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iXware Fax & Scanning

De iXware Fax & Scanning modules zijn 
speciaal ontwikkelde oplossingen voor 
Xerox MFPs en onderdeel van de Document 
Digitalization software van iXware: Document 
Capturing, Document Routing, Document 
Messaging, Document Archiving.

iXware is een Document Digitalization 
oplossing die uw scans, faxberichten, SMS 
berichten en digitale documenten integreert 
met uw bestaande email omgeving en 
bedrijfsapplicaties.

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

Wat is iXware?
Organisaties en bedrijven worden wereldwijd steeds afhankelijker 
van de beschikbaarheid van belangrijke documenten. iXware 
voegt Scanning, Fax en/of SMS-functionaliteit toe aan de bekende 

te centraliseren, digitaliseren en te archiveren. Zo creëert u 
transparantie, een snelle reactietijd en gebruiksgemak.

iXware is uniek: echte standaard software die eenvoudig te installeren, 
te gebruiken, te integreren en te beheren is. iXware is volledig 
modulair en schaalbaar, en kan altijd eenvoudig worden uitgebreid 
met functionaliteit en capaciteit, zonder dat eerdere investeringen in 
het product verloren gaan. iXware groeit mee met uw eisen, wensen 
en organisatie.

iXware biedt u de volledige vrijheid om uw bedrijfsprocessen goed 
te ondersteunen, om (papieren) documenten onderdeel van uw 

volledige kracht en functionaliteit van iXware.
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Software requirements:

• iXware 3.1

Hardware requirements (server):

• Intel Pentium IV, 2,4 GHz (3 GHz 
recommended) / AMD Athlon 
3200+ (3800+ aanbevolen)

• 2048MB RAM (aanbevolen)

• Windows 2003 (32 bit) met R2 
(aanbevolen) / Windows 2008 (32 & 
64 bits) / Windows 7 (32 & 64 bits) / 
VMWARE support

• Vraag naar additionele hardware 
requirements

Ondersteunde Xerox producten:

• Alle Xerox MFPs

Ondersteunde applicaties:

van 
iXware’s maakt het mogelijk met 
elke bedrijfsapplicatie (ERP/CRM/ 
DM) te integreren.
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“Een intuitieve gebruikers interface 
op de Xerox MFP voor 
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Scan van de fax 
met meta data

De fax is verzonden naar de ontvanger

Verzendbevestiging

Verzendbevestiging

Kopie van de fax met meta data wordt af-
geleverd aan 3rd party applicaties zoals:

Fax vanuit bedrijfsapplicaties, zoals:

Kopie van de fax met meta data wordt af-
geleverd aan 3rd party applicaties zoals:

Verzendbevestiging Verzendbevestiging

Een fax versturen met iXware

Een scan maken met iXware

Gebruik de intuitieve scan templates op 
de Xerox EIP machine om uw document 
te scannen.

De iXware server zal uw document naar 
een tekstdoorzoekbare PDF of ander 
gewenst bestandsformaat converteren 
en deze op het netwerk of in een ap-
plicatie opslaan.

U kunt eenvoudig uw gescande 
document terug vinden vanaf uw 
desktop computer of laptop.
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Voordelen
•	 Manage uw berichtstromen: een steeds omvangrijker 

en diverser aanbod van berichten bereikt uw organisatie 
Transparantie en een overzicht van bericht- en 
documentstromen zijn noodzakelijk om uw communicatie te 
managen, productiviteit te verhogen, reactiviteit te verbeteren, 
kosten te reduceren en audit trail compliance te verzekeren.

•	 Modulair: iXware is volledig modulair. Kies de modules die 
belangrijk zijn voor uw organisatie. Of u nu een oplossing 
nodig heeft voor scanning, e-mail, fax en/of SMS, iXware heeft 
de juiste oplossing voor u. iXware integreert naadloos en 
eenvoudig met uw bestaande bedrijfsapplicaties.

•	 Compliance: Xerox en iXware “dichten het lek” in uw audit trail 
voor fax- en scan-verkeer. Zodoende helpen wij oranisaties te 
voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld Sarbanes Oxley, HIPAA, 
EU richtlijnen, lokale wetgevingen, ISO standaarden, etc.

•	 Kostenbesparing: Verbeteringen in productiviteit, 
tijdsbesparingen, het snel en eenvoudig terug vinden van 
opgeslagen documenten, besparing op telefoonlijnen en 
besparing op onderhoud van conventioneel fax apparatuur zijn 
belangrijke voorbeelden van kostenbesparing met iXware. 

•	 Up-to-date dossiers: Beschikbaarheid van up-to-date 
documenten is voor iedere organisatie belangrijk en in veel 
gevallen zelfs kritisch; advocaten, accountants, notarissen, 
verzekeraars en makelaars zijn slechts een paar voorbeelden.

•	 Efficiency: Door de integratie van iXware met de Xerox MFPs, 
Email omgeving, archiveringsoplossingen en bedrijfsapplicaties 
(zoals ERP en/of CRM), wordt effectief en efficiënt faxen 
onderdeel van het bedrijfsproces. 

•	 Transparantie: Centralisatie en digitalisering creëert zowel 
uniformiteit in processen, als transparantie in fax- en 
scanverkeer.

•	 Archiveren: Papieren archieven zijn omvangrijk, kostbaar 
en niet efficiënt. Een digitaal archief is veel praktischer, 
betrouwbaarder, veiliger en voordeliger. iXware digitaliseert uw 
papieren documenten en faxverkeer, en maakt deze onderdeel 
van de digitale workflow en het digitale archief. 

•	 Carbon Footprint: Verlaag uw carbon footprint door uw 
conventionele faxapparatuur - en alle het bijkomende 
energieverbruik en afval - overtollig te maken.Fax2email 
verlaagt het aantal faxberichten dat werkelijk geprint dient te 
worden. Berichten die toch geprint moeten worden, kunnen 
dubbelzijdig worden afgedrukt.

Key features
•	 iXware Scanning geeft u de volledige vrijheid om al uw 

bedrijfsprocessen te ondersteunen, door papieren documenten 
onderdeel te maken van de digitale workflow. Gebruik uw 
Xerox MFP om documenten naar de juiste plek op uw netwerk 
of bedrijfsapplicaties te scannen als tekstdoorzoekbare PDF 
bestanden met metadata. Zo kunt u deze documenten altijd 
snel en makkelijk terug vinden.

•	 iXware Fax maakt faxen net zo eenvoudig als het versturen en 
ontvangen van e-mail. Met de iXware Faxprinter kunt u tevens 
vanuit iedere Windows applicatie (met een printmogelijkheid) 
direct een faxbericht verzenden. Maak uw faxverkeer efficiënt 
met iXware! De OCR functionaliteit van iXware Scanning maakt 
het tevens mogelijk om faxberichten als een ‘text searchable 
PDF’ op te slaan.

•	 iXware’s XML module geeft u de mogelijkheid om gescande 
documenten op te slaan in bedrijfsapplicaties, zoals Document 
Management, CRM of ERP. Dankzij de XML module kunt u ook 
direct automatisch faxberichten versturen vanuit dit soort 
applicaties. Gebruik iXware XML daarnaast om bestaande 
digitale bestanden op uw netwerk of in bedrijfsapplicaties om 
te converteren naar ‘text searchable PDF’-bestanden.

•	 Redundancy / Load Balancing/ Multi tenant structuur - Kies 
voor iXware’s redundancy of load balancing opties voor 
bedrijfskritische omgevingen. Verschillende bedrijven of 
divisies kunnen gebruik maken van een enkele iXware server, 
ook met een redundante configuratie. Iedere gebruikersgroep 
kan een eigen ‘site’ binnen iXware toegewezen krijgen. 
 
 

•	 Centrale mailbox -  U heeft een volledig overzicht van alle 
inkomende en uitgaande berichten in uw e-mailomgeving.

•	 Routeren van binnenkomende berichten - Alle binnenkomende 
berichten worden vanaf de iXware server naar de juiste 
persoonlijke, afdelings of bedrijfsemail inbox gerouteerd. 
Hierdoor blijft ieders privacy gewaarborgd.

•	 Archivering van berichten - Met de Archivering Module van 
iXware kunnen berichten, met afleverdata, gearchiveerd 
worden op een plaats op het netwerk. Ook kan iXware 
de berichten aanbieden aan archiveringssoftware, zoals 
DocuShare, SharePoint Portal, etc.

•	 Facturerings mogelijkheden - iXware maakt het mogelijk de 
gemaakte kosten voor het gebruik van de diensten door te 
berekenen aan bedrijven, afdelingen en gebruikers. iXware’s 
Billing Module levert de hiervoor benodigde Call Detail Records 
(CDR’s) aan financiële applicaties.

•	 Support - De professionals van iXware verzorgen samen met de 
lokale iXware organisatie en Resellers de support voor iXware.

•	 Integreer met MS Exchange, Lotus Domino e.a. met de iXware 
(SMTP) Gateway. Non intrusive integratie: geen software 
connectors benodigd.

•	 Integreer met Xerox MFPs door middel van EIP, Fax Server Kit, 
scan to e-mail, scannen met metadata, etcc.

•	 Active Directory (LDAP) support voor enkelvoudig gebruikers-
beheer. Geen wijzigingen in Active Directory schema’s nodig

•	 Andere integratie modules beschikbaar voor SAP, Navision, 
Microsoft CRM, Microsoft Dynamics, etc. 


