
Virtualfax er en online fax-tjeneste, hvor du 
modtager og sender dine fax via dit eksisterende 
mailsystem. Du kan kassere dine gamle 
faxmaskiner og analoge forbindelser. Du betaler i 
stedet et månedligt gebyr for din Virtualfax  

Hertil kommer overblik over kollegaagenternes 
tilgængelighed, nem og effektiv ekspedition og 
afvikling af kundehenvendelser og kundesager via 
alle kanaler. Det giver nem og hurtig betjening og 
god kundeservice.

Kræver forretningspartnerne fax, vælg Virtualfax til dit faxmaskine-fri kontor
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Ingen faxhardware, software eller ekstra telefonlinjer

Send og modtag fax, uanset hvor du befinder dig i verden

Nem online administration med statistik og historik over 
modtagne og sendte fax

Bedre kundeservice, reducerede driftsomkostninger og øget 
produktivitet

Mulighed for at sende fax direkte fra Word, Excel, 
Navision eller f.eks. din Outlook (tilkøb)

Fordele og muligheder

Fax direkte fra standard mailsystem, også 
fra smartphone

Alle medarbejdere får eget faxnummer

Fax til flere modtagere på én gang til både nye 
og gamle faxmaskiner grundet den benyttede 
ISDN-teknologi

Kvittering for afsendte fax

Tilføj mange fax-forsideskabeloner 

Modtag fax på flere emailadresser samtidigt

Kom i gang med virtualfax indenfor 24 timer

Funktioner

Virtualfax
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Send og modtag fax uden faxudstyr
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Afsendte og modtagne faxsider/md.  Pakkepris
     kr./md.

0 - 250 faxsider    79,-

For hver påbegyndt 250 faxsider   49,-

Priserne er ekskl. moms.
Husk at medregne minutprisen til det land, du sender fax til

Priser Minutpriser for udvalgte lande

Sådan kommer du igang

Du bestiller virtualfax online på dstny.dk/virtualfax. Her �nder du også guides til virtualfax. Følg den generelle guide, 
hvis du skal installere et plugin.

Modtagerland Pris         Modtagerland          Pris
  kr./min.            kr./min.

Argentina  1,00         Irland           0,50
Belgien  0,50         Island          0,50
Chile  1,00         Italien          0,50
Canada  0,50         Japan             0,50
Estland  0,50         Kina           1,00
Finland  0,50         Letland          0,50
Frankrig  0,50         Norge          0,50
Holland  0,50         Polen              0,50
Hong Kong  0,50         Portugal          0,50
Danmark  0,25         Sverige          0,50

Opkalds afgift 0,25
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