ZADOVOLJNI NAROČNIKI STORITVE AFAX
»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.
»Sama rešitev deluje zelo zanesljivo, še posebej pa smo bili navdušeni nad profesionalnim pristopom,
odzivnostjo in izredno prilagodljivostjo s strani dobavitelja ob sami implementaciji te rešitve.«
Gregor Miklavčič, URSA Slovenija, d.o.o.

aFax uporabljajo podjetja iz najrazličnejših industrijskih panog in okolij, navedimo jih le nekaj:
Abanka Vipa d.d.; Banka Sparkasse d.d.; Talum d.d.; Hoteli Bernardin, d.d.; Petrol d.d., Ljubljana;
Zavarovalnica Tilia d.d., Novo mesto; VBS Leasing d.o.o.; Lesnina d.o.o.; Iskra Mehanizmi d.d.;
Ursa Slovenija d.o.o.; SID banka d.d.; Žurnal Media d.o.o.; Upravna enota Žalec; IKA, Žiri, d.o.o.;
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.; Konstrukcije Schwarzmann d.o.o.; SPL d.d.;
EGP d.d.; Radio Glas Ljubljana, d.o.o.; Alta Svetovanje, zavarovalno zastopniška družba, d.o.o.;
SEP proizvodnja in storitve, d.o.o.; Tehnološki Park Ljubljana d.o.o.; Založba Forum Media d.o.o.;
Agencija za pospeševanje likvidnosti d.o.o.; Evrosad d.o.o., Krško; SAOP Računalništvo d.o.o.;
Mariborski vodovod javno podjetje d.d.; Prigo, d.o.o., Brezovica; Ahac trgovinsko podjetje d.o.o.;
Inotherm d.o.o.; Akers valji Ravne d.o.o.; Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.;
Litostroj Ravne d.o.o.; Karate zveza Slovenije; Aleja Pro d.o.o.; Mikro+Polo, d.o.o.; Optilab d.o.o.;
Apen AS d.o.o.; Relax turizem, podjetje za turizem, d.o.o.; Atrij stanovanjska zadruga z.o.o;
Schwarzmueller Slovenija; Tiko Pro d.o.o.; Institut za pravne informacije, raziskave in razvoj;
Gorenje Surovina d.o.o.; Alfa varovanje in zaščita d.o.o.; Cablex d.o.o.; Gorenjska predilnica d.d.;
in številni drugi (preko 500 podjetij).

