF

lub PDF.

Faks wirtualny umożliwia także odbieranie faksów, które są automatycznie przesyłane na zdefiniowany adres e-

mail w postaci PDF z podaniem informacji o numerze telefonu nadawcy i czasie otrzymania faksu.

W przypadku dokumentów w formie papierowej wystarczy je zeskanować, w celu nadania faksu z komputera.

Użytkownik usługi otrzymuje możliwość konfiguracji ustawień wirtualnego faksu poprzez Panel WWW.

Za pośrednictwem Panelu WWW istnieje możliwość:

• zmiany adres e-mail, na który wysyłane są faksy 

przychodzące;

• sprawdzenia listy wysłanych i odebranych faksów;

• zmiany hasła dostępowego do Panelu.

Dzięki  takiemu rozwiązaniu można łatwiej  kontrolować  przepływ danych,  a  także  ograniczyć  wydatki

związane z obsługą faksu. 
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Zalety usługi Faksu wirtualnego:

• Możliwość  posiadania  wielu  numerów faksowych z  różnych  stref  numeracyjnych,  bez  względu  na

miejsce zamieszkania.

• Nie trzeba utrzymywać linii telefonicznych

• Wysyłanie faksów z dowolnego komputera z dostępem do Internetu.

• Podgląd listy odebranych i wysłanych faksów.

• Automatyczne  kolejkowanie  wysyłanych  faksów w razie  niepowodzenia,  czyli  jeśli  faksu  nie  uda  się

wysłać w danej chwili, system czeka na możliwość wysłania.

• Automatyczne odbieranie faksów.

• Możliwość wysyłania faksów z wielu kont użytkowników przypisanych do jednego numeru faks.

• Możliwość wydruku odebranych faksów na drukarce sieciowej.

• Pełne archiwum wysyłanych i otrzymanych faksów.

• Współpraca Fax2mail z systemem archiwizacji firmy JNS.

• Możliwość informowania użytkownika SMS-em o nadejściu faksu (opcja).

Kosztorys usługi:

LP. NAZWA CENA NETTO

1 Aktywacja usługi Wirtualnego faksu 20,00 zł

2 Abonament miesięczny fax2mail z jednym numerem 
stacjonarnym 

28,00 zł

Abonament miesięczny fax2mail z jednym numerem 
stacjonarnym  przeniesionym od innego operatora

31,00 zł

4 Koszt wysłania faksu Połączenia lokalne: 0,07 zł

Połączenia międzymiastowe: 0,07 zł

Pozostałe zgodnie z cennikiem Telefonii VoIP
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