คูม่ ือใช้ งาน Life Fax by saky

รายละเอียดเกีย่ วกับ Fax Server
เมนูหลักๆ จะประกอบด้ วย

1. server Setting
1.1 Network เมนูนี ้จะตังค่
้ าเกี่ยวกับในส่วนของเครื อข่ายแลนทังหมด
้
เช่น IP Gateway DNS
Bind IPs จะเกี่ยวกับการใช้ VLan

ภายในบริ ษัท

HTTP Port กาหนดพอร์ ตที่จะเข้ ามาใช้

งานหน้ าเว็บ โดยปกติจะเป็ นพอร์ ต 80
ปิ ดการ ping ถ้ าไม่เลือกจะเป็ นการเปิ ดใช้ งาน
ปิ ดใช้ งานตังค่
้ าจากจอ LCD หน้ าตัวFaxserver

เป็ นการเปิ ดใช้ งานให้ 1 user สามารถเข้ าใช้
งานพร้ อมๆกันได้ หลายๆคน หรื อหลายเครื่ อง

1.2 Dynamic DNS

เมื่อเราเข้ าจากด้ านนอกมาก Local IP จะเป็ นIPจริ งของเราท์เตอร์ ณ เวลานันๆ
้

เปิ ดใช้ งาน Dynamic DNS มีผ้ ใู ห้ บริ การให้ เลือกประมาณดังรูป
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Description

Menu
Enable
Provider

Enable dynamic DNS
Dynamic DNS
service provider

Options

URL

3322(qdns)

http://www.3322.org

DHS

http://www.dhs.org

DynDNS

http://www.dyndns.org

DyNS

http://www.dyns.cx

GnuDIP

http://www.gnudip.org

ODS

http://www.ods.org

TZO

http://www.tzo.com

ZoneEdit

http://www.zoneedit.com

Account & Password เป็ นusernameและpass ที่เราทาการสมัครกับเว็บผู้ให้ บริ การ Dynamic DNSนันๆ
้

1.3 Line

Global fax Q หรื อแฟกซ์สว่ นกลางมีตวั เลือกให้ 2 คือ Standard &
Broadcast ปกติจะเป็ นStandard

รูปแบบไฟล์ที่สง่ ได้ สองแบบ คือ Tiff+Pdf
กาหนดจานวนมาก-น้ อยในการส่งแต่ละวัน

ถ้ า Server-fax มีพอร์ ตมากว่า 1จะมีเมนูให้ เลือกเพิ่มเป็ นfax1ถึงfax
N

เป็ นการตังค่
้ าในการหมุนเบอร์ เช่นรหัส
ประเทศ รหัสพื ้นที่ เราจะไม่ใช้ งานส่วน
นี ้(Dialtone Detect ต้ องไม่เปิ ดใช้
งาน)

หมายเลขตัดก่อนโทรออก

Receiving Param การตังค่
้ าส่วนประกอบ

ต่างๆของการรับแฟกซ์ เช่น(max pages)
จานวนสูงสุดการรับแต่ละครัง้ (Rings)เสียงดัง
สองครัง้ ก่อนเข้ าสูโ่ หมดแฟกซ์

Receiving Voice(DiD)เสียงแฟกซ์ตอนโทรเข้ า(IVR)เราสามารถอัดเสียงเป็ น
ของเราเองได้ จะกล่าวหัวข้ อถัดไป ถ้ าไม่อดั เองสามารถใช้ ตวั เลือกที่มีมาให้

คูม่ ือใช้ งาน Life Fax by saky

เสียงแจ้ งปลายทางตอนส่งแฟกซ์ โดยที่เราไม่ต้องพูด ใช้ กรณีปลายทางเป็ นแฟกซ์แบบmanual และปลายทางต้ องพูด
“ฮัลโล” เข้ ามาก่อนเสียงถึงทางาน แต่ถ้าแบบเป็ นอัตโนมัติ ก็จะส่งตากปกติ เสียงเราสามารถเปลี่ยนได้
เพื่อแสดงให้ ร้ ูวา่ fax1...xเบอร์ อะไร

Fax Number เป็ นใส่เพื่อให้ ร้ ูวา่ แฟกซ์ไลน์นี ้เป็ นเบอร์ อะไร CSID(ASCII)ใส่ชื่อของบริษัท(ไม่ควรจะใช้ ชื่อที่ยาว
เกินไป) Extensionจานวนหลักเบอร์ ตอ่ ต้ องการให้ มีกี่หลัก Ext. Required บังคับว่าต้ องมีเบอร์ ภายในหรื อไม่
1.4 Voice เพิ่มเสียงตอนแฟกซ์เข้ าหรื อตอนส่งแฟกซ์ ที่เราต้ องการ ความยาวไม่เกิน 1 นาที

1.5 Email2fax การส่งแฟกซ์ผา่ นเมล์(ส่งเมล์เข้ าหาแฟกซ์และแฟกซ์จะส่งต่อให้ )
SMTP และ POP3 ของเว็บเมล์ฟรี ใหญ่ตา่ งๆ
GMAIL:

HOTMAIL:

YAHOO:

AOL:

smtp.gmail.com Port 465
POP3: pop.gmail.com Port 995 เปิ ด SSL?

smtp.live.com Port 25หรือ587เปิ ด SSL?
POP3: pop3.live.com Port 995

smtp.mail.yahoo.com Port 465
POP3: pop3.mail.yahoo.com Port 995

smtp.aol.com Port 587
POP3: pop.aol.com Port 110 เปิ ด SSL

****แต่ถ้าบริษัทมี POP3และSMTP ของตัวเองก็เอามาใส่ได้ เลย
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ตังค่
้ าส่วนต่างๆของเมล์ pop3, smtp ของเว็บต่างๆประมาณด้ านบน
ชนิดไฟล์ที่สามารถแบบส่งได้ มีสองชนิดคือ tif or tiff & pdf

ใส่เมล์ที่จะทาหน้ าที่รับเมล์และส่ง
ต่อให้ กบั แฟกซ์เซิร์ฟเวอร์
ระยะเวลาในการเช็คเมล์
ที่เข้ ามาใหม่ทกุ ๆกี่นาที

**หลักการของเมล์ ส่งแฟกซ์ คือ เราทาการส่งเมล์ไปหา เมล์ที่ทาการผูกหรื อมีการใส่คา่ ไว้ ในตัวเซิร์ฟเวอร์ แฟกซ์ และ
ใส่คา่ พารามิเตอร์ ให้ ถกู ต้ อง (ใส่ไว้ ในหัวเรื่ องเมล์ (subject)) เมื่อเมล์ในเซิร์ฟเวอร์ ได้ รับเมล์ก็จะทาการ
อ่านค่าพารามิเตอร์ ที่ใส่มา ถ้ ารูปแบบถูกต้ องก็จะทาการส่งต่อให้ แฟกซ์เซิร์ฟเวอร์ ทาการส่งหาแฟกซ์
ปลายทาง
- Validation Code เป็ นรหัสการส่งแฟกซ์ต้องนาไปใช้
- Sender Account ชื่อผู้สง่ ต้ องเลือกว่าจะให้ ใครส่ง
- Line faxที่ต้องการใช้ สง่ ถ้ ามีมากกว่า 1ก็จะมีให้ เลือก
- Dials จานวนครัง้ ในการเรี ยก
- Resolution ความชัดของไฟล์

กาหนดกฎให้ เมล์ไหนส่งได้ หรื อส่ง
ไม่ได้

เมื่อกาหนดค่าต่างๆเสร็จแล้ วลองกดปุ่ ม pop3/IMAP Verify เทสดูถ้าผ่านจะเป็ นเหมือนดังรูป
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รู ปแบบการใช้ งาน
A. validation code@fax number (รหัสส่งแฟกซ์@เบอร์ แฟกซ์)
B. validation code,sender loginID,sender,recipient@fax-number(รหัสส่งแฟกซ์,IDของ
คนส่ง,ชื่อคนส่ง,ชื่อคนรับ@เบอร์ แฟกซ์)
C. ,,sender,recipient@fax number (,,ชื่อคนส่ง,ชื่อคนรับ@เบอร์ แฟกซ์)

***สาหรับรูปแบบbและc สามารถไม่ต้องมีรหัสส่งแฟกซ์ในการส่งได้ IDของคนส่งไม่มีได้ เฉพาะกรณีตงให้
ั ้ แจ้ งเตือนทางเมล์
และไม่วา่ จะมีหรื อไม่มีรหัสส่งแฟกซ์ IDของคนส่งก็ตาม จาเป็ นต้ องมีคอมม่า(,)คัน่ เสมอ
กรณีมีเบอร์ ต่อให้ ใช้ เครื่องหมาย # เพื่อหน่วงเวลาในการกดเบอร์ ตอ่ 1 ตัวแทน 1วินาที โดยปกติจะใช้ 6-7ตัว
ตัวอย่ างการส่ งแบบ A

ตัวอย่ างการส่ งแบบ B

Validation Code, sender loginID, sender, recipient1@number1,recipient2@number2,

recipient3@number3......กรณีต้องการส่งให้ หลายๆเบอร์ พร้ อมกันสามารถคัน
่ ด้ วย

, และตามด้ วย

recipient@number

Validation Code, ID Login, sender name, recipient@fax number
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ตัวอย่ างการส่ งแบบ C: ,sender login ID, sender, recipient@number####Extension number (No
verification code) การจะส่งแบบCได้ นนั ้ ในการตังค่
้ าช่อง Verification code ต้ องไม่มีเช่นกัน

1.6

1.7

Time เมนูเกี่ยวกับการตังค่
้ าเวลา วันเดือนปี ของเครื่ องFax Server

Deletion Rules เมนูเกี่ยวกับการกาหนดระยะเวลาในการเก็บไฟล์แฟกซ์

จานวนวันที่เก็บแฟกซ์ขาเข้ า
จานวนวันที่เก็บแฟกซ์ขาออก
จานวนวันที่ไฟล์temp
จานวนวันที่เก็บ log ไฟล์
เวลาที่รันคาสัง่ เหล่านี ้
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1.8 FaxMail

1.9 Folder2Fax เมนูเกี่ยวกับการส่งเมล์จากการวางไฟล์ไว้ ใน folder ที่เราระบุไว้
ต้ องทาการแชร์ folderแบบFull control หรื อมีสทิ ธิ์เขียน อ่าน ลบ
ได้
กาหนดระยะเวลาในการเช็คไฟล์
เอกสารในfolder แชร์

ส่วนแรกเป็ นการตังค่
้ าFolderที่เราจะเอาไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งไปวางเอาไว้ แล้ วรอให้ แฟกซ์เซิร์ฟเวอร์
ทาการส่งให้ โดยอัตโนมัติ Shared Account & Shared Password กรณีที่เราจะใช้ งาน
folderที่แชร์ ไว้ ต้องได้ รับสิทธิการเข้ าถึง ถ้ าไม่มี account&passก็ปล่อยว่างไว้ คือเข้ าได้ แบบ
Everyone
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เปิ ดใช้ งานควบคุมการส่งด้ วยไฟล์

ส่งด่วนหรื อรอการยืนยันก่อน

ไฟล์controlใช้ รูปแบบ *._contact.csv(ใช้ ชื่อไฟล์ที่จะส่งตามด้ วย_contact.csv
เท่นานัถ้น้ าต้ องการส่งไฟล์เอกสารชื่อ fax-test.pdf เราต้ องทาการสร้ างไฟล์ควบคุมการส่งไว้ ใน
ตัวอย่างเช่

folderที่ทาการแชร์ เอาไว้ และนาไฟล์ที่จะส่งไปไว้ ที่เดียวกันด้ วย
รูปแบบไฟล์ดงั นี ้ “Sender, Recipient, Destination Fax number”
1. เปิ ดnotepad ขึ ้นมา พิมพ์ชื่อ คนส่ ง,ชื่อคนรั บ,หมายเลขแฟกซ์ เช่น sak,boy,026782000 และทาการ
บันทึกไฟล์เป็ นนามสกุล.csv
2. ชื่อที่ตงต้
ั ้ องเป็ น fax-test_contact.csv เพื่อให้ ร้ ูวา่ ไฟล์ที่เราต้ องการให้ ไฟล์contact.csvส่งชื่ออะไร ถ้ า
ใส่ไม่ถกู หรื อไม่เหมือนกันก็จะไม่สง่ ให้ เพราะหาไฟล์ไม่เจอ(ไม่ฉลาดพอ) และถ้ าต้ องการให้ สง่ แบบมีเบอร์ ตอ่ ให้ ใช้
เครื่ องหมาย # ต่อท้ ายเบอร์ แฟกซ์แล้ วตามด้ วยเบอร์ ตอ่ 1 ตัวมีคา่ เท่ากับ 1 วินาที (เฉลี่ยอยูท่ ี่6-7ตัว)
If you want to send to multiple recipients,just add more rows,and with different column B and C.
e.g.: Send with one fax file from the same sender harold to 4 different fax numbers and
recipients.
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ไม่เปิ ดใช้ งานควบคุมการส่งด้ วยไฟล์

เลือกว่าจะให้ ชื่อคนส่งอยูห่ น้ าหรืออยูห่ ลัง

ให้ นาไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งไปวางไว้ ในFolderที่ทาการแชร์ ไว้ ตงชื
ั ้ ่อดังนี ้ ชื่อไฟล์ เอกสาร_ชื่อผู้ส่ง_
ชื่อผู้รับ@เบอร์ แฟกซ์ (ถ้ ามีเบอร์ ตอ่ ให้ ใช้ ,หรื อ# ต่อท้ ายเบอร์ แฟกซ์ 1ตัวเท่ากับ1วินาทีปกติจะใช้ 6-7
ตัว) นามสกุลไฟล์ต้องเป็ น *.tif,*.tiff หรื อ *.pdf เท่านัน้
**ข้อสังเกตุfilename_sender__(ต้องเป็ น2ตัว)recv@faxnumber.tifฯ**
If you want to send to multiple recipients, please rename file format as:
e.g.: test_recv@08155704####123_recv1@08124578_recv2@08124588__sender.tif
or test_sender__recv@08155704####123_recv1@08124578_recv2@08124588.tif

1.10 Backup เมนูเกี่ยวกับการแบ็คอัพไฟล์แฟกซ์ที่สง่ เข้ ามาและส่งออก
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1.11 Language เมนูเกี่ยวกับการตังค่
้ าภาษา (ควรเลือกใช้ ภาษาอังกฤษ เพราะจะเสถียรที่สดุ )

1.12 Network Printer เมนูเกี่ยวกับการผูกเครื่ องปริ น้ เตอร์ เข้ ากับแฟกซ์ server

กาหนดขนาดกระดาษ

ใส่ขื่อปริ น้ เตอร์
Port ของปริ น้ เตอร์

โดยปกติจะเป็ น 9100

กรณีตอ่ ปริ น้ เตอร์ ผา่ นLanให้ เลือกเป็ น Direct TCP
Connection และใส่IP ของปริ น้ เตอร์

ถ้ าแชร์ ผา่ นเครื่ องอื่น ให้ เลือกในส่วนของ Network SMB Server
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1.13 Cover sheet ตังค่
้ าต่างๆเกี่ยวกับใบปะหน้ าแฟกซ์

1.14 FolP
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1.15 Log Report
เมนูเกี่ยวกับการส่งLogไฟล์การรับ-ส่งแฟกซ์ของfax-serverไปหาเมล์ของadmin สามารถตังให้
้ สง่ วันเวลาที่ต้องการ
ได้

เมล์ของadminที่ตงค่
ั ้ าไว้

2. Management (บริหารจัดการ)
2.1 Manage Dept เป็ นการกาหนดแผนขึ ้นมาเพื่อบริ หารจัดการ

ใส่ชื่อแผนแล้ วกดปุ่ ม Add
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2.2 Manage User (บริหารจัดการผู้ใช้ งาน)
เป็ นการเพิ่มผู้ใช้ งานทั่วๆไป

ตัง้ ค่ าเพิ่มเพื่อใช้ งาน Features

ตังค่
้ าเพิ่มเพื่อใช้ งาน Features
Fax2Folder กาหนดของแต่ละคนได้

Fax2mail

ให้ สิทธิเป็ นadmin

**Incoming Fax2Email ถ้ าเปิ ดใช้ งาน เมื่อมีการรับแฟกซ์ fax-serverจะทาการส่งเมล์ให้ เมล์ในช่อง Email to: ด้ วย
**Outgoing Fax2Email ถ้ าเปิ ดใช้ งานเมื่อมีการส่งแฟกซ์ Fax-serverจะทาการส่งเมล์ให้ เมล์ในช่อง
Email to: ด้ วย
**Incoming Fax2Folder ถ้ าเปิ ดใช้ งานเมื่อมีแฟกซ์เข้ า Fax-serverจะส่งต่อไปที่Folderแชร์ ไว้ ให้ ด้วย
**Outgoing Fax2Folder ถ้ าเปิ ดใช้ งานเมื่อมีแฟกซ์ออก Fax-serverจะส่งต่อไปที่Folderแชร์ ไว้ ให้ ด้วย
เมื่อใส่คา่ ต่างๆเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ มAdd จะขึ ้นชื่อผู้ใช้ งานที่เราทาการเพิ่มที่ตาราง

เราสามารถเพิ่ม User ที่ละหลายๆคนได้ โดยใช้ ปมุ่ Add Multiple User เลือกหัวขอ Import Users
ทาการเลือกไฟล์(ชนิดไฟล์ต้องเป็ น .csvเท่านัน้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ จากลิงค์ด้านล่าง)
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ต้ องการให้ ข้ามหรื อเขียนทับ
กรณีมีชื่อซ ้ากัน

2.3 Fax-routing Table ตารางเราท์ติ ้งของแฟกซ์

Line-routing

กาหนดเส้ นทางทังหมดของแฟกซ์
้
ที่เข้ ามาทางสาย(เบอร์ แฟกซ์)เพื่อระบุผ้ รู ับ เซิร์ฟเวอร์ แฟกซ์จะกระจายแฟกซ์ที่
เข้ ามาตามเบอร์ แฟกซ์ให้ ตรงกับที่ได้ ผกู เงื่อนไขไว้ กบั เบอร์ แฟกซ์นี ้ (กาหนดตามเบอร์ แฟกซ์)

CSID-routing กาหนดเส้ นทางทังหมดของแฟกซ์
้
ที่ตรงกับCSID(เลขแฟกซ์ลกู ค้ าที่สง่ มา) เซิร์ฟเวอร์ จะกระจาย
แฟกซ์ให้ กบั ผู้ใช้ งานที่ได้ กาหนดเงื่อนไขไว้ กบั เบอร์ แฟกซ์ลกู ค้ าเบอร์ นี ้ (กาหนดตามเบอร์ ลกู ค้ า)
CID-routing กาหนดเส้ นทางทังหมดของแฟกซ์
้
ที่ตรงกับแฟกซ์CID(หมายเลขต้ นทางที่สง่ ) เพื่อระบุผ้ รู ับ
เซิร์ฟเวอร์ จะส่งต่อให้ กบั ผู้ใช้ งานที่ได้ กาหนดเงื่อนไขไว้ กบั เบอร์ แฟกซ์เบอร์ นี (้ กาหนดตามเบอร์ สง่ )

ตัวอย่าง
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จากตัวอย่างตารางหมายความว่าถ้ าแฟกซ์มาจากเบอร์ 026781000 จะได้ รับมีสองคนเท่านันคื
้ อ boy&tee และ
ถ้ ามาจากเบอร์ 026782000 คนที่จะได้ รับคือ sak คนเดียว

2.4 Routing Strategy ลาดับความสาคัญในการรับแฟกซ์
จากตัวอย่างรูปภาพจะได้ วา่ ถ้ าแฟกซ์เข้ ามา serverจะทาการดู Extrouting (เบอร์ ตอ่ )เป็ นอันดับแรก หากไม่มี จะดูCSID-routing(เบอร์
ลูกค้ า) และถ้ าไม่อยูใ่ นเงื่อนไขอีกก็จะวิ่งเข้ า Line-routing ซึง่ จะต้ องมีหนึง่
userผูกไว้ เพื่อรับแฟกซ์รวม ในกรณีทไี่ ม่มีอยูใ่ นเงื่อนไขใดๆ

3. My Setting
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3.1 My Account
เกี่ยวกับการตังค่
้ าของแต่ละ่ ผู้ใช้ งาน ซึง่ หากเป็ นadmin เราสามารถตังค่
้ าต่างๆให้ ถกู ต้ องและนาไปใช้ กบั
userแต่ละคนได้ คือ การตังค่
้ า SMTP และ Fax2Folder
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4. Log
4.1 Events เก็บLogการเข้ ามาใช้ งาน การจัดการต่างๆที่ตวั Fax-server

เก็บเหตุการต่างๆที่เรา
เข้ ามาจัดการเครื่ อง
Fax-server

คูม่ ือใช้ งาน Life Fax by saky

4.2 Fax Queue คิวในการส่งแฟกซ์ ของระบบทังหมดถ้
้
ายังส่งไม่หมดหรื อส่งไม่ครบหรื อส่งไม่ไปจะแสดง
รายการขึ ้นมาให้ เราสามารถจัดการยกเลิกหรื อลบทิ ้งได้

4.3 Sent แสดงการส่งแฟกซ์ทงหมด
ั้
สามารถดูได้ วา่ ใครเป็ นคนส่ง ส่งไปที่ไหน เมื่อไร ส่งผ่านเบอร์ แฟกซ์อะไร ฯ

เมื่อส่งไม่ผา่ นจะมีโค๊ ดแจ้ งตอบกลับ มาดูกนั ว่าแต่ละโค๊ ดที่แจ้ งมาควรเริ่มจากจุดไหน
Common Failed
Reason
Job
aborted by request
No local dialtone; too
many attempts to dial
(ไม่มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์)

Resolut
ion
Job was canceled by fax users
วิธีแก้ปัญหา
กรุ ณาตรวจสอบสายโทรศัพท์:
1. ตรวจสอบว่ามีสญ
ั ญาณโทรศัพท์หรื อไม่ ลองโทรเข้าหรื อหาโทรศัพท์
เสี ยบและโทรออกดู
2. ดูการเสี ยบสายด้านหลังของแฟกซ์วา่ เสี ยบถูกหรื อไม่ ต้องเสี ยบช่องlineเท่านั้น

No carrier detected; หาผู ้ กรุ ณาตรวจสอบหมายเลขปลายทาง
ให้บริ การไม่พบ หรื อไม่มีผใู ้ ห้บริ การนี้ 1. หมายเลขปลายทางผิดหรื อไม่มีหมายเลขนี้
2. ปลายทางไม่มีระบบตอบรับอัตโนมัติหรื อตั้งระบบเป็ นแบบกดปุ่ มตอบรับเท่านั้น
ถ้าไม่มีการกดตอบรับก็จะส่งไม่ได้
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Busy signal detected;
สัญญาณโทรศัพท์ไม่วา่ ง

กรุ ณาตรวจสอบปลายทางว่า
1. มีระบบตอบรับหรื อส่งสัญญาณตอบกลับหรื อไม่
2. ปลดล็อกตังค่
้ า ‘Dialtone Detect’ในหน้ า ‘Server

Unknown problem; too
many attempts to dial
หาสาเหตุปัญหาไม่เจอ

Setting’’Line’ และเริ่ มระบบใหม่(reboot)
3. ปลดล็อกตังค่
้ า ‘Error Correction Mode’ ในหน้ า ‘Server
Setting’’Line’ และเริ่ มระบบใหม่(reboot)

Reject ถูกปฏิเสธ

กรุ ณาตรวจสอบ: ความระเอียดของไฟล์เอกสารที่ส่ง ว่าตั้งค่าความชัดสูงเกินหรื อไม่ เพราะ
บางครั้งเครื่ องรับแฟกซ์ปลายทางความเร็ วในการรับต่าเกินไป จะไม่สามารถรับได้

Job aborted by request

หมายถึงแฟกซ์ถูกยกเลิกโดยผูใ้ ช้งาน

4.4 Received เก็บข้ อมูลการับแฟกซ์ทงหมด
ั้
วันที่ เวลา ขนาดเป็ นต้ น

4.5 Distribution เก็บข้ อมูลการกระจ่ายแฟกซ์ให้ กบั userต่างๆ
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4.6 Transmit บันทึกการส่งแฟกซ์ตอ่ ภายใน

5. Tools
5.1 Server Status
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5.2 Ping Test เป็ นการทดสอบปิ งไปเครื่ องอื่นว่าสามารถติดต่อได้ ไหม

5.3 SMTP Test เป็ นการทดสอบServerของเมล์หรื อServer SMTP ว่าสมารถติดต่อได้ ไหม
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5.4 Parameters Backup เป็ นการสารองข้ อมูลการตังค่
้ าต่างๆไว้ เผื่อว่าFax-Serverเสียหรื อมีการ
เปลี่ยนตัวใหม่ เราสามารถดึงข้ อมูลที่เราตังค่
้ าไว้ มาใช้ งานได้ ทงที
ั ้ โดยไม่ต้องไปตังค่
้ าใหม่อีก

5.5 Files Deletion จัดการกับไฟล์ตา่ งๆในตัวFax-server เพราะถ้ าเราไม่ทาการลบไฟล์ออกบ้ าง ถ้ า
หน่วยความจาของตัวFax-serverเต็มแฟกซ์ที่เข้ ามาใหม่ก็จะเข้ ามาไม่ได้
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5.6 Update เป็ นการอัพเดทเฟิ ร์มแวร์ ของFax-server รูปแบบไฟล์จะเป็ น.img ดาวโหลดได้ จาก
http://download.myfaxoa.com/public ***ข้ อควรระวัง ขนาดทาการอัพเดทห้ ามปิ ด
หรื อทาให้ ไฟขัดค้ อง

เป็ นการกาหนดว่ าเมื่ออัพเฟิ ร์ มแวร์ ให้ จาค่ า
Config ทัง้ หมดไว้ หรือทาการลบออก
ทัง้ หมด **ควรจะให้ จาไว้ **

5.7 System Check ตรวจสอบระบบ
1.เช็คข้ อผิดพลาดต่างๆ สถานของคูส่ ายแฟกซ์
2. รี สตาร์ โมเด็มทุกตัว
3. ลบไฟล์FiFoทุกไลน์(ทุกเบอร์ )
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5.8 Factory Restore
คืนค่าระบบทังหมดไปตั
้
งต้
้ นที่มาจากโรงงาน โปรดสารองไฟล์ไว้ อย่างน้ อยสัก1ไฟล์ก่อนทาการFactory
Restore เพราะจะกลับไปค่าตังต้
้ นทังหมด
้
ถ้ าระบบมีการSetไว้ เยอะท่านต้ องมานัง่ setใหม่ทงหมดเลย
ั้
5.9 Reboot
เริ่มระบบใหม่ เมื่อมีการเซ็ตค่าใดๆแล้ ว ควรที่จะรี บตู หนึ่งรอบเพื่อความชัวร์

6. Downloads
6.1 Altematiff
AlternaTIFFถ้าเว็บบาวเซอร์ ติดตั้งโปรมแกรมเพิ่มเติม(ตัวควบคุมแบบ Active X หรื อ Plug-in)จะแสดงผลไฟล์ภาพทั้งหมดเป็ นTIFF

คุณจะต้องลงทะเบียนเมื่อติดตั้งหรื อใช้ครั้งแรก
มี 3 ตัวเลือกคือ:
1.ActiveXควบคุม,ติดตั้งอัตโนมัติ

สาหรับInternet Explorer 4.xหรื อสูงกว่า
32-bit version: คลิกที่นี่เพื่อไปหน้าติดตั้ง
64-bit x64 version: คลิกที่นี่เพื่อไปหน้าติดตั้ง

หมายเหตุ:หากคุณใช้Windowsรุ่ นที่มีคุณสมบัติมีการรักษาความปลอดภัย(Windows NT, 2000, XP, Vista, 7)จะต้องได้รับอนุญาต
2.ActiveXควบคุม,ในการดาวน์ โหลดไฟล์ ซิป

สาหรับInternet Explorer 4.xหรื อสูงกว่า
ดาวน์โหลด:32-bit version alternatiff-ax-w32-2.0.0.zip
ดาวน์โหลด:64-bit x64 version alternatiff-ax-w64-2.0.0.zip
หมายเหตุ:หากคุณใช้Windowsรุ่ นที่มีคุณสมบัติมีการรักษาความปลอดภัย(Windows NT, 2000, XP, Vista, 7)จะต้องได้รับสิ ทธิ์เพื่อใช้
งานก่อน
3.มาตรฐานโปรแกรมplug-inของเว็บบราวเซอร์ (รู ปแบบของ Netscape-style):

สาหรับNetscape, Opera, Mozilla, Firefox, Chrome และเว็บบราวเซอร์อื่นๆนอกจากIE
ดาวน์โหลด:32-bit version alternatiff-pl-w32-2.0.0.exe

คูม่ ือใช้ งาน Life Fax by saky
ดาวน์โหลด:64-bit x64 version alternatiff-pl-w64-2.0.0.exe (experimental)
คาเตือน: หลังจากติดตั้ง ถ้าเว็บบราวเซอร์ลม้ เหลวในการแสดงผลTIFFกรุ ณารันสคริ ปต์ดา้ นล่างเพื่อแก้ไข
ดาวน์โหลด:atif_en.zip
รายละเอียดhttp://www.alternatiff.com

6.2 Print Drivers
โหลดปริน้ เตอร์ ไดร์ เวอร์ หรื อสามารถโหลดได้ จาก http://download.myfaxoa.com ได้ เช่นกัน
6.3 User Guide
โหลดคูม่ ือใช้ งาน ฉบับภาษาอังกฤษ รายละเอียดทังหมด
้

7. Logout
ออกจากระบบ

