Krachtige functionaliteiten op een rij
·
·
·

Deel informatie over het netwerk
UniMessage Pro is het middel om gegevens op
een gestructureerde wijze te delen via uw netwerk. U kunt eenvoudig mappen aanmaken voor
het delen en archiveren van documenten zoals
ontvangen berichten en gescande documenten.
In het netwerktelefoonboek vindt u alle contactpersoongegevens met daarbij alle nuttige informatie als faxnummer, telefoonnummer, adres,
e-mail adres, website, voorkeur verzendmethode
en zelfs notities.

G e e n d e d i c a t e d fa x s e r v e r n o d i g
U heeft geen dedicaded faxserver nodig om
UniMessage Pro op uw netwerk te draaien.
Faxmachines, multifunctionele apparaten,
modems, routers en ISDN kaarten kunnen verspreid in uw netwerk, op Windows pc's, worden
aangesloten. Hierdoor kunt u zelfs de afdelingsfax
voor de nog steeds voorkomende werkzaamheden benutten en toch een koppeling met het
netwerk realiseren. Uiteraard is het "wel of niet"
van een dedicated faxserver grotendeels afhankelijk van uw situatie. Wij geven u graag advies
hierover.

P r o f i t e e r m a x i m a a l va n u w n e t w e r k
Nooit meer wachten bij de faxmachine - gebruik
uw netwerk om uw berichten automatisch te
verdelen naar de werkplekken - en automatisch
een kopie te sturen naar uw collega's.

Haal al les uit uw apparaat
Door uw apparaat te koppelen aan uw netwerk
kunt u deze, naast het versturen en ontvangen
van berichten zelfs gebruiken als printer en scanner. Sluit tot 30 multifunctionele apparaten,
modems en terminal adapters tot meer dan 500
gebruikers aan.

·
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Ve r b e t e r u w e ff i c i e n c y

·
·
·

UniMessage helpt u sneller te werken doordat
het volledig in de achtergrond haar taken uitvoert. U kunt het programma zo instellen dat het
berichten verstuurt, ontvangt en automatisch
doorstuurt aan uw collega's en andere bestemmingen terwijl u normaal verder werkt in andere
programma's. U kunt er zelfs voor kiezen om, terwijl u in andere programma's aan het werk bent,
via zichtbare waarschuwingen op de hoogte te
worden gehouden van de voortgang.

InnoSys International BV
UniMessage Pro ondersteunt binnenkomend en
uitgaand opvragen van documenten zodat u
kunt profiteren van de goedkopere telefoontarieven. Gebruikers kunnen zelfs de gewenste
documenten selecteren waardoor de andere
gebruikers hun handen vrij hebben voor andere
werkzaamheden.

·
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·

Overschiestraat 59 A
1062 XD Amsterdam
Telefoon: 020-669 68 66
Fax: 020-669 67 46
www.unimessage.nl

Neem contact op met uw dealer of distributeur voor meer informatie over
Unimessage Pro en ondersteunende faxkaarten, faxmodems en faxmachines.

Meerdere E-mail accounts
Schrijf en bewerk berichten zonder een tekstverwerker te openen
Gebruik embedded commando's om berichten direct uit
Windows applicaties te versturen
Ondersteunt MAPI compliant E-mail systemen SMTP en POP3
Bestandstoevoegingen (UUENCODE, MIME, BINHEX)
Kleuren viewer met ondersteuning voor grijswaarden
Ondersteuning voor alle afbeeldingresoluties
Verzend berichten direct vanuit de viewer
TWAIN scan ondersteuning
Scannen vanuit niet-TWAIN apparaten
Gebruik uw faxmachine als printer
Gebruik Optical Character Recognition direct vanuit de viewer
om faxen of gescande documenten om te zetten naar bewerkbare tekst
Meerdere talen ondersteuning bij de OCR
Ge-OCR'de tekst kan automatisch worden gevuld met het originele document
Alle ITU fax resoluties worden ondersteund tot 33.6kbs
met automatische terugval
Alle ITU compressie technieken worden ondersteund
ITU fout correctiemodus
ITU Internet fax (verzenden en ontvangen, simpele modus)
ITU binaire bestandsverzending en class 1 binaire bestandsverzending
Direct upgraden vanaf de Wordcraft website
Drie niveaus van wachtwoord ondersteunde beveiliging
UniMessage Pro in meerdere talen op het netwerk draaien
Uitgebreide routing regels
Een Gateway functie om te kunnen integreren
met legacy 16 bit Windows en non- windows OS

Besturingssystemen
UniMessage Pro is een netwerkonafhankelijk programma en draait
o.a. onder de volgende besturingssystemen.
· MS Windows 95/98, NT en 2000
· Novell Netware 3.1x & 4.x
· Banyan Vines V4 & V5
· IBM LAN Manager & IBM LAN Server
· Alle andere toonaangevende netwerkbesturingssystemen
Met de gateway optie:
· Unix
· AS400
· MAI
· MSDOS applicaties

Ondersteunde apparatuur
·
·
·
·
·

Een uitgebreide lijst van multifunctionele faxmachines (MFP's)
De meeste EIA Class 1, Class 2/2.0 faxmodems
Datamodems
De meeste TWAIN compatibel scanners
Alle Windows compatibele printers

Totale Controle over uw berichtenverkeer
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De UniMessage Pro Gateway

UniMessage Pro is een totaal geïntegreerd pakket voor uw
gehele berichtenverkeer. U heeft hiermee fax, internet fax,
data management, kopiëren, printen, scannen en e-mail, in
één systeem. U kunt kiezen welke communicatiemethode
het meest geschikt is per geadresseerde en u hoeft niet
meerdere programma's op te starten voor de verschillende
vormen van communicatie. Met UniMessage Pro kunt u alle
ontvangen faxen, e-mails en data bestanden in één universele postbus verzamelen.

Wilt u een speciale melding bij een belangrijk bericht?
Moeten berichten van een specifieke afzender altijd
worden gearchiveerd in een aparte map? Bent u even
niet aanwezig en wilt u uw berichten naar een collega
laten doorsturen? UniMessage Pro is uitgerust met een
aantal gedetailleerde en eenvoudig in te stellen routing
regels die uw dagelijks terugkerende berichtenverkeer
kunnen afhandelen.

e-mai l voor al le netwerkgebrui kers
UniMessage Pro biedt uw netwerkgebruikers uitgebreide
e-mail faciliteiten op de werkplek. U kunt de berichten
centraal ontvangen en doorsturen naar de juiste gebruiker(s). U kunt zelfs per gebruiker of afdeling de berichten
automatisch in het juiste postvak laten binnenkomen. Met
de ondersteuning voor MAPI is het zelfs mogelijk om
koppelingen te maken met andere programma's. Zo kunt
u uw faxberichten in de bestaande e-mail applicatie
ontvangen. De ontvanger hoeft dan geen UniMessage Pro
geïnstalleerd te hebben.
Houdens specifieke situaties heeft u geen dure mailserver
nodig om vanaf meerdere werkplekken te kunnen mailen.

Aanpasbaar aan uw wensen
Pas de functionaliteit in UniMessage Pro zo aan dat u de
beste oplossing kunt creëren voor uw specifieke behoeftes.
Profiteer van UniMessage Pro's multitaal mogelijkheden en
gebruik de verschillende taalversies door elkaar heen op uw
netwerk.

Zeer gebrui kersvriendelijke scher men
De interface doet denken aan de gebruikelijke Windows
applicaties. Het biedt u een totaal overzicht over uw berichtenstroom. Het versturen van een bericht is net zo eenvoudig als het printen van een document. Na het geven van de
printopdracht vult u het scherm in met een faxnummer of
een e-mail adres.

Routing regels

Geeft de adressering in uw documenten aan door middel
van de UniMessage Pro ingesloten commando's.
UniMessage Pro zal deze gegevens zelf interpreteren en
gebruiken om het bericht, zonder tussenkomst van een
gebruiker, te verzenden. Het verzenden van berichten zal
hierdoor nog sneller gaan.

Uw uitgaande berichten automatisch
gearchiveerd

Bij UniMessage Pro worden standaard macro's meegeleverd
waarmee u, met één druk op de knop, berichten kunt versturen. U heeft niet eens een tekstverwerkingsprogramma
nodig om een fax te maken. U kunt gebruik maken van
UniPad, de ingebouwde tekstverwerker van UniMessage Pro.

UniMessage Pro bewaart automatisch uw verzonden
berichten in de map "verzonden items". Hierdoor bent u
in staat deze later weer terug te vinden, ze opnieuw te
bewerken en verzenden. U kunt zelf bepalen hoe lang de
berichten bewaard moeten blijven.

"State of the Ar t" technologie voor de
a u t o m a t i s c h e v e r d e l i n g va n b e r i c h t e n
UniMessage Pro is uitgerust met een
gedetailleerde zoekfunctie
Gaat u UniMessage Pro ook gebruiken voor het elektronisch archiveren van uw berichten en gescande
documenten, dan is een handige en eenvoudig te
bedienen zoekfunctie onontbeerlijk. Documentbeheer
wordt zeer eenvoudig. Aan de verschillende documenten kunnen trefwoorden toegekend worden. Dit maakt
het mogelijk moeiteloos specifieke documenten op te
zoeken.

Data management
De bovenstaande punten maken het mogelijk om
UniMessage Pro in te zetten als data management systeem binnen uw bedrijfsvoering. De gehele berichtenstroom wordt gearchiveerd en kan door alle netwerkgebruikers opgehaald en verwerkt worden.

Ontvang automatisch, zonder tussenkomst van een
andere gebruiker, uw berichten direct op uw werkplek.
Door de nieuwste faxstandaarden worden de berichten
automatisch door middel van subadressen (doorkiesnummers) op uw netwerk gedistribueerd.

Via de UniMessage Pro Gateway kunt u berichten versturen vanuit niet
Windows applicaties. Deze Gateway biedt verschillende gebruikersopties om het verzenden van uw berichten te vereenvoudigen.
Deze unieke functionaliteit biedt u de mogelijkheid om vanuit verschillende netwerkomgevingen zoals een Windows netwerk gecombineerd
met een Unix netwerk zowel fax- als e-mail berichten te versturen. Dit
alles vanuit een systeem: UniMessage Pro

N o g m e e r m o g e l i j k h e d e n v o o r h e t v e r s t u r e n va n m a i l
Verstuur een mailing vanuit UniMessage Pro en gebruik hierbij gecombineerd e-mail adressen en faxnummers. De adresgegevens uit het telefoonboek worden automatisch in het faxblad ingevuld. Hierdoor is het
niet meer noodzakelijk om ingewikkelde samenvoegingen vanuit andere programma's te maken.

Uitgebreid telefoonboek
G e ava n c e e r d e i m p o r t e e r f u n c t i e
Het gebruik van adresgegevens uit andere programma's als UniMessage Pro is zeer eenvoudig. Met de
import en export Wizard kunt u bijna alle bekende
inleesformaten zoals database formaten (MDB, dBase
etc), komma- en tabgescheiden bestanden, en zelfs
dmv een ODBC koppeling in het telefoonboek inlezen.
Uiteraard bespaart u hiermee de tijd die nodig is om
alles over te typen.

In UniMessage Pro zijn meerdere adresboeken beschikbaar, zowel één
voor gezamenlijk gebruik op het netwerk als een persoonlijk adresboek
per gebruiker. Per contactpersoon is het mogelijk notities op te slaan in
de verschillende adresboeken. Het biedt vele mogelijkheden om gegevens in te vullen en per contactpersoon af te stemmen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om de voorkeur verzendmethode aan te
geven, waarbij per contactpersoon vastgelegd wordt of een bericht
naar een fax of een e-mail adres verstuurd moet worden.

Inter netkoppeling voor updates
Onder de Help functie van UniMessage Pro is een link naar de site van
Wordcraft. Wanneer u hierop klikt komt u op de site waar u de laatste
upgrade van UniMessage Pro kunt downloaden.

De UniMessage Pro kleurenviewer
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De UniMessage Pro viewer is een uiterst belangrijk programmaonderdeel waarmee u uw faxberichten kunt
bekijken. Het is met deze viewer niet alleen mogelijk
om faxen te bekijken maar ook om alle bekende
figuurformaten te openen zoals TIFF, Multipage TIFF,
BMP, JPG en PCX. Door de Twain koppeling kunt u
direct via een scanner of een multifunctioneel apparaat
afbeeldingen in het programma binnenhalen.

Beveiliging
UniMessage Pro biedt drie niveau's met wachtwoord beveiligde
bescherming. Met verzendrestricties kunt u bepaalde personen beperken om extern te communiceren. Hierdoor kunt u zelfs een systeem
opzetten voor een interne autorisatie van berichten.

Geen uitgebreide training nodig
De gebruiksvriendelijke interface zorgt er voor dat u leert terwijl u
werkt. Hierdoor is minimale training nodig en kunt u snel profiteren
van UniMessage Pro.
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Windows applicaties. Deze Gateway biedt verschillende gebruikersopties om het verzenden van uw berichten te vereenvoudigen.
Deze unieke functionaliteit biedt u de mogelijkheid om vanuit verschillende netwerkomgevingen zoals een Windows netwerk gecombineerd
met een Unix netwerk zowel fax- als e-mail berichten te versturen. Dit
alles vanuit een systeem: UniMessage Pro

N o g m e e r m o g e l i j k h e d e n v o o r h e t v e r s t u r e n va n m a i l
Verstuur een mailing vanuit UniMessage Pro en gebruik hierbij gecombineerd e-mail adressen en faxnummers. De adresgegevens uit het telefoonboek worden automatisch in het faxblad ingevuld. Hierdoor is het
niet meer noodzakelijk om ingewikkelde samenvoegingen vanuit andere programma's te maken.

Uitgebreid telefoonboek
G e ava n c e e r d e i m p o r t e e r f u n c t i e
Het gebruik van adresgegevens uit andere programma's als UniMessage Pro is zeer eenvoudig. Met de
import en export Wizard kunt u bijna alle bekende
inleesformaten zoals database formaten (MDB, dBase
etc), komma- en tabgescheiden bestanden, en zelfs
dmv een ODBC koppeling in het telefoonboek inlezen.
Uiteraard bespaart u hiermee de tijd die nodig is om
alles over te typen.

In UniMessage Pro zijn meerdere adresboeken beschikbaar, zowel één
voor gezamenlijk gebruik op het netwerk als een persoonlijk adresboek
per gebruiker. Per contactpersoon is het mogelijk notities op te slaan in
de verschillende adresboeken. Het biedt vele mogelijkheden om gegevens in te vullen en per contactpersoon af te stemmen.
Het is bijvoorbeeld mogelijk om de voorkeur verzendmethode aan te
geven, waarbij per contactpersoon vastgelegd wordt of een bericht
naar een fax of een e-mail adres verstuurd moet worden.

Inter netkoppeling voor updates
Onder de Help functie van UniMessage Pro is een link naar de site van
Wordcraft. Wanneer u hierop klikt komt u op de site waar u de laatste
upgrade van UniMessage Pro kunt downloaden.

De UniMessage Pro kleurenviewer
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De UniMessage Pro viewer is een uiterst belangrijk programmaonderdeel waarmee u uw faxberichten kunt
bekijken. Het is met deze viewer niet alleen mogelijk
om faxen te bekijken maar ook om alle bekende
figuurformaten te openen zoals TIFF, Multipage TIFF,
BMP, JPG en PCX. Door de Twain koppeling kunt u
direct via een scanner of een multifunctioneel apparaat
afbeeldingen in het programma binnenhalen.

Beveiliging
UniMessage Pro biedt drie niveau's met wachtwoord beveiligde
bescherming. Met verzendrestricties kunt u bepaalde personen beperken om extern te communiceren. Hierdoor kunt u zelfs een systeem
opzetten voor een interne autorisatie van berichten.

Geen uitgebreide training nodig
De gebruiksvriendelijke interface zorgt er voor dat u leert terwijl u
werkt. Hierdoor is minimale training nodig en kunt u snel profiteren
van UniMessage Pro.

Krachtige functionaliteiten op een rij
·
·
·

Deel informatie over het netwerk
UniMessage Pro is het middel om gegevens op
een gestructureerde wijze te delen via uw netwerk. U kunt eenvoudig mappen aanmaken voor
het delen en archiveren van documenten zoals
ontvangen berichten en gescande documenten.
In het netwerktelefoonboek vindt u alle contactpersoongegevens met daarbij alle nuttige informatie als faxnummer, telefoonnummer, adres,
e-mail adres, website, voorkeur verzendmethode
en zelfs notities.

G e e n d e d i c a t e d fa x s e r v e r n o d i g
U heeft geen dedicaded faxserver nodig om
UniMessage Pro op uw netwerk te draaien.
Faxmachines, multifunctionele apparaten,
modems, routers en ISDN kaarten kunnen verspreid in uw netwerk, op Windows pc's, worden
aangesloten. Hierdoor kunt u zelfs de afdelingsfax
voor de nog steeds voorkomende werkzaamheden benutten en toch een koppeling met het
netwerk realiseren. Uiteraard is het "wel of niet"
van een dedicated faxserver grotendeels afhankelijk van uw situatie. Wij geven u graag advies
hierover.

P r o f i t e e r m a x i m a a l va n u w n e t w e r k
Nooit meer wachten bij de faxmachine - gebruik
uw netwerk om uw berichten automatisch te
verdelen naar de werkplekken - en automatisch
een kopie te sturen naar uw collega's.

Haal al les uit uw apparaat
Door uw apparaat te koppelen aan uw netwerk
kunt u deze, naast het versturen en ontvangen
van berichten zelfs gebruiken als printer en scanner. Sluit tot 30 multifunctionele apparaten,
modems en terminal adapters tot meer dan 500
gebruikers aan.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Ve r b e t e r u w e ff i c i e n c y

·
·
·

UniMessage helpt u sneller te werken doordat
het volledig in de achtergrond haar taken uitvoert. U kunt het programma zo instellen dat het
berichten verstuurt, ontvangt en automatisch
doorstuurt aan uw collega's en andere bestemmingen terwijl u normaal verder werkt in andere
programma's. U kunt er zelfs voor kiezen om, terwijl u in andere programma's aan het werk bent,
via zichtbare waarschuwingen op de hoogte te
worden gehouden van de voortgang.

InnoSys International BV
UniMessage Pro ondersteunt binnenkomend en
uitgaand opvragen van documenten zodat u
kunt profiteren van de goedkopere telefoontarieven. Gebruikers kunnen zelfs de gewenste
documenten selecteren waardoor de andere
gebruikers hun handen vrij hebben voor andere
werkzaamheden.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Overschiestraat 59 A
1062 XD Amsterdam
Telefoon: 020-669 68 66
Fax: 020-669 67 46
www.unimessage.nl

Neem contact op met uw dealer of distributeur voor meer informatie over
Unimessage Pro en ondersteunende faxkaarten, faxmodems en faxmachines.

Meerdere E-mail accounts
Schrijf en bewerk berichten zonder een tekstverwerker te openen
Gebruik embedded commando's om berichten direct uit
Windows applicaties te versturen
Ondersteunt MAPI compliant E-mail systemen SMTP en POP3
Bestandstoevoegingen (UUENCODE, MIME, BINHEX)
Kleuren viewer met ondersteuning voor grijswaarden
Ondersteuning voor alle afbeeldingresoluties
Verzend berichten direct vanuit de viewer
TWAIN scan ondersteuning
Scannen vanuit niet-TWAIN apparaten
Gebruik uw faxmachine als printer
Gebruik Optical Character Recognition direct vanuit de viewer
om faxen of gescande documenten om te zetten naar bewerkbare tekst
Meerdere talen ondersteuning bij de OCR
Ge-OCR'de tekst kan automatisch worden gevuld met het originele document
Alle ITU fax resoluties worden ondersteund tot 33.6kbs
met automatische terugval
Alle ITU compressie technieken worden ondersteund
ITU fout correctiemodus
ITU Internet fax (verzenden en ontvangen, simpele modus)
ITU binaire bestandsverzending en class 1 binaire bestandsverzending
Direct upgraden vanaf de Wordcraft website
Drie niveaus van wachtwoord ondersteunde beveiliging
UniMessage Pro in meerdere talen op het netwerk draaien
Uitgebreide routing regels
Een Gateway functie om te kunnen integreren
met legacy 16 bit Windows en non- windows OS

Besturingssystemen
UniMessage Pro is een netwerkonafhankelijk programma en draait
o.a. onder de volgende besturingssystemen.
· MS Windows 95/98, NT en 2000
· Novell Netware 3.1x & 4.x
· Banyan Vines V4 & V5
· IBM LAN Manager & IBM LAN Server
· Alle andere toonaangevende netwerkbesturingssystemen
Met de gateway optie:
· Unix
· AS400
· MAI
· MSDOS applicaties

Ondersteunde apparatuur
·
·
·
·
·

Een uitgebreide lijst van multifunctionele faxmachines (MFP's)
De meeste EIA Class 1, Class 2/2.0 faxmodems
Datamodems
De meeste TWAIN compatibel scanners
Alle Windows compatibele printers

Totale Controle over uw berichtenverkeer
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