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1. EXECUTIVE SUMMARY 
 

 

Αξιότιµοι κύριοι, 

 

Έχουµε την τιµή να σας υποβάλουµε την παρούσα εξαιρετικά συµφέρουσα πρόταση για την 

εγκατάσταση του συστήµατος Fax Server «GlobalComServer» (GCS) της AVM στην εταιρία σας. Το 

GCS θεωρείται το κορυφαίο παγκοσµίως προϊόν fax / telex / SMS / email / voice Server. 

 

H AVM δραστηριοποιείται πάνω από µία εικοσαετία αποκλειστικά στα συστήµατα communications 

servers. Το GCS έχει πάνω από 1000 εγκαταστάσεις σε 30 χώρες, που περιλαµβάνουν τις 

γνωστότερες πολυεθνικές επιχειρήσεις και οργανισµούς. Στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα 

εγκαταστάσεων για fax, telex, SMS και voice servers.  

 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι ένας από τους µεγαλύτερους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας 

στην Ελλάδα, που αναµφισβήτητα διαθέτει την κορυφαία τεχνογνωσία για την σωστή επιλογή ενός 

συστήµατος fax server, επέλεξε το GCS για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της, κρίνοντάς το ως το 

κορυφαίο προϊόν fax server, σε σχέση µε όλα τα ανταγωνιστικά προϊόντα στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.  

 

Οµοίως η Motor Oil Hellas Α.Ε. του οµίλου Βαρδινογιάννη, η µεγαλύτερη ιδιωτική βιοµηχανική 

εταιρία στην Ελλάδα, ύστερα από διαγωνισµό, επέλεξε το GCS για την πλήρη κάλυψη των αναγκών 

της, µε δυνατότητα least cost routing, µε 30 γραµµές fax / voice και απεριόριστο αριθµό χρηστών, 

µέσω γραµµών PSTN και ISDN BRI. 

 

Αναφέρουµε επίσης ότι το σύστηµα GlobalComServer κάλυψε την µεγαλύτερη και πλέον σύγχρονη 

εγκατάσταση fax server στην Ελλάδα, στην Ε.Υ∆.ΑΠ (Ελληνικό ∆ηµόσιο), µε 30 γραµµές fax, µέσω 

γραµµής ISDN PRI RNIS, µε χρήση Web Services, .NET API και Clustering. 

 

Στα στοιχεία που συνοδεύουν την προσφορά µας θα βρείτε πλήθος πλεονεκτηµάτων της λύσης GCS, 

έναντι άλλων αντίστοιχων προϊόντων. Από αυτά επισηµαίνουµε την πιστοποιηµένη από την SAP AG 

συµβατότητα µε το SAP R/3 (η κατασκευάστρια εταιρία AVM είναι επίσηµος Software Partner της 
SAP AG και το GCS είναι πιστοποιηµένο SAP R/3 complimentary software) και την πιστοποιηµένη 

από την Microsoft συµβατότητα µε τον Exchange Server (η AVM είναι Golden Partner της 
Microsoft). 

 

Η προσφορά µας περιλαµβάνει τις κορυφαίες επαγγελµατικές κάρτες fax EICON Αµερικής, οι οποίες 

θεωρούνται διεθνώς ως οι πλέον τεχνολογικά προηγµένες κάρτες fax. 

 

Το σύστηµα GCS µπορεί εύκολα και οικονοµικά να επεκταθεί σε επιπλέον γραµµές fax PSTN, ISDN 

BRI και ISDN PRI. Επίσης µπορεί εύκολα και οικονοµικά να επεκταθεί σε γραµµές TELEX και SMS. 

Υποστηρίζονται πλήρως οι ελληνικές απαιτήσεις. Συγκεκριµένα υποστηρίζονται οι ελληνικού τύπου 

γραµµές TELEX, οι ελληνικοί χαρακτήρες fax και SMS και τα ελληνικά ονόµατα συνηµµένων αρχείων 

fax. 

 

Το GCS είναι ένα modular προϊόν, µε αποτέλσµα να µπορεί να καλύψει οποιαδήποτε λύση, όσο απλή ή 

σύνθετη και αν είναι, τόσο από τεχνικής πλευράς, όσο και από πλευράς κόστους.  



e-systems ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Ε.Π.Ε. 
 

 

 

 

Πρόταση λύσης fax server AVM GlobalComServer 4 

Ο Πελάτης µπορεί να επιλέξει: 

• Tον αριθµό των χρηστών που επιθυµεί (από 5 χρήστες, έως απεριόριστο αριθµό) 

• Tα communication modules που επιθυµεί (Fax, Telex, SMS, voice, mail) 

• Τα messaging modules (connectors) που επιθυµεί (Microsoft Exchange Server, IBM Lotus 

Notes, SMTP/POP3, κλπ) 

• Τα application modules (connectors) που επιθυµεί (SAP R/3, JD Edwards, BAAN, generic 

ERP, UNIX, Linux, Windows, AS/400, VMS, HP, κλπ) 

• Τα client modules που επιθυµεί (Outlook, windows, web, Citrix, TSE, Cannon / HP multi 

functions office machines, κλπ) 

• Τα extra features modules που επιθυµεί (MS Windows Clustering servers module, archive 

module, outgoing messages approval / signature workflow module, fax forms design module, 

API modules για ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών, κλπ) 

Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει αυτήν την modular φιλοσοφία του GlobalComServer: 

 

Ετσι το κόστος µπορεί να ξεκινήσει από πολύ χαµηλά και να καλύψει τις ανάγκες µιας πολύ µικρής 

επιχείρησης, ενώ το ίδιο προϊόν µπορεί να επεκταθεί και να καλύψει τις ανάγκες µια µεγάλης 

πολυεθνικής εταιρίας, µε χιλιάδες χρήστες σε δεκάδες χώρες. Ενδεικτικά, το κόστος software και 

hardware για ένα γραφείο που απλά χρειάζεται 1 γραµµή fax για 5 χρήστες, ξεκινά από 2800 ευρώ (!) 

και σε αυτό το κόστος περιλαµβάνεται κορυφαίας ποιότητας κάρτα fax Brooktrout (!) και λήψη 

εισερχοµένων fax στο Microsoft Outlook των χρηστών! Επιπλέον επεκτάσεις, σε αριθµό χρηστών, 

γραµµών, modules, κλπ, είναι πάντοτε εφικτές, µε µικρό επιπλέον κόστος. 

 

Ολα τα modules µπορούν να επεκταθούν  και να συνεργαστούν, ώστε να καλύψουν οποιαδήποτε 

ανάγκη configuration. Το παρακάτω διάγραµµα, δείχνει ένα τέτοιο σύνθετο configuration: 



e-systems ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Ε.Π.Ε. 
 

 

 

 

Πρόταση λύσης fax server AVM GlobalComServer 5 

 
 

 

Σε περίπτωση µελλοντικής εγκατάστασης του συστήµατος σε άλλο site της εταιρίας σας (π.χ. στα 

γραφεία Θεσσαλονίκης), παρέχεται σηµαντική έκπτωση 30%, λόγω multisite installation. 

  

Τέλος, ευχαρίστως σας προσφέρουµε δωρεάν δοκιµαστική περίοδο ενός µήνα, µετά από την πλήρη 

εγκατάσταση του συστήµατος, προκειµένου να διαπιστώσετε στην πράξη την αξιοπιστία του, τη 

λειτουργικότητα και την αποτελεσµατικότητά του, χωρίς υποχρέωση αγοράς του σε περίπτωση 

οποιουδήποτε σηµαντικού προβλήµατος.  

 

Πιστεύουµε ότι µε βάση τα παραπάνω, το GCS είναι η πλέον συµφέρουσα και χωρίς κανένα ρίσκο 

επιλογή σας. Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε µία εκτενή περιγραφή των δυνατοτήτων του 

συστήµατος, που συγκριτικά είναι κατά πολύ ανώτερες των υπολοίπων ανταγωνιστικών προϊόντων. Θα 

χαρούµε να σας δώσουµε οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

 

 

Μετά τιµής, 

 

Ελπίς Αυγερινού 

Γεν. ∆/ντρια 
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2. CONTRACTOR  QUALIFICATIONS 

 

2.1 Technical Qualifications 

 

2.1.1 AVM  

 

Κατασκευαστής του συστήµατος GlobalComServer (GCS) είναι η γαλλική εταιρία AVM Informatique 

(www.avm-informatique.com). H AVM δραστηριοποιείται πάνω από µία εικοσαετία αποκλειστικά σε 

συστήµατα communication servers. Το GCS έχει χιλιάδες εγκαταστάσεων σε 30 χώρες, ενώ σηµαντικό 

ποσοστό των εγκαταστάσεών του, αφορά το περιβάλλον SAP R/3.  

 

Η AVM Informatique, είναι από το 1999 επίσηµος Συνεργάτης Λογισµικού της SAP AG (SAP 

Software Partner) και το προϊόν της GlobalComServer έχει πιστοποιηθεί επίσηµα από την SAP AG 

ως συµπληρωµατικό προϊόν του SAP R/3 (SAP R/3 Certified Complementary Software), βάσει του 

επίσηµου προγράµµατος πιστοποίησης της SAP AG (SAP Complementary Software Program). 

Επιπλέον, η AVM αναδείχτηκε το 2001 ως Microsoft Golden Partner, όταν παγκοσµίως υπήρχαν µόνο 

70 τέτοιοι Partners.  

  

Ακολουθούν οι πιστοποιήσεις της AVM informatique, όπως εµφανίζονται στα επίσηµα web sites της 

SAP AG (www.sap.com) και της Microsoft Corporation (www.microsoft.com): 
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2.1.2 E-SYSTEMS 

 

H e-Systems είναι αποκλειστικός Αντιπρόσωπος της AVM στην Ελλάδα. Παράλληλα η e-Systems 

είναι επίσηµος εκπρόσωπος στην Ελλάδα της CINCOM Systems Inc. Αµερικής (www.cincom.com), η 

οποία είναι µία εκ των 30 µεγαλύτερων εταιριών λογισµικού παγκοσµίως. Ανάµεσα στις λύσεις 

πληροφορικής που διαθέτει η e-Systems περιλαµβάνονται συστήµατα Customer Relationship 

Management (CRM), intelligent Document Management (SAP R/3 certified), Call / contact centers, 

Application Development και Database Management Systems, Sales configuration και knowledge 

management systems, workflow systems, συστήµατα αποµακρυσµένης τηλεργασίας, συνεργασίας και 

ελέγχου µέσω internet, συστήµατα ελέγχου λειτουργίας rack servers, computer rooms και data centers 

µε έγκαιρη γνωστοποίηση προβληµάτων µέσω email / sms και εποπτεία µέσω internet, κ.ά.  

 

Πελάτες της e-Systems είναι µεγάλες επιχειρήσεις και οργανισµοί. Ακολουθεί ένα ενδεικτικό 

Πελατολόγιό µας, ανά κλάδο: 

 

Τοµέας Άµυνας και Ασφάλειας: 

 

• Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αµυνας (ΓΕΕΘΑ) 

• Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ) 

• Ευρωπαϊκό Στρατηγείο Λάρισας 
• Όµιλος Μυτηλιναίου (Αλουµίνιο της Ελλάδας, ΕΛΒΟ, ΜΕΤΚΑ) 

 

∆ηµόσιος Τοµέας: 

 

• Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
• Υπουργείο Ανάπτυξης 
• Υπουργείο Πολιτισµού 
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• Υπουργείο Παιδείας 
• Υπουργείο Απασχόλησης 
• Υπουργείο Εθνικής Αµυνας 
• Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
• Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδος 
• Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου  

• Οργανισµός Εργατικής Εστίας 
• ΕΥ∆ΑΠ 

 

Ακαδηµαϊκός Τοµέας: 

 

• Πανεπιστήµιο Αθηνών 
• Πανεπιστήµιο Πάτρας 
• Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
• ΤΕΙ Μεσολογγίου 

• Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – ΑΣΟΕ 

• Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
• Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστηµάτων & Εφαρµογών 
• Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών – Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 

 
Τοµέας Υγείας: 

 

• Όµιλος νοσοκοµείων Μητέρα – Υγεία – Λητώ 

• Όµιλος Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 
• Γενικό Κρατικό Νοσοκοµείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηµατάς 
• Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αττικόν 
• Νοσοκοµείο Ανδρέα Συγγρού 

• Novo Nordisk Φαρµακευτική 

• AstraZeneca Φαρµακευτική 

• Genepharm Φαρµακευτική 

 
Τοµέας Τροφίµων & Ποτών: 

 

• Coca Cola 3E 

• PEPSICO HBH 

• Red Bull 

• VIVARTIA (∆έλτα, Chipita, 7days, Goodies, Flocafe, Μπάρµπα Στάθης) 
• Friesland (NOYNOY) 

• ΤΥΡΑΣ 

• ΜΑΝΚΟ Group 

• Bazaar Super Markets 

• Κορυφή Super Markets 

• Γρηγόρης Μικρογεύµατα 
 

Τραπεζικός & ΑσφαλιστικόςΤοµέας: 
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• MIG – MARFIN 

• Τράπεζα Πειραιώς 
• Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο 

• ΒΕΤΑ Χρηµατιστηριακή 

• ATLAS Χρηµατιστηριακή 

• CYCLE Credit 

• EBEDOS Ασφαλιστική 

• City Insurance Brokers 

 

Τοµέας Επικοινωνιών & Πληροφορικής: 

 

• ΙΒΜ Ελλάς 
• Όµιλος INTRACOM 

• Forthnet 

• Όµιλος Πάπιστα 

• Όµιλος Vodafone 

• Όµιλος ΓΕΡΜΑΝΟΣ 

• Info-Quest 

• SPACE Hellas 

• LANNET - Telepassport 

• RAM 

 

Τοµέας Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης: 

 

• Ε.Ρ.Τ. - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση 

• STAR Channel (όµιλος Βαρδινογιάννη) 

• SONY Ελλάς 

• Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
• LeoBurnett ∆ιαφηµιστική 

• Civitas – Ketchum ∆ιαφηµιστική 

• όµιλος Best Western Hotel 

• Special Tours Wholesalers 

• Mailink 
 

Τοµέας  Ένδυσης & Επίπλων: 

 

• NOTOS COM (όµιλος Παπαέλληνα) 

• RAXEVSKY 

• SPRIDER Stores 

• CALZEDONIA – Indimissimi 

• Ελληνικά Καταστήµατα Αφορολογήτων Ειδών 
• ΙΚΕΑ 
 

Τοµέας Βιοµηχανίας: 

 

• ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (όµιλος Βαρδινογιάννη) 
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• AVIN ΟΪΛ (όµιλος Βαρδινογιάννη) 

• JΤΙ – Camel – Silk-Cut 

• RayCap 

• 3∆ αεροπορική εταιρία 

• Σ.Ε.Β. – Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 

• ΣΙ∆ΕΝΟΡ 

• ΑLUMIL (όµιλος Μυλωνά) 

• EKO – ΕΛ∆Α (όµιλος Ελληνικά Πετρέλαια) 

• Χαλυβουργική (όµιλος Αγγελόπουλου) 

 
Τοµέας Μεταφορών: 

 

• Minoan Lines 

• SuperFast Ferries 

• BlueStar Ferries 

• LSH (όµιλος ΕΛΓΕΚΑ) 

• Mondial Assistance 

• ΣΕΚΑΒΑΡ (όµιλος Βαρδινογιάννη) 

• Vector Marine 

• Aries Maritime 

• Arista Shipping (όµιλος Παναγόπουλου) 

• Αegean Pacific (όµιλος Τσάκου) 

• Fidelity Shipping & Trading Corporation 

• Βυζαντινή Ναυτιλιακή Corporation (BMC) 

• κ.π.ά.  
 

Όλες οι παραπάνω εταιρίες και οργανισµοί, αποτελούν κορυφαίες συστάσεις για το προϊόν µας.   

 

Η e-Systems αναλαµβάνει σύνθετα έργα Πληροφορικής, τα οποία διεκπεραιώνει µε απόλυτη επιτυχία, 

εξασφαλίζοντας ευχαριστηµένους και µακροχρόνιους Πελάτες. 
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2.1.3 Hardware units 

 

Το σύστηµα GCS είναι πιστοποιηµένο και χρησιµοποιεί τις επαγγελµατικές κάρτες FAX πολλαπλών 

γραµµών (PSTN, ISDN PRI και ISDN BRI) των αµερικάνικων εταιριών Booktrout Technology 

(www.booktrout.com) και EICON (www.eicon.com), που είναι ο κλάδος καρτών fax της INTEL. Οι 

κάρτες αυτές έχουν απαράµιλλη ποιότητα και ταχύτητα αποστολής και λήψης fax, ενώ καθιστούν 

αδύνατη την παράνοµη πρόσβαση τρίτων στο σύστηµά µας (hacking), κίνδυνος που υπάρχει σε άλλες 

λύσεις που χρησιµοποιούν απλά fax modems. 

 

Τα telex units που χρησιµοποιούνται είναι επαγγελµατικά µοντέλα της κορυφαίας βρετανικής εταιρίας 

Ascom Hasler, µε πάνω από 25000 εγκαταστάσεις παγκοσµίως. 

 

Τα SMS boxes που χρησιµοποιούνται είναι της κορυφαίας παγκοσµίως εταιρίας WaveCom. 

 

Οι κάρτες voice είναι των αµερικάνικων εταιριών Booktrout Technology (www.booktrout.com) και 

EICON (www.eicon.com). Το GCS προσφέρει ελληνικό (!) text-to-speech engine, για εκφώνηση σε 

φυσική ανδρική ελληνική φωνή, κειµένων µε ελληνικούς χαρακτήρες  (!). 

 

Όλα τα hardware units περνούν από επιπλέον  έλεγχο στην AVM πριν εγκατασταθούν στον Πελάτη και 

καλύπτονται από εγγύηση άµεσης αντικατάστασης, εφόσον συναφθεί η προαιρετική σύµβαση 

συντήρησης.  

 

 

2.2 References 

 

Ενδεικτικοί χρήστες του GCS είναι οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες και οργανισµοί SHELL, TOTAL, 

RHONE-POULENC, ALCATEL, ERICSSON, MATRA, NORTEL, HEWLETΤ PACKARD, 

CIBA, L’OREAL, LANCOME, VIRGIN MEGASTORE, RENAULT, CALOR, CRISTIAN 
DIOR, PHILIPS, SCHNEIDER, TEFAL, BRITISH COUNCIL, κ.ά.  

 

Ενδεικτικοί χρήστες του GCS σε σύστηµα SAP R/3 είναι οι µεγάλες πολυεθνικές εταιρίες 

MITSUBISHI, LEVER, ROCHE, NOVARTIS, SEB, SMI / KOYO, κ.ά. 

 

Στην Ελλάδα, η e-Systems έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει µε απόλυτη επιτυχία το σύστηµα GCS σε 

πληθώρα µεγάλων ελληνικών εταιριών, όπως η Μότορ Οϊλ Ελλάς, η AVIΝ Oil, η LANNET - 

Τelepassport Hellas, η MARFIN Bank, η Επενδυτική Τράπεζα, η Byzantine Maritime 

Corporation, η Notos Com, η FST, η ΑΤΛΑΣ, η ΕΛΓΕΚΑ, η Ε.Υ∆.ΑΠ, το Εθνικό Συµβούλιο 
Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ),  κ.ά. 

 

Το σύστηµα GCS λειτουργεί υποδειγµατικά σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, καλύπτοντας πλήρως τις 

ανάγκες τους και ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνατότητες των υπολοίπων ανταγωνιστικών προϊόντων.  

  

Ακολουθεί µερική / ενδεικτική λίστα εταιριών που χρησιµοποιούν το GCS διεθνώς, ανά τοµέα 

δραστηριότητας: 



e-systems ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Ε.Π.Ε. 
 

 

 

 

Πρόταση λύσης fax server AVM GlobalComServer 12 

 

 

CUSTOMERS  LIST 

 

GCS is installed in 30 countries 

 France, Martinique, Reunion, Belgium, Holland, Switzerland, Hong Kong, Taïwan, Danmark, Greenland, 

Netherlands, Sweden, Finland, Spain, Germany, Austria, Greece, Slovakia, Poland, Argentina, UK, Ireland, Italy, 

Martinique, China, Singapore, Australia, USA, Canada, Malaisia … 

 

Food Industry 
DOUX - FIGEL - FRIGECOSSE - LIMAGRAIN (GROUP) - MATERNE – WRIGLEY 
 

Bank and Insurance Companies 
ALPTIS - APRIL - BANQUE NOMURA - CAISSE CENTRALE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE - CAIXA GENERAL DE DEPOSITOS - CHINA 

CONSTRUCTION BANK BEIJIN - CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE – ECUREUIL ASSURANCES – GROUPAMA - MACIF - MUTUELLES DU 

MANS – UPESE – KBL 

Chemical and Pharmaceutical Industries 
BIOTHERM - CERP ROUEN - CHIMIOTECHNIC - CIBA - CYANAMID AGRO - ELF ANTAR FRANCE - FAPAGAU - FRANCE BEAUTE SWEDEN - GACHES 

CHIMIE - GRANDE PAROISSE ATO - L’OREAL COIFFURE - LAB SA - LANCAROME DENMARK- LANCOME FRANCE - LANCOME PARFUM BEAUTE - 

NOVARTIS – PACO RABANNE - PAU EURALIS - RHONE-POULENC FIBRES - SHELL UK - SOFAMO - SOINS ET SANTE - SOLVAY - SOPROCOS - 

SOPROGEM – TAEMA (AIR LIQUIDE SANTE) - TOTAL  

 

Commerce 
AUCHAN - BLACK BOX - CATALOGUE BERNARD - CASTORAMA – CITYRAMA - COGETEX SUISSE - DOUBLET INC. CALIFORNIE – EUROPCAR - 

LECLERC - MANUTAN – RADIOSPARE - SOUTHCORP SPID DISTRIBUTION AUSTRALIA – SOGET - TOUPARGEL - VIRGIN MEGASTORE – WASTEELS 

 

Manufacturing Industry 
ADOLPHE LAFONT –ALAMFLORA (Kuala Lumpur) - ARIES PACKAGING - ARJO WIGGINS - AUTAJON - BABOLAT - BECHET - BONNET NEVE – BOSSU 
CUVELIER - BRUN FRERES - CALOR – CATIMINI - CECLA - CEET - CERPLEX - CEV CHAPELLET - CHRISTIAN DIOR - COMPTOIR METALLURGIQUE DE 
BRETAGNE  - DECANT -  DELTA CROMPTON (UK) - DESBORDES – DESCOURS et CABAUX - EDITIONS GLENAT - ENSO FRANCE - FAMY - FRANCK ET 
PIGNARD - GARDY - GATTEFOSSE - GEC ALSTHOM - GERLAND - GFC ATLANTIC - GUARRO CASAS - HANDELSHÖJSKOLEN DENMARK - HEXCEL 
COMPOSITES – INSTALLUX - KAYSESBERG PACKAGING - KEMIRA FRANCE - KEMIRA FINLANDE - KEMIRA UK - KERPLAS - KILOUTOU - KSB AMRI - 
LAFUMA - LEROY SOMER - LA CLUSIENNE - LABORATOIRES POURQUERY - LEGALLAIS BOUCHARD – LEVER – LEROY SOMER - MASTER K - 
MATERIALS RESEARCH - MBF PLASTIQUES – MINIGRIP - MONTABERT (INGERSOLL-RAND) – MITSUBISHI - OPTORG (TRACTAFRIC SNC) - OTICON 
DENMARK - OTICON SWITZERLAND - ONDULINE - PAPETERIES CANSON MONTGOLFIER - PAPETERIES MATUSSIERE ET FOREST – PHILIPS -
PONTICELLI - PROVIB -  RAFLATAC FRANCE, UK, FINLAND - RENAULT AUTOMATION - REP - S.E.A. - SACI BRUN PASSOT - SAFIC ALCAN - SAFT – 
SAINT GOBAIN SECURIT - SAMSE - SAPEM - SAREL - SAT - SCHNEIDER ELECTRIC - SEB -SEB ASIA – SECURIT – SEKURIT ALLEMAGNE - SEMERU - 
SENSORMATIC - SERCEL – SETBT -SEVA/GROUPE SAINT GOBAIN VITRAGE - SIA FRANCE - SIMECSOL - SIMEL - SIMPLEX - SMI (GROUPE KOYO) - 
SMIC - SMURFIT/UK – SMURFIT IRELAND – SMURFIT SOCAR FRANCE –SMURFIT/EDS AUSTRIA - CELLULOSE DU PIN – SAINT GOBAIN - SOCIETE 
DAUPHINOISE ELECTRIQUE - SOCIETE METALLURGIQUE DE GRENOBLE - SOGEDESCA - SOMFY - SORIF - SPIE AUTOMATION - TALCO ALARME - 
TEFAL - TRANSRACK - TREFILERIES DE CONFLANDEY - VALEO - VANOSSI ITALY - VEDETTE INDUSTRIE (FLASH) - VEDIAL – VEGLA ALLEMAGNE - 
VERNOLAB - VF DIFFUSION - VIBEL – VIDON 
 

Public Sector and Health 
AGENCE DE LA FRANCOPHONIE - ALPEXPO - BRITISH COUNCIL UK - CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE  - CENTRE 

HOSPITALIER DE ROANNE  - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LIEGE (BELGIUM) -  (C.F.O. de la COUPE du MONDE de FOOTBALL 

1998) - CERTU - CHAMBRE D’AGRICULTURE DE NORMANDIE – COPARLY – ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE LYON - E.D.F. 

(CENTRALE BUGEY) - ETUDE PERRINE - EUROPE ETUDES GECTI - FNAIM - GROUPE DUN & BRADSTREET/ S&W - HOSPICES CIVILS DE 

LYON - KYSTDIREKTORATET NORWAY- LA  DOCUMENTATION FRANCAISE – MARIE  DE  BOURG-EN-BRESSE (01) - MAIRIE DE SAINT 

GENIS LAVAL (69) – MAIRIE DE ROMANS(26) - RATP  - S. N. C. F. - SAHLGRENSKA HOSPITAL SWEDEN - SECURITE SOCIALE (CETIAM) 

– URSSAF DE NANTES - VILLE D’ECHIROLLES  
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T elecommunications and Electronic Industry 
AMDAHL - ATRAL - ALLIUM - ALCANET INTERNATIONAL - ALCATEL HONG KONG - ALCATEL TAIWAN - ALCATEL NORWAY - 

ALCATEL SPAIN - ALCATEL GMBH - ALCATEL ARGENTINA - AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES - BODET - COMPETENCES ET 
ORGANISATION -  ELGE-ATLANTIC - EMTEC - ETSI - ERICSSON FINLAND - FILTRAUTO - FRANCE CABLES RADIO - FRANCE TELECOM 

DIVISION DES RESEAUX NATIONAUX - FRANCE TELECOM RESEAUX ET RESEAUX ET SERVICES INTERNATIONAUX - GLOBTEL 

BRATISLAVA - HEWLETT PACKARD FRANCE - INSTITUT LAUE LANGEVIN  - JEUMONT SCHNEIDER -  MANDARIN TELECOM HONG 
KONG - MATRA MHS - MERITOR - NKI NORWAY - NORTEL SWITZERLAND - PHILIPS ECLAIRAGE - POLYREY - POSTCOM SWEDEN - 

PRODIPACT - SOCIETE FRANCAISE DE MAINTENANCE - SFCME - SMARTONE MOBILE COMMUNICATIONS HONG KONG - TELE 

GREENLAND - UNIVERS INFORMATIQUE 

Transportation 
AREA - BALGUERIE -  FAURE ET MACHET - GCA TRANS – GIOCANTI - JET SERVICES - MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY - 

MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE – PORT AUTONOME DE NANTES - SINOTRANS SHANDONG COMPANY CHINA  - SOPADI 

(GROUPE TFE) - TRANSPORTS EN COMMUN LYONNAIS - VLASOV SHIPPING 



e-systems ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  Ε.Π.Ε. 
 

 

 

 

Πρόταση λύσης fax server AVM GlobalComServer 14 

 

3. PROPOSED SOLUTION 
 

3.1 Technical Description 

 

Η προτεινόµενη ενδεικτική λύση θα καλύψει τις ανάγκες χρήσης fax της εταιρείας σας, βασιζόµενη στο 

σύστηµα fax / telex / SMS / voice server “GlobalComServer” (GCS) της AVM Informatique, την οποία 

αντιπροσωπεύουµε στην Ελλάδα, µε δυνατότητα επέκτασης για telex, SMS, voice και mail messages. 

 

Συγκεκριµένα θα λειτουργήσει ένα σύστηµα fax servers, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

PBX

GCS FAX SERVER

LAN

MAIL SERVER

25 Users

Public
Network

 

 

To σύστηµα µπορεί να συνεργάζεται µε τον Mail Server, για την αποστολή και λήψη fax.  

 

Σε κάθε εξερχόµενο fax µπορεί να προσδιοριστεί η προτεραιότητα αποστολής του σε τρεις βαθµίδες: 

υψηλή, µεσαία, κανονική. Τα fax υψηλής προτεραιότητας, προσπερνούν όλα τα υπόλοιπα fax που 

βρίσκονται στην λίστα αναµονής  του συστήµατος προς αποστολή και έτσι αποστέλλονται άµεσα, 

περιορίζοντας την ανάγκη πρόσθεσης επιπλέον γραµµών fax. Τα fax κανονικής προτεραιότητας, 

µπορούν να προγραµµατιστούν για αποστολή εκτός εργασίµων ωρών, ώστε αφενός να 

αποσυµφορήσουν το δίκτυο αποστολής κατά τις εργάσιµες ώρες και αφετέρου να αξιοποιήσουν τα 

µειωµένα τηλεφωνικά τέλη που ισχύουν κατά τις µη εργάσιµες ώρες.  

 

Κάθε γραµµή fax µπορεί να διεκπεραιώνει έως 50 σελίδες εξερχόµενων ή 30 σελίδες εισερχόµενων fax 

ανά ώρα (ανάλογα την ταχύτητα επικοινωνίας, τον αριθµό των επαναλήψεων, κλπ). Κάθε γραµµή fax 

µπορεί να οριστεί ώστε, είτε µόνο να λαµβάνει fax, είτε µόνο να στέλνει fax, είτε να µπορεί να κάνει 

 Users 

 Brooktrout TR   

PCI Fax Cards 
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και τα δύο. Στην τελευταία περίπτωση, η ρύθµιση της λειτουργίας γίνεται δυναµικά από στο σύστηµα, 

ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες.  

 

Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί η ύπαρξη ωρών αιχµής κατά την  πραγµατική χρήση του 

συστήµατος και οι πιθανές επιπτώσεις, καθώς στην παρούσα πρόταση δεν δύναται να ληφθούν υπόψη. 

Αν πάντως προκύψουν µεγαλύτερες ανάγκες, τότε το σύστηµα µπορεί να επεκταθεί κλιµακωτά, µε 

χαµηλό κόστος για κάθε επιπλέον γραµµή. Η µέγιστη δυναµικότητα του συστήµατος είναι έως και 256 

γραµµές fax ανά fax server σε σύνολο έως και 256 συνδεδεµένων fax servers (συνολικά έως 65.536 

γραµµές fax ! ). 

 

Οι Windows Servers που θα χρησιµοποιηθούν ως fax servers, θα παρασχεθούν από τον Πελάτη. 

Μπορεί να χρησιµοποιηθούν ήδη υπάρχοντες servers, όπως storage servers, mail servers, κλπ, χαµηλής 

ισχύος, (ελάχιστη σύνθεση Pentium ΙII, 512MB RAM, 40GB HD, Windows Server 2000 ή νεώτερο), 

ώστε να µην απαιτηθεί επιπλέον κόστος. 
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3.1.1 Αποστολή και λήψη fax µέσω του Outlook 

 

Υποστηρίζονται όλες οι εκδόσεις του Microsoft Outlook (9X, 2000, XP, 2003, 2007).  

 

Ο χρήστης µπορεί να γράψει το φαξ ως κείµενο στο body του email ή να επισυνάψει στο email έτοιµα 

αρχεία προς αποστολή. Σε περίπτωση που κάνει και τα δύο, το κείµενο χρησιµοποιείται ως cover page 

του φαξ, µε το subject του µηνύµατος να εµφανίζεται ως subject του φαξ στο cover page. Τα 

επισυναπτόµενα αρχεία µετατρέπονται αυτόµατα για αποστολή φαξ από ειδικό µετατροπέα, ο οποίος 

υποστηρίζει πάνω από 400 γνωστούς τύπους αρχείων. Tα sms γράφονται ως κείµενο στο body του 

email. 

 

Ο αποδέκτης του ορίζεται από τον χρήστη µε επιλογή ενός ή περισσοτέρων recipients από τα contacts 

του Outlook. Για καλύτερη διαχείριση, συνίσταται να χρησιµοποιούνται διεταιρικά τα global contacts 

του Exchange Server. Το σύστηµα µας ενηµερώνει για την κατάσταση της αποστολής µας µέσα από το 

Outlook. 

 

Τα εισερχόµενα φαξ εµφανίζονται στο inbox του Outlook σε format PDF ή TIFF. Tα εισερχόµενα sms 

εµφανίζονται ως στο inbox του Outlook σε format κειµένου  

 

 

3.1.2 Αποστολή και λήψη fax µέσω SAP R/3 

 

Το σύστηµα επιτρέπει την αποστολή και λήψη fax σε όλους τους χρήστες του SAP R/3, αρκεί να τους 

έχουν δοθεί οι απαραίτητες εσωτερικές εξουσιοδοτήσεις (authorizations) και να γίνει η κατάλληλη 

παραµετροποίηση στο σύστηµα SAP (η παραµετροποίηση αυτή δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα 

προσφορά). 

 

Υποστηρίζονται όλοι οι δυνατοί τρόποι αποστολής fax µέσω του SAP R/3: 

  

� SAPconnect 
Aυτόµατη δηµιουργία και αποστολή fax κατά την επεξεργασία µίας κίνησης SAP, π.χ. 

παραγγελία πωλήσεων, εντολή αγοράς, κλπ, µε χρήση της δυνατότητας document output του 

SAP R/3, η οποία ήδη χρησιµοποιείται για την δηµιουργία των προς εκτύπωση παραστατικών 

της κίνησης, όπως δελτίο αποστολής, εντολή αγοράς, κλπ. Στην περίπτωση αυτή, το προς 

αποστολή fax δηµιουργείται αυτόµατα και τα στοιχεία του αποδέκτη αντλούνται επίσης 

αυτόµατα από προκαθορισµένο Συµβαλλόµενο του παραστατικού (π.χ. Προµηθευτής, Πελάτης, 

Μεταφορέας, Τράπεζα, κλπ). Σηµειώνεται ότι από την ίδια κίνηση µπορούν να δηµιουργηθούν 

πολλά διαφορετικά fax και να σταλούν στον ίδιο ή σε διαφορετικούς αποδέκτες. Πρόκειται για 

τον πιο διαδεδοµένο τρόπο, ο οποίος βασίζεται στο πρωτόκολλο  SAPconnect communication 

standard, που είναι πιστοποιηµένο από την SAP AG για χρήση  από την έκδοση 3.1.G του SAP 

R/3 και εξής. Το αποσταλθέν fax φαίνεται σαν εξερχόµενο στο SAP Office και το GCS µας 

ενηµερώνει για την αποστολή του (status) µέσω του SAP Office. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς 

αποστολής, µας αποστέλλεται ενηµερωτικό express µήνυµα SAP Office, το οποίο εµφανίζεται 

άµεσα πάνω στην οθόνη SAP που δουλεύουµε. 
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� SAPspooler 
Αποστολή ενός παραστατικού ή λίστας από τον spooler του SAP R/3. Στις παραµέτρους 

εκτύπωσης του παραστατικού / λίστας, επιλέγουµε να µην εκτυπωθεί αµέσως στον εκτυπωτή, 

αλλά να παραµείνει στον spooler. Κατόπιν µε το transaction SP01 βλέπουµε τα δικά µας 

παραστατικά / λίστες που βρίσκονται στον spooler (παροχετευτή). Επιλέγουµε το προς 

αποστολή παραστατικό / λίστα και πατάµε το κουµπί fax που βρίσκεται στην οθόνη του SAP 

R/3. Εάν το σύστηµα δεν γνωρίζει τον αποδέκτη του fax, µας ζητάει εκείνη την ώρα να 

δώσουµε τα στοιχεία του (αριθµό fax και χώρα). Για να γνωρίζει εκ των προτέρων το σύστηµα 

τα στοιχεία του αποδέκτη, µπορούµε να τροποποιήσουµε ελαφρώς το πρόγραµµα που 

δηµιουργεί το παραστατικό / λίστα ώστε να διαβάζει κατάλληλα τα στοιχεία του αποδέκτη από 

τα βασικά αρχεία δεδοµένων του SAP R/3 και να προσθέτει µία ειδικά διαµορφωµένη γραµµή 

µε τα στοιχεία αυτά στην αρχή του παραστατικού / λίστας. Εάν το παραστατικό είναι φτιαγµένο 

µε SAP-Script, τα στοιχεία αυτά µπορούν τα τοποθετηθούν εκτός των περιθωρίων (margins) της 

σελίδας, ώστε να µην εµφανιστούν στο fax. Το αποσταλθέν fax φαίνεται σαν εξερχόµενο στο 

Outlook και το GCS µας ενηµερώνει για την αποστολή του (status) µέσω του Outlook. 

 

� SAPprinter 
Χρησιµοποιούµε έναν εικονικό εκτυπωτή τύπου fax που δηλώνεται στο SAP R/3. Εκτυπώνουµε 

το προς αποστολή παραστατικό / λίστα σε αυτόν τον εκτυπωτή. To παραστατικό / λίστα 

δροµολογείται για αποστολή στον fax server, µέσω του GCS module “Spool NT for ERP”. Για 

τα στοιχεία του αποδέκτη, ισχύουν τα παραπάνω. Ενηµερωνόµαστε για το status του 

αποσταλθέντος fax όπως στο SAPspooler.  

 

� SAPoffice 

∆ηµιουργία και αποστολή fax µέσω του SAP Office. Ενηµερωνόµαστε για το status του 

αποσταλθέντος fax όπως στο SAPconnect.  

 

Τα εισερχόµενα fax εµφανίζονται στο inbox του SAP Office, ενώ παράλληλα µπορούν να 

δροµολογηθούν και στο inbox του Outlook, να εκτυπωθούν αυτόµατα, κλπ. (βλ. σχετ. κεφ. 

δροµολόγησης εισερχοµένων fax). 

 

∆εν απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισµικού στον SAP R/3 server ούτε στα PC’s των χρηστών, 

διαφυλάσσοντας έτσι την ασφάλεια του συστήµατος SAP, όπως ορίζει η σχετική πιστοποίηση της SAP 

AG. Η ενεργοποίηση του συστήµατος γίνεται µέσω παραµετροποίησης του SAP R/3 (η 

παραµετροποίηση δεν περιλαµβάνεται στην παρούσα προσφορά). 

 

3.1.3 Αποστολή και λήψη fax µέσω GCS Windows Client 

 

Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να λάβουµε και να στείλουµε fax χωρίς την χρήση του Outlook και του 

Exchange. 

 

To GCS Windows client είναι µια εφαρµογή παρόµοια µε το MS Outlook, µέσα από την οποία 

µπορούµε να στέλνουµε fax, να βλέπουµε τα αποσταλµένα fax και να βλέπουµε τα εισερχόµενα fax 

που έχουµε λάβει.  
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3.1.4 Αποστολή φαξ µέσω εφαρµογών Windows 

 

Μπορούµε να αποστείλουµε φαξ µέσω οποιασδήποτε εφαρµογής Windows (π.χ. Word, Excel, Internet 

Explorer, κλπ), εκτυπώνοντας σε ειδικό εικονικό εκτυπωτή fax του δικτύου. Ειδικό wizard µας ζητάει 

τα στοιχεία του αποδέκτη τα οποία µπορούν να αντληθούν από υπάρχοντα contacts. 

 

Για την χρήση της παραπάνω δυνατότητας απαιτείται η προµήθεια του κατάλληλου module network 

Spool /SPNT. 

 

3.1.5 Αποστολή και λήψη fax µέσω web 

 

Με το module GCS Web Client συνδεόµαστε µε τον fax server µέσω internet και δουλεύουµε 

αποµακρυσµένα µε web browser, µε λειτουργικότητα παρόµοια του GCS Windows client και του 

Outlook. 

 

3.1.6 Αποστολή φαξ µέσω scanner 

 

Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να στείλουµε µέσω φαξ ένα έντυπο που δεν υπάρχει σε ηλεκτρονική 

µορφή, π.χ. ένα χειρόγραφο δελτίο αποστολής.  

 

Μέσα από την ειδική Windows Client εφαρµογή του GCS πατάµε το κουµπί “Scanner”. Ψηφιοποιείται 

η πρώτη σελίδα και το σύστηµα ρωτάει αν υπάρχει δεύτερη, τρίτη και ούτω κάθε εξής. Μόλις 

τελειώσει η ψηφιοποίηση, δηλώνουµε τα στοιχεία του αποδέκτη (µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

contacts) και γίνεται η αποστολή. 

 

Για την χρήση της παραπάνω δυνατότητας απαιτείται η προµήθεια του κατάλληλου module windows 

client /TOPWIN. 

 

3.1.7 Least Cost Routing 

 

To σύστηµα µπορεί να διασυνδεθεί µε άλλους υπάρχοντες GCS fax servers που λειτουργούν στο 

εταιρικό δίκτυο, σε άλλες πόλεις ή χώρες, π.χ. σε Αθήνα και Αλεξανδρούπολη, ώστε να µπορεί να 

αξιοποιηθεί η δυνατότητα least-cost-routing για τα εξερχόµενα fax. Χρησιµοποιώντας την υπάρχουσα 

δικτυακή σύνδεση και µε την εγκατάσταση του προαιρετικού GCS module LCR (least cost routing) 

στους fax servers, το σύστηµα θα εξοικονοµεί κόστος υπεραστικών συνδιαλέξεων, κάνοντας αυτόµατη 

δροµολόγηση των εξερχόµενων fax στον κοντινότερο προς τον αποδέκτη fax server.  

 

Έτσι, όταν π.χ. αποστέλλεται ένα fax από Αλεξανδρούπολη προς έναν αποδέκτη στην περιοχή Αθηνών, 

ο fax server της Αλεξανδρούπολης αυτόµατα δροµολογεί το fax εσωτερικά µέσω δικτύου (χωρίς 

κόστος) στον fax server των Κεντρικών Γραφείων Αθηνών και αυτός πραγµατοποιεί την αποστολή του  

fax, µε χρέωση αστικής συνδιάλεξης από Αθήνα προς Αθήνα, αντί υπεραστικής από Αλεξανδρούπολη 

προς Αθήνα. Το ίδιο ισχύσει και αντίστροφα. Εκτιµάται ότι µε αυτόν τον τρόπο, το κόστος του 

συστήµατος αποσβένεται πολύ σύντοµα. 
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3.1.8 Έλεγχος αποστολής 

 

Κάθε αποτυχηµένη αποστολή επαναλαµβάνεται σύµφωνα µε τον προκαθορισµένο αριθµό προσπαθειών 

(συνήθως 3) και διαστήµατος µεταξύ αυτών (συνήθως 5 λεπτά). Εάν µετά το τέλος των προσπαθειών η 

αποστολή δεν έχει επιτύχει, θεωρείται αποτυχηµένη και ενηµερώνεται κατάλληλα ο αποστολέας. 

 

Μετά από ένα προκαθορισµένο πλήθος αλλεπάλληλων αποτυχιών, λόγω του ότι κάποιος 

συγκεκριµένος τηλεφωνικός αριθµός δεν απαντάει ως fax, το σύστηµα τον βάζει σε «µαύρη» λίστα και 

αρνείται περαιτέρω αποστολές σε αυτόν τον αριθµό, ενηµερώνοντας τους Χρήστες να τον αλλάξουν. 

Έτσι αποφεύγεται η άσκοπη χρήση του συστήµατος και κυρίως η τηλεφωνική παρενόχληση τρίτων, 

που σε ορισµένες χώρες αποτελεί αδίκηµα. 

 

3.1.9 ∆ροµολόγηση εισερχοµένων fax 

 

 

Με την χρήση του GCS routing module “RCPT”, είναι δυνατή η αυτόµατη δροµολόγηση όλων των 

εισερχοµένων φαξ / sms / telex. 

 

Υποστηρίζονται πολλοί τρόποι αυτόµατης εύρεσης του παραλήπτη. Οι πιο απλοί τρόποι είναι όλα τα 

εισερχόµενα να δροµολογούνται σε όλους τους χρήστες ή σε έναν κεντρικό χρήση (π.χ. Γραµµατέα). 

Σύµφωνα µε τον τρόπο δροµολόγησης LINE, η δροµολόγηση γίνεται ανάλογα µε την γραµµή (channel) 

που εξυπηρετεί την κλήση. Σύµφωνα µε τον τρόπο δροµολόγησης CSID, όταν το κέντρο παρέχει 

αναγνώριση κλήσης, τότε η δροµολόγηση γίνεται ανάλογα µε τον καλούντα αριθµό. Σύµφωνα µε τον 

τρόπο δροµολόγησης DID, όταν το κέντρο παρέχει αναγνώριση καλούµενου αριθµού (συνήθως σε 

γραµµές ISDN), τότε η δροµολόγηση γίνεται ανάλογα µε τον καλούµενο αριθµό. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση µπορούµε να έχουµε πολλούς καλούµενους αριθµούς σε κάθε γραµµή (channel). Σε 

περίπλοκες περιπτώσεις, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ειδική γλώσσα προγραµµατισµού script για την 

κάλυψη κάθε ανάγκης.  

 

O ∆ιαχειριστής του server ορίζει σε ποιους χρήστες θα γίνεται η δροµολόγηση. Μπορούν να οριστούν 

πάνω από ένας αποδέκτες / οµάδες χρηστών (π.χ. Υπάλληλος, Προϊστάµενος και Γραµµατέας), καθώς 

και αναπληρωτές αυτών, ανάλογα µε την χρονική στιγµή (π.χ. βάρδιες). 

 

Τα εισερχόµενα ενός χρήστη, µπορούν να δροµολογούνται στο inbox του στο Outlook, στο inbox του 

σε άλλες υποστηριζόµενες εφαρµογές (π.χ. στο SAP Office), να εκτυπώνονται στον εκτυπωτή του, ή να 

γίνεται απεριόριστος συνδυασµός των προηγουµένων. 

 

Τα εισερχόµενα fax κάθε προορισµού µπορούν να δροµολογούνται σε ένα ή περισσότερα mailbox του 

Exchange, inbox του SAP Office, να εκτυπώνονται σε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές, ή να γίνεται 

συνδυασµός των προηγουµένων. 
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3.1.10 Ψηφιακή αρχειοθέτηση fax και auditing 

 

Όλα τα µηνύµατα, εισερχόµενα και εξερχόµενα, καταγράφονται και διατηρούνται στην πλήρη τους 

µορφή στην data base του GCS Server. Οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτήν την data base. Ακόµα 

και αν διαγράψουν ένα fax από το inbox τους, το φαξ δεν διαγράφεται από την data base του Server, 

αλλά παραµένει ως αποδεικτικό στοιχείο. 

 

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα, η data base γίνεται αυτόµατα archive, µε την χρήση του archive module 

του GCS, ώστε να αποσυµφορίζεται ο Server.  

 

Με την χρήση κατάλληλης εφαρµογής, µπορούµε να κάνουµε audit στην archive data base, θέτοντας 

σύνθετα queries προκειµένου να εντοπίσουµε τα µηνύµατα που µας ενδιαφέρουν. Η archive data base 

είναι  τύπου Microsoft Access, ώστε να µπορούµε να την επεξεργαστούµε περαιτέρω µε διάφορους 

τρόπους. 

 

Για την χρήση της παραπάνω δυνατότητας απαιτείται η προµήθεια του κατάλληλου archive module  

/ARCH. 

 

 

3.1.11 Αποστολή λογότυπων / χρήση φορµών 

 

Προκειµένου να προστεθεί το λογότυπο της εταιρίας στα εξερχόµενα fax και γενικά να ενθέσουµε µία 

γραφική φόρµα σε κάθε εξερχόµενη σελίδα fax, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε τους εξής τρόπους: 

 

� Να συµπεριλάβουµε εξ΄αρχής τα γραφικά. Ο τρόπος αυτός προκαλεί δικτυακό φόρτο και 

επιπλέον µπορεί να µην είναι πάντα εφικτός ή εύκολος σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως π.χ. η  

αποστολή µέσω SAP R/3 χωρίς τη χρήση SAP-Script, όπου τα προς αποστολή παραστατικά / 

λίστες περιέχουν µόνο το ASCII κείµενο. 

� Να αποστείλουµε προς τον fax server µόνο το κείµενο και εκεί να γίνει ένθεση µε µία standard 

background form. Για την σχεδίαση της background form, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

συµβατά προαιρετικά εργαλεία όπως το StarJet και το JetForm (δεν περιλαµβάνονται στην 

παρούσα πρόταση), ή εναλλακτικά να σχεδιαστεί η φόρµα σε οποιαδήποτε άλλη υπάρχουσα 

εφαρµογή (π.χ. Word) και κατόπιν να µετατραπεί και να αποθηκευτεί σε µορφή PCL στον fax 

server. 

� Όπως παραπάνω, αλλά µε παράλληλη χρήση του module του GCS “Dynamic forms server and 

designer module” /FS (περιλαµβάνεται στα προαιρετικά modules της παρούσας προσφοράς), 

οπότε µπορούµε να έχουµε πολλές φόρµες και ο fax server να επιλέγει κάθε φορά την 

κατάλληλη µε διάφορα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά µπορεί να είναι διαφορετικά για την πρώτη 

και την τελευταία σελίδα κάθε fax, διαφορετικά για κάθε αποστολέα, κλπ. Επίσης µπορούµε να 

ορίσουµε δυναµικά που θα τυπώνονται διάφορα στοιχεία πάνω σε κάθε φόρµα (π.χ. 

αποστολέας, ηµεροµηνία, θέµα, κλπ). 
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3.1.12 Έγκριση εξερχόµενων fax 

 

Με την προµήθεια του GCS module /SIGN (περιλαµβάνεται στα προαιρετικά modules της παρούσας 

προσφοράς), µπορούµε να έχουµε δυνατότητα εγκρίσεων των εξερχόµενων fax. Στο profile κάθε 

χρήστη ορίζεται αν µπορεί να στέλνει fax κατευθείαν, ή αν πρέπει πρώτα να περνούν από έγκριση από 

κάποιον άλλο χρήστη. Στο profile του εγκρίναντος µπορούµε επίσης να ορίσουµε κάποιον ανώτερο για 

επιπλέον επίπεδο εγκρίσεων. Τα επίπεδα εγκρίσεων είναι έτσι απεριόριστα.  

 

Κάθε εξερχόµενο fax που πρέπει να πάρει έγκριση, πηγαίνει ως email στο inbox του Outlook του 

εγκρίναντος. Αυτός µπορεί µε το πάτηµα αναλόγων κουµπιών, είτε να το εγκρίνει, είτε να το 

απορρίψει. 

 

 

3.1.13 Ηλεκτρονικές υπογραφές 

 

Η σελίδα µε την υπογραφή κάθε χρήστη µπορεί να ψηφιοποιηθεί µέσω scanner και να αποθηκευτεί στο 

profile κάθε χρήστη στον fax server. Στη συνέχεια, αν ορισθεί στο profile του χρήστη η χρήση cover 

page στην αποστολή κάθε fax, τότε το GCS ενθέτει στο cover page την αποθηκευµένη σελίδα µε την 

υπογραφή του χρήστη.  

 

3.1.14 Προγραµµατισµός / API / interfaces 

 

Υπάρχει η δυνατότητα προγραµµατισµού σεναρίων / macros για µαζική αποστολής fax, κλπ, µέσω dos 

batch vbscript, jscript. Η δυνατότητα αυτή περιέχεται στην παρούσα προσφορά. 

  

Υπάρχουν προς διάθεση τρία API interfaces για χρήση του GCS από άλλες εφαρµογές µέσω 

κατάλληλου προγραµµατισµού. Το ειδικό GCS development kit, Active X API DCOM C, το spool 

interface και το file interface, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί και από µη Windows εφαρµογές. Τα 

interfaces αυτά περιλαµβάνονται στα προαιρετικά modules της παρούσας προσφοράς. 

 

 

3.1.15 ∆ιαχείριση συστήµατος (Administration module) 

 

Για τη διαχείριση του συστήµατος παρέχεται ειδικό administration module σε δύο εκδόσεις, κανονική 

και MMC (Microsoft Management Console). Το administration module µπορεί να εγκατασταθεί όχι 

µόνο στους fax servers, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο υπολογιστή του δικτύου, για remote 

administration οποιουδήποτε fax server. Η διαχείριση του συστήµατος είναι ιδιαίτερα εύκολη. Π.χ. για 

τον ορισµό των mailboxes του Exchange Server όπου θα δροµολογούνται τα εισερχόµενα µηνύµατα, σε 

κάθε routing index, το administration module ανοίγει αυτόµατα τα contacts του Exchange Server, ώστε 

να µην χρειάζεται να γράψουµε τα email addresses. 
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3.1.16 Στατιστικά (statistics module) 

 

Στα administration tools, περιλαµβάνεται ειδικό statistics module, το οποίο παρέχει τα απαραίτητα 

στατιστικά στοιχεία για την χρήση του συστήµατος και τον φόρτο κάθε γραµµής. Με βάση τα στοιχεία 

αυτά, µπορεί να γίνει βελτιστοποίηση του συστήµατος. 

 

3.1.17 Άλλες υποστηριζόµενες πλατφόρµες και εφαρµογές 

 

Το GCS, µε την προµήθεια και εγκατάσταση των κατάλληλων communication modules, υποστηρίζει 

την αποστολή και λήψη fax, voice, sms και telex.  

 

Όλα τα παραπάνω modules, διασυνδέονται πλήρως, µε την προµήθεια και εγκατάσταση των 

κατάλληλων connectors modules, µε τα συστήµατα Exchange 5.5, Exchange 2000/2003, Lotus Notes, 

Ms-Mail, cc:Mail, HP OpenMail, HP OpenDesk, SMTP, Internet και µε τα ERP συστήµατα SAP R/3, 

JD-Edwards και BAAN, ενώ παρέχεται και η ειδική εφαρµογή GCS Windows Client για αυτόνοµη 

λειτουργία του συστήµατος.  

 

Με την προµήθεια και εγκατάσταση του κατάλληλου platform module, υποστηρίζονται όλες οι 

εκδόσεις των Microsoft Windows για server (NT Server, NT workstation, 2000, 2003, 2003 SBE, TSE) 

και client (9x, Me, 2000, XP, 2003, Citrix), καθώς και οι πλατφόρµες των συστηµάτων AS/400, HP 

3000, UNIX, VAX/VMS, DEC/ALPHA, TCP/IP και Macintosh. Ειδικά στα Windows NT Server, 

υποστηρίζεται µε την προµήθεια και εγκατάσταση του αντίστοιχου option-module, η τεχνολογία 

clustering. Επίσης, υπάρχει ειδικός web-client για χρήση του συστήµατος µέσω του Microsoft Internet 

Explorer.  

 

Το GCS είναι συµβατό µε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα και υποστηρίζει όλους τους τύπους γραµµών 

(αναλογικές, ψηφιακές, ISDN BRI , ISDN PRI). H παρούσα προσφορά καλύπτει ψηφιακές γραµµές. 

 

Υπάρχει προς διάθεση ειδικό development kit σε Active X DCOM, ως API για επέκταση και χρήση 

των λειτουργιών του συστήµατος από άλλες εφαρµογές. Η παρούσα προσφορά δεν το περιλαµβάνει. 

 

Με βάση τα παραπάνω, το GCS θεωρείται το πλέον εκτενές και επεκτάσιµο σύστηµα fax server της 

αγοράς. 

 

 

3.1.18 Υποστήριξη telex, sms, voice, mail 

 

Το σύστηµα GlobalComServer είναι όπως υποδηλώνει το όνοµά του µία ενιαία πλατφόρµα 

επικοινωνίας. Ετσι συνεχώς θα εµπλουτίζεται για να υποστηρίζει όλες τις σύγχρονες µορφές 

επικοινωνίας.  

 

Σήµερα, πέραν των fax, υποστηρίζει ακόµα telex, sms, voice και mail, µε την προµήθεια των 

κατάλληλων communication software και hardware modules. Η λειτουργικότητα του συστήµατος είναι 
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κοινή για όλους τους τύπους µηνυµάτων, δηλαδή ό,τι αναφέρθηκε παραπάνω για τα fax, ισχύει και για 

τα telex, sms, voice και mail. 

 

3.1.19 Κάρτες fax Brooktrout / EICON 

 

Η παρούσα προσφορά περιλαµβάνει την κορυφαία τεχνολογικά λύση fax hardware, τις κάρτες 

Brooktrout / EICON, µε πλήθος δυνατοτήτων, που κατατάσσεται στην επαγγελµατική κατηγορία 

κορυφαίων επιδόσεων.  

 

Οι κάρτες αυτές έχουν ενσωµατωµένο επεξεργαστή και αναλαµβάνουν εξ’ ολοκλήρου το βαρύ έργο 

της επεξεργασίας των γραφικών, δεδοµένου ότι τα fax είναι γραφικά, χωρίς έτσι να απασχολούν τον 

υπολογιστή. Έτσι αυξάνεται η ποιότητα και η ταχύτητα του συστήµατος, ενώ ταυτόχρονα δεν 

απαιτείται ισχυρός υπολογιστής fax server, ή επέκτασή του σε περίπτωση προσθήκης επιπλέον 

γραµµών. Οι κάρτες αυτές λειτουργούν αµιγώς ως fax και δεν διαθέτουν λειτουργίες modem, όπως 

αυτές των απλών fax modem συσκευών. Έτσι είναι απροσπέραστες από hackers και οποιαδήποτε 

προσπάθεια εισόδου στο σύστηµα. Τέλος οι κάρτες αυτές υποστηρίζουν όλα τα διαθέσιµα πρωτόκολλα 

αποστολής και λήψης fax, υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας.   

 

 

3.1.20 Λοιπές δυνατότητες 

 

• ∆υνατότητα ορισµού εναλλακτικών αριθµών fax για την αποστολή fax. H δυνατότητα αυτή 

είναι χρήσιµη στην περίπτωση που ο αρχικός αριθµός fax είναι κατειληµµένος, ώστε να µην 

καθυστερήσει η αποστολή του fax, αλλά να σταλεί άµεσα σε κάποιον άλλο, εναλλακτικό 

αριθµό.  

• ∆υνατότητα εναλλακτικής αποστολής fax ως email. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από το 

GCS, µέσω του email communication module /EMS32, το οποίο περιλαµβάνεται στα 

προαιρετικά modules της παρούσας προσφοράς. 

• Πιστοποίηση για Windows Server 2003, 2008, Exchange 2003, 2007, Outlook 2003, 2007. Το 

γεγονός ότι η AVM είναι Golden Partner της Microsoft και το GCS πιστοποιηµένο από την 

Microsoft, σηµαίνει ότι το GCS θα υποστηρίζει πάντα τις νέες εκδόσεις της Microsoft, από την 

πρώτη ηµέρα κυκλοφορίας τους, δεδοµένου ότι η ανάπτυξη γίνεται σε εσωτερική συνεργασία 

µε την Microsoft, πριν την κυκλοφορία των νέων προϊόντων της Microsoft. Πράγµατι το GCS 

υποστήριξε το Exchange 2003 από την πρώτη ηµέρα κυκλοφορίας του, ενώ τα ανταγωνιστικά 

προϊόντα καθυστέρησαν απελπιστικά ή δεν το υποστηρίζουν ακόµα. Μέχρι σήµερα, το GCS 

παραµένει το µόνο προϊόν fax server που υποστηρίζει το σύστηµα Windows SBE. 

• Υποστήριξη ελληνικών απαιτήσεων. Η AVM έχει προβεί στην πλήρη ελληνικοποίηση του 

GCS. Αυτό σηµαίνει ότι το GCS υποστηρίζει Unicode fonts, υποστηρίζει ελληνικούς 

χαρακτήρες στα fax και στα SMS (είτε στο body, είτε σε attached files), υποστηρίζει το 

ελληνικό πρωτόκολλο επικοινωνίας TELEX σε επίπεδο hardware (single line current) και 

software και υποστηρίζει ελληνικά ονόµατα αρχείων (filenames) για επισύναψη (attachment) 

σε µηνύµατα του Outlook, για αποστολή fax.  
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3.2 Project Plan and Schedule  

 

Η παράδοση του απαραίτητου εξοπλισµού hardware και software θα γίνει εντός 20 ηµερών από την 

παραγγελία του συστήµατος. Η εγκατάσταση θα προγραµµατιστεί εντός των επόµενων 20 ηµερών.  

 

Η εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθεί από Τεχνικούς της AVM και της E-SYSTEMS και θα διαρκέσει 

δύο ηµέρες. Θα πρέπει να υπάρχει επιτόπια διαθεσιµότητα του System Administrator της εταιρίας σας. 

Το αναλυτικό πρόγραµµα έχει ως εξής: 

 

Η εταιρία σας θα έχει φροντίσει να βρίσκεται στα γραφεία της ο Server που θα χρησιµοποιηθεί. Ο 

Server θα περιέχει ήδη το λειτουργικό σύστηµα Windows Server και θα είναι έτοιµος για την 

εγκατάσταση του GCS. 

 

Ο Τεχνικός της AVM / e-Systems, θα εγκαταστήσει το GCS στον fax server και θα προβεί στην 

απαραίτητη παραµετροποίηση και έλεγχο του συστήµατος και τέλος στην ενεργοποίησή του. 

 

Θα πραγµατοποιηθεί εκπαίδευση για την διαχείριση και την χρήση του συστήµατος GCS στα γραφεία 

της εταιρίας σας.  
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3.3 Documentation and Training  

 

Θα παραδοθεί CD που περιέχει όλα τα manuals του GCS, για όλα τα modules, σε µορφή αρχείων PDF. 

Τα manuals αυτά χωρίζονται σε user manuals και administration manuals. Συνολικά περιέχονται πάνω 

από 20 manuals. Όλα τα manuals είναι αναλυτικά, είναι γραµµένα στην αγγλική γλώσσα και περιέχουν 

αποσπάσµατα οθονών (screenshots) του συστήµατος για όλες τις λειτουργίες που αναφέρουν.  

 

Επιπλέον, οι administrators της εταιρίας σας θα µπορούν να θέτουν οποιοδήποτε ερώτηµα, µέσω 

ειδικού support email που θα τους δοθεί και να λαµβάνουν άµεσα απάντηση. 

 

Κάθε νέα έκδοση του GCS, θα περιέχει νέο documentation CD, µε ανανεωµένα manuals. 

 

Η εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών του συστήµατος θα γίνει σε µία ηµέρα. Θα 

πραγµατοποιηθούν δύο εκπαιδευτικά sessions, ένα µε θέµα την διαχείριση του συστήµατος, µε κοινό 

τους διαχειριστές του συστήµατος, διάρκειας τεσσάρων ωρών και ένα µε θέµα τη χρήση του 

συστήµατος, µε κοινό τους χρήστες αλλά και τους διαχειριστές του συστήµατος, διάρκειας µίας ώρας.  

 

Όλα τα µαθήµατα θα δοθούν σε κατάλληλες για εκπαίδευση αίθουσες / χώρους της εταιρίας σας, οι 

οποίες θα διαθέτουν projector και σύνδεση στο δίκτυο σας. 
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3.4 Maintenance 

 

∆εν υπάρχει υποχρέωση ετήσιας πληρωµής άδειας χρήσης του προϊόντος, όπως συµβαίνει σε 

αντίστοιχα προϊόντα. Η αρχική αγορά του GCS εξασφαλίζει την απεριορίστου χρόνου χρήση του, 

χωρίς άλλη οικονοµική επιβάρυνση. 

 

Παρέχεται αρχική περίοδος εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, τριών µηνών. 

 

Μετά την πάροδο του τριµήνου, ο Πελάτης µπορεί να συνάψει την προαιρετική σύµβαση συντήρησης 

και να συνεχίσει να βρίσκεται σε καθεστώς  εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης. Η 

σύµβαση αυτή ανανεώνεται κάθε έτος. Το ετήσιο κόστος της ανέρχεται στο 14 % του software και 

hardware (το κόστος των υπηρεσιών απαλλάσσεται), µε βάση τις τιµές τιµοκαταλόγου. Στο καθεστώς 

εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης αφορά µόνο το software και hardware που έχει 

παραδοθεί από την AVM.  

 

Στα πλαίσια της εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, προσφέρονται οι εξής παροχές: 

 

• ∆ωρεάν απόκτηση των νέων εκδόσεων λογισµικού του GCS 

• ∆ωρεάν αποστολή διορθώσεων λογισµικού (patches, new releases) για προβλήµατα που έχουν 

εντοπιστεί και δεν δύναται να παραµείνουν µέχρι την εγκατάσταση της επόµενης πλήρους 

έκδοσης του GCS. 

• ∆ωρεάν τεχνική υποστήριξη και απάντηση ερωτήσεων, µέσω email, τηλεφώνου, fax και 

internet. 

• Αντικατάσταση ελαττωµατικού hardware. 

• Αποµακρυσµένη σύνδεση Τεχνικών, µέσω dial up (RAS), ή µέσω internet connection, για 

έλεγχο, συντήρηση και διόρθωση προβληµάτων. Η σύνδεση θα είναι πλήρως ελεγχόµενη από 

τον Πελάτη και θα πληρεί όλα τα standards ασφαλείας του. 
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4. PRICING PROPOSAL 
 

4.1 Total Cost  

 

Το συνολικό κόστος, µε την προσέγγιση turn-key-solution, όπως αυτή λεπτοµερώς έχει περιγραφεί 

ανωτέρω, είναι  28.777 €  

 

Στην ανωτέρω τιµή δεν περιλαµβάνονται τα προαιρετικά modules, οι τιµές των οποίων αναφέρονται 

παρακάτω. 

 

4.2 Detailed Costs  

 

Όλες οι προσφερόµενες τιµές αφορούν 25 χρήστες και 2 γραµµές fax PSTN. Οι γραµµές µπορούν να 

επεκταθούν, µε µικρό κόστος ανά επιπλέον γραµµή. 

 

4.2.1. Software modules 

 

� GCS15: GlobalComServer 15 channels license for Microsoft Windows  

  for Unlimited number of users            € 

� 5 x GCS/V: 5 additional channels license, for unlimited number of users    € 

� /FS32:  FaxServer32 communication module            € 

� /SMTP: SMTP Connector            € 

4.2.2 Hardware modules 

 

� 2 x /EDV-PCI-8M Eicon Diva Server 8 lines analog PCI fax and voice card  € 

� 1 x /EDV-PCI-4M Eicon Diva Server 4 lines analog PCI fax and voice card  € 

4.2.3 Υπηρεσίες 

 

� Εγκατάσταση και παραµετροποίηση συστήµατος         € 

� Εκπαίδευση διαχειριστών και χρηστών           € 

4.2.4 Εκπτωση 

 

� Εκπτωση 10 %           € 

 

.2.5 Συνολικό κόστος 

 

� ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ SOFTWARE + HARDWARE + ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          € 
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4.3 Προαιρετικά modules 

 

4.3.1 Προαιρετικά software modules 

 

� /SAP/2: Connector for SAP R/3 for 2  channels      

� /SAP/X: Connector for SAP R/3 for 4 or more channels      

� /SMS32: SMS Server 32 communication module (extra channel required)    

� /TLXS32: Telex Server 32 communication module (extra channel required)     

� /EMS32: E-mail Server 32 communication module (extra channel required)  

� GCS/+L: Extra communication channel (line)      

� /SPNT: Network application interface – SpoolNT     

� /TOPWIN: Windows client, or Citrix client, or TSE client    

� /SIGN:  Signatures Management module (workflow style approvals)             

� /CLUST: Windows Server Clustering technology module     

� /TOPWEB: Web client         

� /API:  Development kit Active X DCOM, or file API, or spool API  

� /FS:  Dynamic forms server and designer module     

� /POST: Postscript converter        

� /LN:  Connector for Lotus Notes / Domino      

� /SMTP: Gateway for SMTP        

� /HOSTERP: Connector for JD-Edwards and BAAN ERP systems  

� /HOSTUNIX: Host UNIX / LINUX interface      

� /HOSTVMS: Host VMS interface        

� /HOST400: Host AS/400 interface        

� /HOST3000: Host HP3000 interface       

� /VOICE32: Voice server 32 communication module (extra channel required)     

� /VOCML5P: GCS Vocal mail connector for Exchange 5.5, 2000, Notes, SMTP  

� /ARCH: Archive nodule with sorting criteria                            

 

4.3.2 Προαιρετικά hardware modules 

 

� /SMSB WaveCom SMS box          

� /TLXU Ascom Hasler Telex Unit         
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4.4 Payment Terms 

 

Όλες οι παραπάνω τιµές δεν περιέχουν Φ.Π.Α. 19%, ο οποίος βαρύνει τον Πελάτη. 

 

Η πληρωµή θα γίνει  εντός  30 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης των προϊόντων. 

 

 

4.5 Maintenance cost 

 

Παρέχεται αρχική περίοδος εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, τριών µηνών. Μετά την 

πάροδο του τριµήνου, ο Πελάτης δύναται να συνάψει την προαιρετική σύµβαση συντήρησης και να 

συνεχίσει να βρίσκεται σε καθεστώς εγγύησης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.  

 

Το ετήσιο κόστος της ανέρχεται στο 14 % του κόστους software και hardware (το κόστος των 

υπηρεσιών απαλλάσσεται), προ των εκπτώσεων. Σε περίπτωση που η σύµβαση συναφθεί εξ’ αρχής (µε 

την αγορά του συστήµατος), παρέχεται ισόβια έκπτωση 10%. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης 

λαµβάνει εγγύηση για περίοδο 15 µηνών (3 + 12).  

 

 

4.6 Ισχύς προσφοράς 

 

Η παρούσα προσφορά ισχύει για τρεις µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της. 
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5. Terms and conditions 
 

Στην επόµενη σελίδα ακολουθεί µία τυπική σύµβαση συντήρησης.  

 

H σύµβαση συντήρησης είναι προαιρετική και δεν απαιτείται υπογραφή άλλης σύµβασης για την 

χρήση του προϊόντος, π.χ. για την καταβολή ετήσιων license fees, όπως συµβαίνει µε άλλα 

ανταγωνιστικά προϊόντα. Στην περίπτωση του GCS, ο Πελάτης µε την πληρωµή του κόστους αγοράς, 

αποκτά άδεια χρήσης του προϊόντος µε απεριόριστη χρονική διάρκεια. Η δήλωση των modules που έχει 

αγοράσει ο Πελάτης γίνεται µέσω ενός security key που τοποθετείται σε κάθε fax server. Με την 

εγκατάσταση. το security key ισχύει για 30 ηµέρες. Με την εξόφληση του Πελάτη, του παρέχεται ο 

κωδικός για τον ορισµό απεριόριστης χρονικής διάρκειας χρήσης στο security key. 
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CONTRACT for MAINTENANCE, TECHNICAL ASSISTANCE and UPGRADE of GLOBALCOMSERVER  

 
Effected 

 

Between: AVM INFORMATIQUE, registered address :  
52 Route de Saint Genis Laval - 69540 IRIGNY - France 

  SA Registered in Lyon No. B 327 411 948  
 
And:   
   
   
 
 

 
Contract – GCS/     Effective date  From :   
            To  :   
Security key N°  

 
Address of site   
     
       
 
Contact      
 
 
                                     LIST OF MAINTAINED PRODUCTS                                    Annual cost    
                      in Euro (wt VAT) 
         
- GlobalComServer    
- Software   
   
    
   
   
- Hardware   
   
   
   
   

 
 

BILLING : ANNUAL       
       
     For  AVM          For the Client 
           (date, stamp and sign)      (date, stamp and sign) 
 
 
 
 
 
 
 
Please sign and return a copy of this agreement to: AVM INFORMATIQUE 52 Route de Saint Genis Laval 69540 IRIGNY FRANCE 
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ARTICLE 1 - PURPOSE 

AVM undertakes to provide the maintenance services defined below. 
 
ARTICLE 2 - SCOPE OF AGREEMENT 

1  - Covered products 
 This agreement only covers the products specified on page 1/4, for the specified sites, services, persons 
and periods. 
2  - Covered services 
 . correction of reproducible operating bugs 
 . delivery of new versions of the software package 
 .  replacement of defective equipment 
  
3  - Excluded services 
 . on-site intervention and related travel expenses 
 . time not directly connected with the maintenance service (additional operations needed at the client site, 

unavailability of the system, etc.) 
 . preliminary upgrade 
 . and all other services not explicitly included. 
 
ARTICLE 3 - MAINTENANCE TERMS 

1  - Service request 
 When requesting the maintenance service, the client must specify: 
 . the name of the company and the requesting party 
 . the software concerned and its site 
 . the problem and its context 
 . the degree of urgency 
  Moreover, the client must supply all documents and data necessary to solve the problem. 
2  - Availability of AVM personnel 
 The availability of AVM personnel shall be limited to french business days from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. 
(french time). 
3  - Restrictions 
 AVM shall be released  from all maintenance obligations in the following cases: 
 . cases of force majeure such as: flooding, short circuits, strikes, riots, war, fire, etc. 
 . repairs, maintenance work, modifications made by personnel not employed by AVM or not working on 

AVM’s instructions or with AVM’s approval 
 . non-compliance with specifications regarding the environment, installation and use of the hardware or 
software 
 . breakdown of a product due to breakdown of other hardware 
 . unauthorised installation of a product. 
4  - Software versions 
 The AVM software versions concerned and the software necessary for them must be compatible. 
 
ARTICLE 4 - BILLING OF EXCLUDED SERVICES 

  All services not included in the agreement will be billed. 
The amount will be calculated in proportion to time worked, according to the rates in force at the time of 
intervention and the necessary qualifications, plus costs incurred by AVM (travelling costs, etc.) 

 

ARTICLE 5 - PRODUCT MODIFICATION 

1 - Product characteristics 
AVM reserves the right, without additional cost for the client, to make all modifications designed to improve 
the operation and reliability of the products maintained under this agreement. 

2 - Client modifications 
 Except with written permission, the client shall make no modification outside standard customisation 
possibilities. 
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ARTICLE 6 - TERM 

This agreement shall remain in force from the date on which it is signed until termination by either party. 
The service shall take effect at the date stipulated on page 1/4. 
This agreement may be terminated on the terms in paragraph 9.2 and 10. 
 
ARTICLE 7 - FEES 

The fees shall be those specified on page 1/4 of the agreement 
 
ARTICLE 8 - PAYMENTS 

Payment shall be made at the start of the period, within thirty days from the invoicing date, and shall cover a 
minimum period  of three months and a maximum period of one year. 
AVM’s obligations shall be suspended from the first day on which payment is overdue. 
 
ARTICLE 9 - MODIFICATIONS IN COVERED PRODUCTS 

1  - Change of site  
Provided AVM is notified in writing at least 30 days in advance, it is possible to change sites by specifying 
the effective date and the address of the new site. 

2  - Change in product list or service level 
  Any modification shall be by supplemental agreement. 
  Agreements and supplemental agreements shall therefore be dated accordingly. 

Return to a lower service level or cessation of service for a product can occur only subject to written notice 
given either 30 days (for the client) and 60 days (for AVM) before the automatic renewal date, which shall 
be the date on which maintenance ceases. 

 
ARTICLE 10 - TERMINATION 

  Either party shall at all times be entitled to terminate this agreement subject to notice given 90 days in 
advance.   
  Termination shall be by registered letter with notice of receipt. 
 
ARTICLE 11 - MISCELLANEOUS 

1  - In case of a protracted dispute that cannot be settled amicably, the Commercial Court of Lyons shall have 
sole jurisdiction. 

2  - This agreement cancels all earlier written or oral agreements and undertakings for the same purpose. 
  Any change in the provisions of this agreement shall be laid down in a numbered supplemental agreement.  
 
APPENDIX A - SOFTWARE PACKAGE MAINTENANCE 

. Periodic upgrade of software package and its documentation. 

. Supply of new developments incorporated in the product. 
 This service consists in the supply of computer files and tested installation instructions. 
 Access to the FTP server to permit rapid transfer of program files and documentation. 
. Hotline assistance with product utilisation (except for procedures clearly described in its documentation), 
     and identification and resolution of problems. 
. The guaranteed reply time is 24 hours for problems that block daily operations and 5 business days in other 
cases. 
 
BACKUP OF INFORMATION 
The client acknowledges that it backs up data and application files. 
AVM shall not be liable for complete or partial loss of information, files, programs or faxes, regardless of the 
reason. 
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APPENDIX B - Maintenance of hardware used specifically for the software package 

(Only one fee is charged, which covers the software package and related hardware) 
Hardware concerned: see page 1/4 of the agreement 
Maintenance principle: 
 . by replacement of complete sub-assemblies 
 . disconnection and connection operations are carried out by the user; these operations are described in the 
installation/maintenance manual. 
Diagnosis is based on the repair manual, with hotline assistance from AVM. 
AVM shall send the replacement hardware to the client by means of express courier service. 
The Client undertakes to return defective hardware immediately to AVM when the new hardware is installed, 
using the same method. 
Shipping costs shall be paid by the sender (AVM when sending replacement hardware, the client when returning 
defective hardware.) 
 
IMPORTANT: 

 This agreement excludes repair of damage not caused by the hardware itself, especially damage caused by 
lightning. 
 Similarly, this agreement does not cover incidents due to breakdown of telephone lines. 
 
ELECTRIC SAFETY STANDARDS 

The client warrants that its electric installation complies with current safety standards. 
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