
Viva! Fax2mail 
Service 



• Το πρόβλημα 

• Η λύση 

• Λειτουργία 

• Σύγκριση κόστους 

• Εφαρμογή στον Δημόσιο Τομέα 

Περιεχόμενα 



Το πρόβλημα 
 Κόστος 

• Εξοπλισμός (αγορά και συντήρηση) 

• Αναλώσιμα (χαρτί, μελάνι) 

• Τηλεπικοινωνιακά (τηλεφωνικές γραμμές) 

 Χρόνος 

• Αρχειοθέτηση, ταξινόμηση 

• Σειριακή αποστολή 

• Ουρά αναμονής για την αποστολή και λήψη 

• Διαχείριση προμηθειών 

 



Η λύση 
 Ηλεκτρονικό Fax από το Viva (1/3) 

• Χωρίς εξοπλισμό 

• Χωρίς αναλώσιμα 

• Χωρίς τηλεφωνικές γραμμές 

 

• Απόδοση νέου τηλεφωνικού αριθμού ή 

• Διατήρηση του υπάρχοντος τηλεφωνικού αριθμού 

(φορητότητα του αριθμού που ήδη υπάρχει και 

κατάργηση της τηλεφωνικής γραμμής) 

 



Η λύση 
 Ηλεκτρονικό Fax από το Viva (2/3) 

• Ποτέ δεν είναι κατειλημμένο 
Ταυτόχρονη αποστολή και λήψη, χωρίς ουρές 
αναμονής, ακόμα και στο ίδιο τηλεφωνικό 
νούμερο 
 

• Αυτόματη αρχειοθέτηση και ταξινόμηση 

 

• Είναι υπηρεσία – καλύπτεται το κόστος 
συντήρησης της υπηρεσίας από τα πάγια 

 

• Το μηνιαίο πάγιο είναι μόλις το 1/20 του πάγιου 
της τηλεφωνικής γραμμής 



Η λύση 
 Ηλεκτρονικό Fax από το Viva (3/3) 

• Πολλοί τρόποι σύνδεσης με την υπηρεσία 

• Print-2-fax (με fax printer driver στον υπολογιστή) 

• Web faxing (από web σελίδα) 

• API (για ενσωμάτωση σε υπάρχουσες εφαρμογές) 

 



Λειτουργία (1/2) 
Παραλαβή Fax 

Απομακρυσμένο Fax 

Παραλήπτης Fax 



Λειτουργία (2/2) 
Αποστολή Fax 

Απομακρυσμένο Fax 

Αποστολέας Fax 



Σύγκριση κόστους 
  Παραδοσιακό Fax Viva Fax2Mail 

Κόστος εξοπλισμού                          150,00 €  - 
Συντήρηση εξοπλισμού (15% ετήσια)                            22,50 €  - 

Τηλεπικοινωνιακά πάγια (ετήσια)                          240,00 €                     12,00 €  

Εισερχόμενες σελίδες ετήσια (30 ανά μέρα)       7.920 
Εξερχόμενες σελίδες ετήσια (30 ανά μέρα)       7.920 

Κόστος toner fax                          332,64 €  - 
Κόστος χαρτιού                            69,70 €  - 

Κόστος εξερχόμενων κλήσεων                          245,52 €                   150,48 €  

Τελικό σύνολο (ετήσια, χωρίς εξοπλισμό)                       910,36 €                   162,48 €  

μείωση ετήσιου κόστους κατά  82% 



Στον Δημόσιο Τομέα 
• Μεγάλη μείωση κόστους 

Για κάθε 1500 fax του δημοσίου, εξοικονομούμε 
πάνω από 1.000.000 € ετήσια 

• Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, απευθείας στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή 

• Κάθε αρμοδιότητα μπορεί να έχει το δικό της 
αποκλειστικό fax (το πάγιο είναι φθηνό, μόλις 
1€ ανά μήνα) 

• Συμβατό με όλες τις μορφές ηλεκτρονικού 
πρωτοκόλλου 

 



Στον Δημόσιο Τομέα 
• Μηδενικός χρόνος εκμάθησης 

• Τα εισερχόμενα έρχονται σαν emails 

• Για τα εξερχόμενα κάνουμε εκτύπωση σε έναν 

ιδεατό εκτυπωτή 

• Δωρεάν αποστολή fax μεταξύ των υπηρεσιών 

του Δημοσίου (οι κλήσεις μεταξύ των Viva 

Numbers είναι δωρεάν) 

 

 



     Ευχαριστούμε!  


