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ٌعتبر " بهراء فاكس " الجهاز األمثل والمتكامل لعملٌة إرسال واستقبال الفاكسات من خالل شبكات الكمبٌوتر وبشكل اقتصادي
عالً الكفاءة .فقد تم تصمٌمه لٌفً باحتٌاجات المؤسسات ذات األعمال الصغٌرة والمتوسطة وأٌضا مجموعات العمل الكبٌرة,
حٌث ٌأتً مع برمجٌة ذكٌة تسمح لمستخدمً الشبكة بإرسال واستقبال الفاكسات من خالل جهاز الكمبٌوتر ومتصفح االنترنت.
ٌمثل " بهراء فاكس " حال عصرٌا للربط مابٌن جهاز الكمبٌوتر والخطوط الهاتفٌة من خالل البرامج التشغٌلٌة وبٌئة اإلدارة عبر
الشبكة ,بحٌث ٌسمح لك باستقبال الفاكسات أٌنما كنت كرسائل برٌد الكترونً ,وبإرسال الفاكسات من من التطبٌقات التً تدعم
الطباعة.
ٌزود نظام " بهراء فاكس " إمكانٌة توزٌع الفاكسات عبر شبكات  WANمن مكاتب رئٌسٌة إلى أخرى فرعٌة باإلضافة إلى
إتاحته الفرصة على إرسال الفاكسات واستقبالها بطرٌقة آمنة من خالل شبكات  LANبضمان درجات عالٌة من الخصوصٌة
واالمان لكل من المرسل والمستقبل.
ٌتمٌز " بهراء فاكس " باعتماده واجهة سهلة ومبسطة وبرامج تالئم الجمٌع.

انًًيساث انرئيسيت
إرسال واسخقبال انفاكساث :
 انخحىيم اآلني إنى صيغت TIF
٠سرط١غ اٌّسرخذَ أْ ٠شسً اٌفاوس تاخر١اس تشٔاِط طاتؼح تٙشاء فاوس ٌ١م َٛترؽً٠ٛ

اٌٛش١مح إٌ ٝط١غح تاِرذاد . TIF



حرحيب انفاكس

٠رُ ذشذ١ة وً اٌفاوساخ ِٓ خالي لائّح االٔرظاس تٙشاء فاوس ٚرٌه تّٕػ أ٠ٌٛٚح
إسساي اٌفاوس ؼ١س ٠رُ إسساي اٌفاوس اٌؼاظً تٛاسطح اٌخظ اٌّراغ ِثاششج.



إرسال انفاكساث في وقج يحذد

٠سرط١غ اٌّسرخذَ ذؽذ٠ذ أٚلاخ الؼمح إلسساي اٌفاوساخ .

حىزيع انفاكساث
٠رّىٓ اٌّسرخذِ ِٓ ٓ١إسساي ٚش١مح اٌفاوس ٌؼذد ِٓ ِسرخذِِ ٓ١خرٍفّ٠ٚ .ٓ١ىٓ ؼفع
ذمش٠ش ٔر١عح ذٛص٠غ اٌفاوس تاسرخذاَ تشٔاِط اوسً .



إعادة إرسال انفاكس

ػٕذِا ذى ْٛاٌعٙح اٌّسرمثٍح ٌٍفاوس ِشغٌٛح أ ٚال ذشد فثإِىاْ تٙشاء فاوس ِؽاٌٚح
إػادج اإلسساي٠ .سرط١غ اٌّسرخذِ ْٛضثظ ػذد ِشاخ ِؽاٌٚح إػادج اإلسساي ِٓ
خالي اإلػذاداخ اٌخاطح تإسساي فاوس .



حىجيه انفاكس داخهيا.

سٛف ٠رُ ذٛظ ٗ١اٌفاوس اٌّشسً ٚفما ٌشلُ اٌفاوس اٌز٠ ٞؽذدٖ اٌّشسً ٠ٚرُ ذسٍّٙ١ا
إٌ ٝطٕذٚق تش٠ذ اٌّسرخذِٚ .ٓ١إرا ٌُ ٠مُ اٌّشسً ترؽذ٠ذ ؼساب ِؼ ٓ١سٛف ٠رُ
إسساٌٗ آٌ١ا إٌ ٟاٌّذ٠ش ٌرٛظ٠ ٗٙ١ذ٠ٚا٠ .سرط١غ اٌّذ٠ش أ٠ضا ذطث١ك اسُ اٌفاوس ٌرٛظٗ١
اٌفاوساخ .



إعادة انخىجيه انذاخهي

ّ٠ىٓ ذؽ ً٠ٛوً اٌفاوساخ داخٍ١ا  .فمظ لُ تاخر١اس اسُ اٌّسرخذَ ِٓ اٌمائّح



حانت انفاكس

ٛ٠ضػ إٌظاَ آٌ١ا ؼاٌح اٌفاوس اٌفؼٍ١ح ِٓ خالي ٚاظٙح اٌفاوس ِّا ٠ساػذ اٌّسرخذَ
ف ٟذؼ ٓ١١ؼاٌح خظ اٌفاوس .



إرسال انفاكس إني انبريذ االنكخروني

سٛف ٠رُ إسساي وً اٌفاوساخ اٌّسرٍّح إٌٍِ ٟف اٌّسرخذَّ٠ٚ .ىٓ أ٠ضا ػًّ
إػذاداخ اٌثش٠ذ االٌىرش١ٌ ٟٔٚشسً إٌ ٟؼساب اٌثش٠ذ االٌىرش ٟٔٚتظ١غح  TIFأٚ
. PDF


إرسال فاكساث عن طريق انبريذ االنكخروني

٠سرط١غ اٌّسرخذَ إسساي اٌفاوس ِٓ اِ ٜىاْ ػٓ طش٠ك االذظاي تشثىح
االٔرشٔد .فمظ أضف اٌٍّف اٌّشاد إسساٌٗ إٌ ٟاٌثش٠ذ االٌىرشٚ ٟٔٚسٛف ٠م َٛخادَ
اٌفاوس ذٍمائ١ا ترؽ ً٠ٛاٌشساٌح اٌثش٠ذ٠ح إٌ ٟفاوس ٠ٚشسٍٙا إٌ ٟظٙح اٌفاوس .



طباعت انفاكس

ّ٠ىٓ طثاػح وً اٌٍّفاخ اٌّسرٍّح آٌ١ا .



حفع انفاكساث في يهفاث

سٛف ٠رُ ؼفع اٌفاوساخ اٌّشسٍح ٚاٌّسرٍّح ف ٟأٍِ ٞف ذشاسوِ ٟؽذد ِٓ لثً
اٌّسرخذَ .
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انًًيساث انرئيسيت
إدارة النظام
 إدارة انًسخخذو
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Print2Fax:

برنامج طباعة الفاكسات

a Windows
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monitor
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Print2faxعلي
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يطبعون will
٠سرط١غ اٌّذ٠ش ػًّ إػذاد ٌٍّسرخذِِ ٓ١صً اسُ اٌّسرخذَ ٚاٌشلُ اٌسشpop up a simple dialog box, ٞ
إرسال الفاكس
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ٚطالؼ١اخ أخشِ ٜصً خظائض اٌخظ ٚاٌسٍطح اإلداس٠ح ٚط١غح اٌٛش١مح It's easy way to send
عملية الطباعة.
سهلة
ٚوزٌه ػٕا ٓ٠ٚاٌثش٠ذ اإلٌىرش.ٟٔٚ
FAXes from any Windows aplication

 مفكرات الهاتف

طابعت اإلرسال

يحتوي " بهراء فاكس " علي مفكرات هاتف خاصة و عامة لكل مستخدم.
يمكن تجميع المتصلين معا في مجموعات وذلك لسرعة اإلرسال من خالل
توزيع الفاكسات.

 مراقبة الفاكس
يستطيع المدير مراقبة كل الفاكسات الواردة والصادرة .

 سجم اننظاو
ٔسرط١غ ِٓ خالي تٙشاء فاوس ِؼشفح ظّ١غ اإلؼذاز اٌر ٟسعٍد ػٍ ٝإٌظاَ .
٠ٚشًّ رٌه دخٛي اٌّسرخذَ ٚسعً اٌرؼذٚ ً٠سعً اٌفاوساخ اٌّشسٍح ٚأ٠ضا
اٌّسرٍّح ٚسعً ذٛص٠غ اٌفاوس .وّا ّ٠ىٓ ذظذ٠ش ذمش٠ش سعً إٌظاَ غٍٝ
ٍِف إوسً.

إدارة المستخدم

سجل اإلحداث

األرسال ين انبريذ االنكخروني
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مواصفات بهراء فاكس:
Bahraa Fax450

Bahraa Fax250

Bahraa Fax150

MODEL

4

2

1

Fax Line

100

50

20

512M

256M

256M

8000pages

4000pages

4000pages

Max. User
Memory
Fax Storage

ييساث رئيسيت


سهىنت عًم اإلعذاداث

إْ " تٙشاء فاوس " ظٙاص اٌىً فٚ ٟاؼذ ٚال ٠رطٍة ِٙاساخ فٕ١ح ػاٌ١ح ٌؼًّ
اإلػذاداخ اٌخاطح تٗ .

TCP/IP

Network Protocol



RJ45

Network Interface

٠ر١ػ ٌه إسساي اٌفاوساخ إٌ ٝلائّح اٌّسرخذِ ٓ١اٌذاخٍ١ح ٚتزٌه ّ٠ىٕ ِٓ ُٙإسساي

Network Speed

10/100M

Fax Line Interface

RJ11

Fax Line Type

PSTN
14.4K / 12K / 9.6K / 7.2K / 4.8K / 2.4K
98 / 196DPI

Fax Speed
Fax Resolution

MMR,MR,MH

إرسال انفاكس ين خالل انكًبيىحر

ٚاسرمثاي اٌفاوساخ أشٕاء ذٛاظذُ٘ فِ ٟىاذث.ُٙ



اسخقالنيت انخشغيم

٠ؼًّ اٌفاوس وٍ١ا تؼ١ذا ػٓ ظٙاص اٌىّثٛ١ذشٚ .ال ٠رطٍة خادِا فشػ١ا٠ .رُ ذخضٓ٠
ظّ١غ اٌٍّفاخ فٔ ٟفسعٙاص تٙشاء فاوس.

انخىافق يع PBX

Fax Compression
Fax Standard

تؼذ ذشو١ة " تٙشاء فاوس "ِغ  PBXفإٔٗ ّ٠ىٓ االسرّاع إٌٔ ٟغّح  DTMFاٌرٟ

Line / CSID / Extension / Caller ID

Fax Routing

ذخشض ِٓ ٚ PBXتزٌه ٠ى ْٛظٙاص اٌفاوس ٠ؼًّ ِغ اٌسٕرشاالخ أِ ٚغ خطٛط

)(User Define 1,2,3,……,25

DID/DDI Digit

MS Windows / Mac / Linux

OS Support

ITU-T G3 / G4

Browser Support

IE / Firefox / Netscape

Language

English ,Chinese, French

Remote Access

Support
TIFF/ PDF
Yes

Document Format
No

）Dimension （mm

450x235x45

280X150X45

90-240VAC

External 12V DC,1A

3.7KG

2.0KG
CE ,FCC

Rack Mount

1.8KG

Power Supply
Weight
Approval

ِثاششج.



يشاركت انفاكساث

٠سرط١غ اٌّسرخذِِ ٓ١شاسوح اٌفاوساخ ٚاٌٍّفاخ ػٓ طش٠ك اٌشثىح اٌّؽٍ١ح
اٌظغ١شج  LANأ ٚؼر ٝػٓ طش٠ك االٔرشٔد .فثٙشاء فاوس ٛ٠فش اٌٛلد ٌرسٍُ١
اٌفاوس ٛ٠ٚفش اٌرىٍفح أ٠ضا.



دعى إظهار اسى انفاكس

٠سرط١غ اٌّسرخذَ ِؼشفح ِظذس اٌفاوس .ف٠ ٛٙساػذ ػٍ ٟإداسج اٌفاوساخ تطش٠مح
سٍٙح ِٚثسطح ٚأوصش ِالئّح.



يذعى إظهار رقى انًخصم

ٛ٠ظٗ اٌفاوساخ ػٓ طش٠ك إظٙاس سلُ اٌّرظً (اٌرٛظ ٗ١ؼسة سلُ اٌٙاذف )
ٌرٛط ً١اٌفاوساخ إٌ ٝاٌّسرخذَ.



نسخت انفاكس االحخياطيت

٠ر١ػ ٘زا اٌفاوس أِىأ١ح اخز ٔسخح ِٓ اٌفاوساخ ٚذخضٕٙ٠ا سٛاء وأد اٌفاوساخ
اٌظادسج أ ٚاٌٛاسدج ٚؼفظٙا أٌ١ا فٍِ ٟف ِشرشن ف ٟاٌخادَ أ ٚظٙاص اٌىّثٛ١ذش.



برنايج اننسخ االحخياطي انخاص ببهراء فاكس.

ذُ ذط٠ٛش ٘زا اٌثشٔاِط خظ١ظا ِٓ لثً فش٠ك اٌرط٠ٛش ف ٟاٌششوح ٚرٌه ٌسؽة
ٔسخح اؼر١اط١ح ِٓ ظّ١غ اٌفاوساخ ٚؼفظٙا فِ ٟعٍذ خاص٠ٚ ,رّ١ض ٘زا اٌثشٔاِط
تسٌٛٙح االسرخذاَ ٚاٌىفاءج اٌؼاٌ١ح ٚؼّا٠ح خظٛط١ح اٌٍّفاخ.



انطباعت عن طريق انشبكت .

ّ٠ىٓ طثاػح اٌفاوساخ اٌّسرٍّح أٌ١ا ػٓ طش٠ك اٌشثىح.



برنايج ححرير انىثائق.

تشٔاِط ِّ١ض ذُ ذظٍّ١ٌ ّٗ١ث ٟؼاظاخ اٌّسرخذِ ٓ١ف ٟذؽش٠ش
اٌٍّفاخ اٌّسرٍّح ٚإظشاء ذؼذ٠الخ ػٍٙ١ا إلػادج إسساٌٙا فّ١ا تؼذ,
ٚذشًّ اٌرؼذ٠الخ إضافح اٌّالؼظاخ ,اٌرٛل١غ ,ذؽذ٠ذ دسظح األّ٘١ح
ٚاٌرٛظٌ ٗ١شخض ِؼِّ ,ٓ١ا ٠ضّٓ ِراتؼح اٌفاوس اٌىرش١ٔٚا ٚتشىً
واًِ ٠ؽفع اٌسش٠ح ٚاٌسشػح ف ٟإٔعاص األػّاي.

