การส่ งแฟกซ์ ผ่านหน้ าเว็บ

ทาการ Login เข้ าระบบ และกดเลือกเมนู Send Fax > Send Fax
หน้ าต่างด้ านซ้ ายมือจะมีรายการต่างๆให้ เราเลือกดังนี ้
เราสามารถเลือกส่งไฟล์เอกสารพร้ อมกัน3
ไฟล์ ถ้ ามีไฟล์เดียวก็เลือกไฟล์เดียว
ชื่อ บริษัท/ชื่อคนส่ ง สามารถปล่ อยว่ างได้
ชื่อ บริษัท/ชื่อคนรับ สามารถปล่ อยว่ างได้
เบอร์ แฟกซ์ ,,,,,,เบอร์ ต่อ(ถ้ าไม่ มีเบอร์ ต่อก็ใส่ แค่ เบอร์ แฟกซ์ )

แต่ถ้าเรามีphone bookอยูแ่ ล้ ว ก็
สามารถเลือกจากรายการได้ เลย

จานวนครัง้ ในการส่งซ ้าเมื่อส่งไม่ผา่ น
เว้ นระยะเวลาในการส่งแต่ละรอบ
กาหนดใช้ ได้ ถงึ
ลาดับความสาคัญของแฟกซ์
ความละเอียด
เบอร์ แฟกซ์ทเี่ ลือกให้ สง่

เรี ยบร้ อยแล้ วกดปุ่ ม Send ได้ เลย

เราสามารถดูคิวการส่งแฟกซ์ได้ ทเี่ มนู Fax Folder>OutBox
หรื อไม่ผา่ น ไปหรื อไม่ไป กดไปที่ SentBox จะมีรายการส่งแฟกซ์ตา่ งๆให้ ดู

และถ้ าอยากรู้วา่ แฟกซ์ที่สง่ ผ่าน

สังเกตช่อง Result ถ้ ารายการล่าสุดที่คณ
ุ ส่งเป็ น
แสดงความยินดีด้วย แต่ถ้าเป็ น
แสดงว่าไม่ผา่ น เรามาดู
กันว่าทาไมไม่ผา่ นมัน จากโค๊ ดในช่อง Failed Reason
Common Failed
Resolut
Reason
ion
Job aborted by request
Job was canceled by fax users
วิธีแก้ปัญหา
No local dialtone; too
กรุ ณาตรวจสอบสายโทรศัพท์:
many attempts to dial
1. ตรวจสอบว่ามีสญ
ั ญาณโทรศัพท์หรื อไม่ ลองโทรเข้าหรื อหาโทรศัพท์
เสี ยบและโทรออกดู
(ไม่มีสญ
ั ญาณโทรศัพท์)
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 ถ้าไม่มี
การกดตอบรับก็จะส่งไม่ได้
Busy signal detected;
สัญญาณโทรศัพท์ไม่วา่ ง
Unknown problem; too
many attempts to dial
หาสาเหตุปัญหาไม่เจอ

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

การส่ งแฟกซ์ ผ่านการปริน้ (Print2fax)
1. ทาการดาวโหลดไฟล์ไดร์ เวอร์ Print2faxออกมาจากตัวfax-serverก่อนโดยไปที่เมนู Download>Print
Drivers

2. ทาการแตกไฟล์ที่เราดาวโหลดมา

3. ยกเลิกใช้ งาน User Account Control(UAC)ในวิโดว์7 เสียก่อนที่จะลงไดร์ เวอร์ Print2fax ง่ายๆเลย
กดที่ Stat ในช่อง Search Programs and Files ให้ พิมพ์คาว่า UAC แล้ วปรับค่ามาต่าสุด

4. ดับเบิ ้ลคลิกไปที่ไฟล์ PrintDriver.exe เลือก Print2fax กดปุ่ ม Install **สาหรับการติดตัง้ ต้ องติดตังบน
้ userที่
เป็ น Admin Local เท่านัน้ Admin Domain ตัวไดร์ เวอร์ จะฟ้ องว่าไม่มีสทิ ธิ

รอสักครู่ให้ ระบบติดตังไฟล์
้ ลงเครื่ อง เมื่อขึ ้น Print2fax install success! แสดงว่าลงเสร็ จแล้ ว

5. ตังค่
้ าต่างๆหลังจากติดตังเสร็
้ จ หรื อสามารถตังค่
้ าในภายหลังได้

ใส่ไอพีของ Fax-server

เลือกให้ แฟกซ์ออกเบอร์ ไหน

ชื่อLoginที่จะใช้ สทิ ธิในการส่ง
Pass Login เข้ าfax-server

ชื่อคนส่งแฟกซ์

UserName & Password ต้ องเป็ นuserที่มีอยู่ในระบบของเครื่ องFax-server

เมื่อกดปุ่ ม OK จะมีบ๊อบอัพขึ ้นมาให้ เรายืนยันทุกครัง้ ถ้ าไม่ต้องการให้ โชว์ เอาเครื่ องหมายถูกออก

6. ขันตอนการส่
้
งแฟกซ์ผา่ น Print2fax คุณสามารถส่งจากเอกสารใดๆได้ เลย โดยไม่ต้องแปลงไฟล์เป็ น .tif/.pdf
ขันตอนการส่
้
งทุกอย่างเหมือนตอนที่คณ
ุ สัง่ ปริ น้ งานเอกสารทัว่ ๆไป เพียงแต่ให้ เลือกปริ น้ เตอร์ เป็ น Print2fax
แล้ วกดปุ่ ม OK ดังภาพ

เบอร์ แฟกซ์ทใี่ ช้ ในการ
ส่งออก

ถ้ าต้ องการให้ แจ้ งเตือนท่านทางเมล์ด้วย ให้ ใส่เมล์ช่องนี ้

คุณสามารถดูควิ การส่งแฟกซ์ได้ ที่เมนู Fax Folder>OutBox
ผ่านหรื อไม่ผา่ น ไปหรื อไม่ไป กดไปที่ SentBox จะมีรายการส่งแฟกซ์ตา่ งๆให้ ดู

7. จะมีไดรอะลอกบ๊ อกซ์ขึ ้นมา
ให้ คณ
ุ ใส่เบอร์ แฟกซ์ปลายทาง
หากปลายทางมีเบอร์ ตอ่ ให้
คุณใช้ , คัน่ ระหว่างเบอร์ แฟกซ์
กับหมายเลขต่อ คอมม่า(,)1
ตัวมีคา่ เท่ากับกับ 1 วินาที
***ใส่เพือ่ หน่วงเวลาตัง้ แต่
ปลายทางรับสายจนไปถึง
ขัน้ ตอนทีใ่ ห้ใส่เบอร์ ต่อ ซึ่งคุณ
สมมารถโทรไปฟั งและกะเวลา
ได้ แต่โดยปกติ แล้วจะใช้ 5-7
ตัว

และถ้ าอยากรู้วา่ แฟกซ์ที่สง่

การส่ งแฟกซ์ ผ่านเมล์ Mail2fax
สามารถส่งได้ 3 รูปแบบดังนี ้

A. validation code@fax number (รหัสส่งแฟกซ์@เบอร์ แฟกซ์)
B. validation code,sender loginID,sender,recipient@fax-number
(รหัสส่งแฟกซ์,IDของคนส่ง,ชื่อคนส่ง,ชื่อคนรับ@เบอร์ แฟกซ์)
C. ,,sender,recipient@fax number (,,ชื่อคนส่ง,ชื่อคนรับ@เบอร์ แฟกซ์)

***สาหรับรูปแบบbและc สามารถไม่ต้องมีรหัสส่งแฟกซ์ในการส่งได้ IDของคนส่งไม่มีได้ เฉพาะกรณีตงั ้
ให้ แจ้ งเตือนทางเมล์ และไม่วา่ จะมีหรื อไม่มีรหัสส่งแฟกซ์ IDของคนส่งก็ตาม จาเป็ นต้ องมีคอมม่า(,)คัน่
เสมอ
กรณีมีเบอร์ ต่อให้ ใช้ เครื่องหมาย # เพื่อหน่วงเวลาในการกดเบอร์ ตอ่ 1 ตัวแทน 1วินาที โดยปกติจะ
ใช้ 5-7ตัว
ตัวอย่ างการส่ งแบบ A

ตัวอย่ างการส่ งแบบ B

Validation Code, sender loginID, sender,
ecipient1@number1,recipient2@number2,recipient3@number3......

กรณีต้องการส่งให้ หลายๆเบอร์ พร้ อมกันสามารถคัน่ ด้ วย , และตามด้ วย recipient@number

Validation Code, ID Login, sender name, recipient@fax number

ตัวอย่ างการส่ งแบบ C: ,sender login ID, sender, recipient@number####Extension number
(No verification code) การจะส่งแบบCได้ นนั ้ ในการตังค่
้ าช่อง Verification code ต้ องไม่มเี ช่นกัน

การส่งแฟกซ์ผ่านฟอล์เดอร์ Folder2Fax

คุณสามารถส่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี ้

1. ส่งแบบมีไฟล์ควบคุมการส่ง
ตัวอย่างเช่น ถ้ าต้ องการส่งไฟล์เอกสารชื่อ fax-test.pdf เราต้ องทาการสร้ างไฟล์ควบคุม
การส่งไว้ ในfolderที่ทาการแชร์ เอาไว้ และนาไฟล์ที่จะส่งไปไว้ ที่เดียวกันด้ วย
รูปแบบไฟล์ดงั นี ้ “Sender, Recipient, Destination Fax number”
- เปิ ดnotepad ขึ ้นมา พิมพ์ชื่อ คนส่ ง,ชื่อคนรับ,หมายเลขแฟกซ์ เช่น
sak,boy,026782000 และทาการบันทึกไฟล์เป็ นนามสกุล.csv
- ชื่อที่ตงต้
ั ้ องเป็ น fax-test_contact.csv เพื่อให้ ร้ ูวา่ ไฟล์ที่เราต้ องการให้ ไฟล์
contact.csvส่งชื่ออะไร ถ้ าใส่ไม่ถกู หรื อไม่เหมือนกันก็จะไม่สง่ ให้ เพราะหาไฟล์ไม่เจอ(ไม่
ฉลาดพอ) และถ้ าต้ องการให้ สง่ แบบมีเบอร์ ตอ่ ให้ ใช้ เครื่ องหมาย # ต่อท้ ายเบอร์ แฟกซ์แล้ วตาม
ด้ วยเบอร์ ตอ่ 1 ตัวมีคา่ เท่ากับ 1 วินาที (เฉลี่ยอยูท่ ี่5-7ตัว)

และกรณีคณ
ุ ต้ องการส่งแฟกซ์ฉบับนี ้ให้ หลายๆคนหรื อหลายๆเบอร์ สามารถทาได้ ดงั รูป

2. ส่งแบบไม่มีไฟล์ควบคุมการส่ง เลือกส่งได้ สองกรณี
ให้ นาไฟล์เอกสารที่ต้องการส่งไปวางไว้ ในFolderที่ทาการแชร์ ไว้ ตงชื
ั ้ ่อดังนี ้
2.1 ชื่อไฟล์ เอกสาร_ชื่อผู้ส่ง__ชื่อผู้รับ@เบอร์ แฟกซ์ (ถ้ ามีเบอร์ ตอ่ ให้ ใช้ ,หรื อ# ต่อท้ าย
เบอร์ แฟกซ์ 1ตัวเท่ากับ1วินาทีปกติจะใช้ 5-7ตัว) นามสกุลไฟล์ต้องเป็ น *.tif,*.tiff หรื อ
*.pdf เท่านัน้
2.2 ชื่อไฟล์ เอกสาร_ชื่อผู้รับ@เบอร์ แฟกซ์ __ชื่อผู้ส่ง
**ข้อสังเกต filename_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

***หมายเหตุ ทังนี
้ ้การส่งแฟกซ์รูปแบบนี ้ ต้ องดูวา่ admin ตังค่
้ าให้ สง่ รูปแบบไหน เลือกได้ แบบใดแบบหนึง่ ไม่ใช่วา่
adminตังอี
้ กแบบ แต่เลือกส่งอีกแบบ แฟกซ์ก็จะไม่ไปเช่นกัน
Adminสามารถดูการตังค่
้ าได้ ในเมนู Server Setting > Folder2Fax

