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FaxMAX
Online Faks Sistemi

FaxMAX, eski faks teknolojisini

Internete taşıyan servistir.

E-posta’dan, webden, mobilden,

API üzerinden ve hatta eski fax 

cihazınızı tarayıcı olarak kullanarak 

faks  göndermenizi ve almanızı

Neden FaxMAX?
Yıllardır telekom sektörü için yazılım ve tekonoloji geliştiren, teknik altyapı hizmetleri sağlayan Eurotel AŞ

tarafından sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tamamen yerli olarak geliştirilmiştir.

Rol bazlı kullanıcı yetkilendirme sistemi ile kendiniz de kullanıcılarınıza yeni roller tanımlayıp atayabilirsiniz.

Rollere sadece gereken hakları dinamik olarak atayabilirsiniz.

Kullanıcılarınıza faks numaralarını dinamik olarak tanımlayabilir veya tek numarayı birden fazla kullanıcınıza

atayabilirsiniz.

İsterseniz faks dökümanlarını şifreli olarak tutabilir, döküman PDF olarak indirilse bile sadece şifreyi bilen kişi

tarafından açılmasını sağlayabilirsiniz. Dökümanlar AES-256 ile şifrelenmektedir.

İster tek tek isterseniz binlerce numaraya tek bir tıkla faks gönderebilirsiniz.

Gönderdiğiniz ve aldığınız fakslara sonradan da mobil ve web’den ulaşabilirsiniz.

Aynı anda tek veya birden fazla dökümanı tek faks ile gönderebilirsiniz.

E-Posta, API bağlantısı, sanal yazıcı ile de fakslarınızı gönderebilir ve alabilirsiniz. Fakslarınıza kullanıcı

bazında hak vererek gönderim sırasında öncelik tanımlayabilirsiniz.
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Yazılım içinde SQL Injection, brute-force saldırılarına karşı son güvenlik teknikleri ile önlem alınmıştır.  

sağlar.

● FaxMAX, Aktif-Aktif olarak yük paylaşımlı çalışabilir.
● FaxMAX, Arşivleme(SFTP,Dosya sistemi) yapabilir.
● FaxMAX, faks dosyalarınızı SFTP, Veritabanı veya Dosya Sitemi üzerinde tutabilir.
● Yerli ve Milli yazılımdır(Yerli Malı belgelidir)

FaxMAX Farkı
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Yerinde Kurulum

Size Özel Sistem Veri Yönetimi Operatör
Kendi Sisteminiz
Sizin sisteme yapılacak kuru-
lum ile ister aylık kullanım
bazlı isterseniz de lisanslama
bazlı olarak kullanabilirsiniz.
Karşılamak istediğiniz faks
Yoğunluğuna göre sistem 
belirleyebilirsiniz.

Donanım
Anlık beklenen gelen-giden
faks çağrı sayısına ve sis-
temde tutulacak faks geçmi-
si süresine göre sistem plan-
laması yapılmaktadır. Bu ko-
nuda Sintel Destek ekibi
yardımcı olacatır.

Veritabanı
FaxMAX 
içinde veritabanı kurulu 
olarak gelmektedir.

T38
T38 zorunlu olmamakla
birlikte, hızlı ve daha az
sorun ile faks alıp gönder-
mek için şiddetle tavsiye
edilmektedir. Hizmet alınan
operatörde T38 desteği
olmaz ise T38 gönderimi ve
Alımı yapılamıyacağından
Sistem T30 kullanacaktır.

Destek
Yerli geliştirilmiş kendi sis-
temimiz olan bir yazılım oldu-
ğu için, Eurotel’in destek eki-
bi size yardımcı olacak.

İşletim Sistemi
FaxMAX şuan sadece Linux
sistemler üzerinde çalış-
maktadır. Tavsiye edilen
işletim sistemi Centos7 (64
bit) veya RedHatLinux 7 (64
Bit) ‘tir.

Aktif-Aktif Sistemler
Aktif-Aktif veya 
Master-Standby
mimarisi desteklenmek-
tedir. SIP

Operatör üzerinde SIP desteği
olmalı ve faks için kullanılacak
hesap için G711 kodek kullanı-
mına izin verilmiş olması gerek-
mektedir.

Döküman
API, Son Kullanıcı, Sistem 
Yöneticisi Dökümanlarına
www.faxmax.net Üzerinden
7/24 ulaşabilirsiniz.

Sistem Erişim İzinleri
HTTP, HTTPS, SIP ve 
Mail2Fax Için mail portları-
nın erişime açık olması ge-
reklidir.
Eğer ücretsiz otomatik ser-
tifika yüklemesi yapılacak-
sa, sistemin dışarı doğru e-
rişim ihtiyacı da vardır.

Fax Döküman Kaydı
Fax dökümanlarını;
1- Veritabanı
2- SFTP
3- Dosya Sistemi
Üzerinde tutma seçenek-
leri desteklenmektedir.

Eğitim
FaxMAX sistemi için Kullanıcı
ve yöneticiler için eğitim ihti-
yaçları için lütfen Eurotel ile
temasa geçiniz.

Mail2Fax Yönlendirme
E-Posta ile faks gönderimi
Için faks domain’inizin MX
Kaydını faxmax kurulu olan
Sunucunuza yönlendirme-
niz gereklidir.

Domain Adresi
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FaxMAX Online Faks
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FaxMAX servis olarak kullanılabileceği gibi kendi sistemleriniz üzerinde 
yerinde kurulum ile de size özel olarak kullanılabilir.

Güvenli HTTPS erişimi için
Domain adresi almalı ve DNS
kaydını faxmax kurulu sistem
IP adresine yönlendirmelisiniz.

Özelleştirme
FaxMAX’ta logonuzu ve ku-
rumsal renlerinizi kendiniz 
belirleyebilirsiniz. Diğer 
özelleştirme ve geliştirmeler 
Için Sintel ile temasa geçiniz

Arşivleme

Fax dökümanlarını;
1- SFTP
2- Dosya Sistemi
üzerine arşivleme se-
çenekleri desteklenmek-
tedir.

Bağlantı Hızı
FaxMAX sistemi ile operatör
arasındaki kaliteli bağlantı
gerekmektedir. Çok gecikmeli,
jitter olan, yavaş bağlantılarda
bağlantı sorunlarından dolayı
faks gönderim ve alımda
başarısızlık oranı artacaktır.

Copyright © 2018 Sintel AŞ

E-Posta: info@sintel.com.tr

Telefon:+90 (216) 222 25 25

Faks:       +90 (216) 222 25 35

(34704) Ataşehir/İSTANBUL
Adres:    Örnek Mah. Fehmi Tokay Cad. No:12 K:4/8

http://www.faxmax.net/


FaxMAX Online Faks

www.faxmax.net
Revizyon no: 01

Yayımlanma Tarihi: 27.12.2017

FaxMAX Online Faks Servisi

Tüm faks ihtiyaçlarınız için çözüm merkezi

E-Posta’dan faks gönder/al
Mail2Fax, Fax2Mail
E-Posta içerisine koyduğunuz dökümanları gireceğiniz
telefon numaralarına doğrudan gönderebilirsiniz. E-Posta
Için öncelik tanımı yaptıysanız, faksınız da öncelikli olarak
Gönderilecektir. Toplu faks gönderimi yapıyorsanız, e-pos-
tanıza ekleyeceğiniz bir text dosyasına tüm numaraları
yazabilirsiniz.

Web’den, mobilden faks gönder/al
faxmax.net
Web 2.0 ile geliştirilmiş internet sitemizi laptop, tablet,
mobil cihazlardan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sayfa gö-
rüntüsü cihazınızın ekran ebatlarına göre kendini ayar-
layacaktır.

Güvenli Faks
AES-256 Döküman Şifreleme
Paylaşılan faks numarları için; sadece şifreyi ilgililerin
Görmesi gereken fakslar otomatik olarak şifrelenir.
Faks dökümanı PDF olarak indirilir ve sadece şifreyi 
Bilen kişilerce görüntülenebilir.

Sanal Yazıcı ile faks gönderimi
Print2Fax
Windows/Ubuntu sisteminize FaxMAX sanal
yazıcısını kurarak, yazıcıya dosya göndermeyi
destekleyen herhangi bir uygulamanın içinden
tek işlemde faks gönderebilirsiniz.

Eski faks cihazınızdan gönder/al
FaxATA
Klasik faks cihazınızı da FaxMAX’a bağlayabilirsi-
niz. Bu sayede fakslarınızı faxmax.net üzerinden
Görüntüleyebilirsiniz.

Tenant Faks Numarası Yönetimi
DID Paylaştırımı
Faks telefon numaralarını Tenant bazlı olarak 
hesaplara tanımladıktan sonra, ilgili hesabın 
sahibi olan müşteri de bu numaraları kendi
kullanıcılarına atayabilir. Müşteri her bir kullanı-
cıya birden fazla DID atayabileceği gibi, bir DID’yi
birden fazla kullanıcısına bağlayabilir.
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İzleme ve Bilgilendirme
Kullanıcılar isterlerse e-posta ile gelen fakslarını gelen
kutularına alabilirler. Ayrıca isterlerse gelen-giden tüm
Fakslarının iletim durumlarının da e-postalarına gönde-
rilmesini talep edebilirler.

API Desteği
JSON RPC API
Web arayüzünde yapılan tüm işlemler ve sanal yazı-
cı arka planda aynı API ile çalışmaktadır. Sizler de, 
kendi uygulamalarınızdan FaxMAX API’sini rahatlıkla
kullanabilirsiniz. Ayrıca PUSH bildirim desteği ile
faks iletim durumlarını hesap bazında sizin 
bidireceğiniz bir adrese de POST edebiliriz.

Dökünman Tipleri
'doc', 'docx', 'rtf', 'xls', 'xlsx', 'ppt', 'pptx', 'odt', 'ods', 'odp', 'txt', 
'html', 'csv', 'pdf', 'jpg', 'jpeg', 'tiff', 'gif', 'bmp', 'png' 
tiplerinde dosya gönderimi yapabilirsiniz. Gelen faks
dökümanları ise ‘pdf ‘tipinde olacaktır.
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