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1. Opis storitve aFax 

 

 

Podjetje Cores, d.o.o., Kranj vam v sodelovanju s podjetjem Avior d.o.o. 

ponuja enostavno in učinkovito storitev aFax, ki omogoča pošiljanje in 

prejemanje faksov preko e-pošte. 

 

Shema delovanja 
 

 
E-poštno sporočilo s priponko pošljete na izbrano faks številko (in dopišete  

@a-fax.si), prejemnik prejme faks. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pošiljatelj pa vam na vašo faks številko pošlje faks sporočilo, ki ga prejmete kot e-

poštno priponko. 
 

 
V sklopu storitve prejmete aFax faks številko in navodila za uporabo. aFax številka 

ima enak format kot običajna telefonska številka. S pomočjo enostavne prevezave 

ali s pomočjo prenosa številke lahko tudi obdržite obstoječo faks številko. 
 

Po elektronski pošti prejmete potrdilo o uspešno dostavljenem faksu. V primeru 

zasedene linije bo sistem avtomatsko poizkusil poslati faks sporočilo (do tri-krat, v 

časovnih razmikih deset minut). V primeru trajne zasedenosti prejemnika ste o tem 

obveščeni po e-pošti. 
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Prednosti storitve aFax 
 

 enostavnost uporabe 

 faksiranje kjerkoli in kadarkoli 

 avtomatsko elektronsko arhiviranje 

 hitro in učinkovito iskanje faksov 

 zanesljivost 

 prijaznost do okolja 

 zasebnost: faksi neposredno do vas 

 brez čakanja ob zasedenih linijah 

 možnost SMS obveščanja ob prejetih faksih 

 brezplačna faks številka 

 odprava stroškov papirja, kartuš, vzdrževanja in arhiviranja 

 brez  zatikanja papirja in menjavanja kartuš 

 brez kakršnekoli dodatne opreme ali programskih namestitev 

 možnost več uporabnikov istega naročniškega paketa 

 hitra in kvalitetna tehnična pomoč 

 možnost uporabe imenika pri faksiranju 

 mesečna poročila o prometu 

 višja kvaliteta izpisa faksov 

 
          

 

 

 

 

 

SODOBNA, OKOLJU PRIJAZNA REŠITEV FAKSIRANJA 
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Prednosti storitve aFax pred običajnimi faks napravami 
 
V primerjavi z uporabo običajnih faks naprav bi za vaš primer še posebej izpostavili 
naslednje prednosti: 

• nižji stroški:  
prihranki pri papirju, kartušah, telefonskih linijah, telefonskih impulzih, 
vzdrževanju faks naprav, elektriki, arhiviranju itd. 
 

• povečana produktivnost zaposlenih:  
enostavnost uporabe, hitro in učinkovito iskanje faksov, nič čakanja ob 
zasedenih linijah, neodvisnost od lokacije faks naprav itd. 
 

• specializirane rešitve – možnost preusmerjanja faksov:  
faks dobi točno tista oseba, kateri je le-ta namenjen, glede na faks številko 
pošiljatelja: učinkovitost, hitrost, višja stopnja odzivnosti, bistveno višja 
produktivnost zaposlenih, avtomatsko elektronsko arhiviranje 

 

Kako aFax pripomore k bistveno nižjim stroškom faksiranja? 
 
Brez papirja in kartuš.  
Papir in kartuše niso več potrebne pri prejemanju faksov, tudi dokumentov, ki jih 
že imate v elektronski obliki, vam ni več potrebno tiskati. 
Na vsakih 500 prejetih ali poslanih faksov tako prihranite cca. 40 €. 

Brez stroškov telefonske linij 
Vsaka PSTN telefonska linija, ki je namenjena faks napravi, pri Telekomu Slovenije 
stane 8,95 € mesečno. V primeru prehoda iz Standardnega ISDN BA priključka (2 
liniji, cena 13,39 € mesečno) na Enostavni ISDN BA (1 linija, cena 12,24 € mesečno) 
pri Telekomu Slovenije prihranite 1,15 € na priključek mesečno. S prenosom faks 
številk se povsem znebite stroškov telefonskih linij, namenjenih faks napravam. 

Brez stroškov vzdrževanja faks naprav 
Cene faks naprav se gibljejo med 100 € in 400 € (ter več), pri čemer nižja cena 
navadno pomeni tudi več težav in višje stroške vzdrževanja. Ocenjen strošek 
amortizacije in vzdrževanja znaša cca. 5 € mesečno za vsako faks napravo. 

Brez stroškov telefonskih impulzov 
Znebite se stroškov telefonskih impulzov: Ena stran faksa se običajno pošilja okrog 
ene minute pri čemer je pri Telekomu Slovenije cena minute tel. pogovora 0,024 €, 
obračunski interval pa ena minuta, kar še dodatno poveča stroške. 
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2. Specializirane rešitve 

 
Avtomatsko preusmerjanje prejetih faksov na ustrezne e-poštne naslove 

Za vsakega od prejemnikov faksov v podjetju lahko določite, s katerih faks številk 

pričakuje fakse, ti pa se potem posredujejo neposredno na uporabnikov e-poštni 

naslov, v obliki PDF dokumenta. Po želji lahko prejemanje faksov v podjetju 

uredite tudi tako, da se prejeti faksi preusmerijo na vnaprej določene e-poštne 

naslove uporabnikov storitve glede na državo ali regijo, od koder prihajajo. Iste 

fakse lahko po želji prejme tudi več prejemnikov hkrati. 

Prilagoditev rešitve za uporabo v CRM sistemu 

Ponujamo najrazličnejše prilagoditve storitve za enostavno integracijo faksiranja v 

CRM sisteme.  
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3. Naročniški paketi 

 

Primerjava naročniških paketov 

 

Izberite paket, ki najbolje ustreza vašim potrebam. 
 

Osnovne lastnosti aFax MINI aFax MAXI aFax MEGA 

 Primeren za vse, ki 

faksirajo le občasno. 

Faksiranje po meri večine 

poslovnih uporabnikov. 

Primeren za vse, ki veliko 

poslujejo preko faksov. 

Pošiljanje in prejemanje faksov    
Pošiljanje faksov v tujino    
Brezplačna faks številka    
Prenos obstoječe faks številke    
SMS obveščanje    

Podrobnosti    

Število brezplačnih prejetih ali 

poslanih strani faksov mesečno 
10 200 1000 

Število brezplačnih poslanih 

strani faksov mesečno v tujino* 
2 20 100 

Število uporabniških e-naslovov 1 do 5 do 15 

Cena    

Cena na dodatno stran 0,40 € 0,10 € 0,06 € 

 

Cena na mesec 

 

4,95 € 
 

12,75 € 
 

20,55 € 
 

Cene ne vsebujejo DDV. Navedene cene paketov na mesec veljajo za letno naročnino pri 
plačilu po predplačilu. V primeru mesečnega plačevanja cene mesečnih naročnin znašajo 
za pakete MINI 4,95 € na mesec, MAXI 12,75 € na mesec in MEGA 20,55 € na mesec.  

Pri vsakem paketu prejmete brezplačno faks številko. Lahko obdržite vašo obstoječo faks 
številko. SMS obveščanje imate vklopljeno ali izklopljeno po želji. 
 

* Paketi zajemajo 2 (MINI), 20 (MAXI), 100 (MEGA) brezplačno poslanih strani faksov mesečno v 
države Skupine A (EU, ex-YU, ZDA, Kitajska, Rusija) ali 2, 14, 70 poslanih strani faksov mesečno v 
države Skupin A in B ali 1, 10, 50 poslanih strani faksov mesečno v države Skupin A, B in C. Vsaka 
dodatna stran poslanih faksov v tujino se obračuna po veljavnem ceniku za pošiljanje v tujino, ki je 
dostopen na spletni strani http://www.afax.si/narocilo/cenik-tujina.shtml. 
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Zakaj storitev aFax vzeti preko podjetja Cores, d.o.o. Kranj? 

 
 
Če storitev aFax sklenete preko podjetja Cores, d.o.o. Kranj oziroma v primeru 

spletnega naročila navedete Cores, d.o.o., Kranj kot vir, potem imate pri 

mesečnem plačevanju enake obroke kot v primeru letnega plačila. V 

nasprotnem primeru so zneski mesečnih plačil višji.   

 
 

Cenik 

 
 

Nudimo vam sklenitev naročniškega razmerja za 12 mesecev ali mesečno plačevanje. 

Paket 12-MESEČNI zakup mesečno plačevanje 

 
Cena na mesec Znesek brez DDV Znesek z DDV Znesek brez DDV Znesek z DDV 

 
aFax MINI 4,95 € 59,40 € 71,28 € 4,95 € 7,14 € 

 
aFax MAXI 12,75 € 153,00 € 183,60 € 12,75 € 17,70 € 

 
aFax MEGA 20,55 € 246,60 € 295,92 € 20,55 € 28,26 € 

 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na spletnem naslovu 

prodaja@cores.si in telefonski številki 04-280-94-06. 
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4. Reference 
 
»Storitve aFax v podjetju uporabljamo 6 mesecev. In mnenje uporabnikov? Same pohvale! Ni čakanja 

na hodniku za pošiljanje in prejemanje, ni več izgubljenih papirjev, nikoli se ne zgodi, da je linija 

zasedena ali pa da faks naprava ne deluje, nikoli ne zmanjka tonerja. Skratka, hitrejše, udobnejše in 

cenejše. Imamo sedaj več časa za kavo? ☺« 
 

Jure Klančar, Zavarovalnica Tilia d.d. 

 

 »Z odločitvijo za uporabo storitve aFax so odpadli stroški najema fax telefonskih linij in stroški, ki so 

vezani na nabavo in vzdrževanje fax naprav. Istočasno smo omogočili vsem zaposlenim pošiljanje fax 

sporočil ob odpremi zadeve iz poštnega predala aplikacije SPIS, ob istočasni možnosti pošiljanja fax 

sporočil iz poštnih predalov v posameznih tajništvih!« 
 

Žarko Kolarič, Sistemski administrator Upravne enote Žalec 

 

 »Navdušena sem nad aFaxom, saj prihranimo pri papirju, kartušah in servisiranjem faksa, hkrati pa 

nam prihrani veliko časa. Vse je pri roki: fakse hitro najdemo, ni potrebno hoditi do faks naprave... 

Povrhu vsega pa je aFax še neverjetno enostaven za uporabo!« 
 

Snežana Felluga, Hoteli Bernardin d.d. 

 

»Birokracijska zmešnjava prejetih in poslanih faxov preko klasične fax naprave so zgodovina. S 

storitvijo aFax ima lahko vsakdo popolen pregled nad poslovanjem. Dodatna prednost pa je, da smo 

se tako znebili še ene nerodne in drage naprave v naši pisarni. Vsekakor priporočamo!« 
 

Alen Komič, Medvešek Pušnik Nepremičnine d.o.o. 

 

aFax uporabljajo podjetja iz najrazličnejših industrijskih panog in okolij, navedimo jih le nekaj: 
 

Abanka Vipa d.d.; Talum d.d. Kidričevo; Hoteli Bernardin, d.d. Portorož; Petrol d.d., Ljubljana; 

Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto;    Lesnina d.o.o.;    Iskra Mehanizmi Holding, d.d., Lipnica; 

Ursa Slovenija d.o.o.;    Meblo Jogi d.o.o. Nova Gorica;    Upravna enota Žalec;    CentrSource SA; 

Studio Moderna d.o.o.;   LIST družba za računalniški inženiring d.o.o.;   Vizija računovodstvo d.d.;  

A1, investicijsko upravljanje, d.d.; Medvešek Pušnik nepremičnine, d.o.o.; Juma logistika d.o.o.; 

GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.;     Radio Glas Ljubljana, d.o.o., Ljubljana; 

Alta Svetovanje, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.; SEP proizvodnja in storitve, d.o.o.; 

Tehnološki Park Ljubljana d.o.o.; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko; 

Mariborski vodovod javno podjetje d.d.;  GIO-Poslovna Aviacija d.o.o.;  SAOP Računalništvo d.o.o.; 

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.;  Teniška zveza Slovenije; Aleja Pro d.o.o.; 

Inotherm d.o.o.;  Mikro+Polo, d.o.o.;  Optilab d.o.o.;  Relax turizem, podjetje za turizem, d.o.o.; 

Atrij stanovanjska zadruga z.o.o;  Apen AS d.o.o.;  Linxair letalski prevoznik d.o.o.;   

Schwarzmueller Slovenija; Tele-TV, komunikacijski inženiring, d.o.o.; Lekarna Apoteka Križevci; 

Ahac trgovinsko podjetje d.o.o.;   Marc Gradbeno podjetje, d.o.o.;   FlyCom GmbH;  Tiko Pro d.o.o.;  

Litostroj Ravne d.o.o.;   Institut za pravne informacije, raziskave in razvoj;   Gorenje Surovina d.o.o.; 
 

in številni drugi. 



Izpolnjeno in podpisano naročilnico nam pošljite po pošti na naslov  

Cores, d.o.o., Kranj, Mirka Vadnova 6, 4000 Kranj 

NAROČILNICA 

         Datum: _________________  

 

  DA, za podjetje (naziv, naslov, ID za DDV / davčna št.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

naročamo storitev aFax za obdobje enega leta.  

 

Označite izbrani paket: 

aFax MINI  
 

 aFax MAXI 
 

 aFax MEGA 
 

 

Način plačila:    letno plačilo      mesečno plačevanje 

 
Uporabniški e-poštni naslovi:  

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 

 
Želimo vklop SMS obveščanja ob prejetih faksih 

GSM: ___________________________ 
 
Želimo prenos svoje obstoječe telefax številke, pošljite 
nam dokumentacijo za prenos.  

 
 

 

Strinjamo se s Pogoji uporabe storitve aFax. 

 

Podpis odgovorne osebe:   ___________________________________ 

 

 

 aFax MINI aFax MAXI aFax MEGA 

Število brezplačnih prejetih ali 
poslanih strani faksov mesečno 

10 200 1000 

Število brezplačnih poslanih strani 
faksov mesečno v tujino 

2 20 100 

Število uporabniških e-naslovov 1 do 5 do 15 

Cena brez DDV (letni zakup) 
59,40 €  

(4,95 € / mesec) 
153,00 € 

(12,75 € / mesec) 
246,60 € 

(20,55 € / mesec) 

Cena brez DDV v primeru 
mesečnega plačevanja 

4,95 € 12,75 € 20,55 € 

 


