
คูม่ือใช้งาน Life Fax by saky 

รายละเอยีดเกีย่วกบั Fax Server 
เมนหูลกัๆ จะประกอบด้วย 

1. server Setting 
1.1 Network  เมนนีูจ้ะตัง้คา่เก่ียวกบัในสว่นของเครือข่ายแลนทัง้หมด เชน่ IP Gateway DNS 

  
 

1.2 Dynamic DNS 

 
 

Bind IPs จะเก่ียวกบัการใช้ VLan 

ภายในบริษัท  

HTTP Port ก าหนดพอร์ตที่จะเข้ามาใช้
งานหน้าเว็บ โดยปกติจะเป็นพอร์ต 80 

ปิดการ ping ถ้าไมเ่ลอืกจะเป็นการเปิดใช้งาน 

ปิดใช้งานตัง้คา่จากจอ LCD หน้าตวัFaxserver 

เป็นการเปิดใช้งานให้ 1 user สามารถเข้าใช้
งานพร้อมๆกนัได้หลายๆคน หรือหลายเคร่ือง 

เปิดใช้งาน Dynamic DNS มีผู้ให้บริการให้เลือกประมาณดงัรูป 

เมื่อเราเข้าจากด้านนอกมาก Local IP จะเป็นIPจริงของเราท์เตอร์ ณ เวลานัน้ๆ 
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Menu Description 

Enable Enable dynamic DNS 

Provider 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 

 
 
 
 

1.3 Line 

 
 

 

 
 
 
 

Global fax Q หรือแฟกซ์สว่นกลางมีตวัเลอืกให้ 2 คือ Standard & 

Broadcast ปกติจะเป็นStandard 

รูปแบบไฟล์ที่สง่ ได้สองแบบ คือ Tiff+Pdf 

ก าหนดจ านวนมาก-น้อยในการสง่แตล่ะวนั  

ถ้า Server-fax มีพอร์ตมากวา่ 1จะมีเมนใูห้เลอืกเพิ่มเป็นfax1ถงึfax 

N 

เป็นการตัง้คา่ในการหมนุเบอร์ เช่นรหสั
ประเทศ รหสัพืน้ท่ี เราจะไมใ่ช้งานสว่น
นี(้Dialtone Detect ต้องไมเ่ปิดใช้
งาน) 

Receiving Param การตัง้คา่สว่นประกอบ
ตา่งๆของการรับแฟกซ์  เช่น(max pages)

จ านวนสงูสดุการรับแตล่ะครัง้ (Rings)เสยีงดงั
สองครัง้ก่อนเข้าสูโ่หมดแฟกซ์ Receiving Voice(DiD)เสยีงแฟกซ์ตอนโทรเข้า(IVR)เราสามารถอดัเสยีงเป็น

ของเราเองได้ จะกลา่วหวัข้อถดัไป ถ้าไมอ่ดัเองสามารถใช้ตวัเลอืกที่มีมาให้ 

หมายเลขตดัก่อนโทรออก 

Account & Password เป็นusernameและpass ที่เราท าการสมคัรกบัเว็บผู้ให้บริการ Dynamic DNSนัน้ๆ  

http://www.3322.org/
http://www.dhs.org/
http://www.dyndns.org/
http://www.dyns.cx/
http://www.gnudip.org/
http://www.ods.org/
http://www.tzo.com/
http://www.zoneedit.com/
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เสียงแจ้งปลายทางตอนสง่แฟกซ์ โดยท่ีเราไมต้่องพดู ใช้กรณีปลายทางเป็นแฟกซ์แบบmanual และปลายทางต้องพดู 

“ฮลัโล” เข้ามาก่อนเสียงถึงท างาน แตถ้่าแบบเป็นอตัโนมตั ิก็จะสง่ตากปกติ เสียงเราสามารถเปล่ียนได้ 

 

 
Fax Number เป็นใสเ่พ่ือให้รู้วา่แฟกซ์ไลน์นีเ้ป็นเบอร์อะไร  CSID(ASCII)ใสช่ื่อของบริษัท(ไมค่วรจะใช้ช่ือท่ียาว

เกินไป)  Extensionจ านวนหลกัเบอร์ตอ่ต้องการให้มีก่ีหลกั  Ext. Required บงัคบัวา่ต้องมีเบอร์ภายในหรือไม ่

 

1.4 Voice เพิ่มเสียงตอนแฟกซ์เข้าหรือตอนสง่แฟกซ์ ท่ีเราต้องการ ความยาวไมเ่กิน 1 นาที

 
1.5 Email2fax  การสง่แฟกซ์ผา่นเมล์(สง่เมล์เข้าหาแฟกซ์และแฟกซ์จะสง่ตอ่ให้) 

SMTP และ POP3 ของเว็บเมล์ฟรีใหญ่ตา่งๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
****แตถ้่าบริษัทมี POP3และSMTP ของตวัเองก็เอามาใสไ่ด้เลย 

เพื่อแสดงให้รู้วา่fax1...xเบอร์อะไร 

GMAIL:  smtp.gmail.com Port 465  
POP3: pop.gmail.com Port 995 เปิด SSL? 

 

HOTMAIL:  smtp.live.com Port 25หรือ587เปิด SSL?  

POP3: pop3.live.com Port 995 

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

AOL:   smtp.aol.com Port 587  
POP3: pop.aol.com Port 110 เปิด SSL 
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**หลักการของเมล์ส่งแฟกซ์คือ เราท าการสง่เมล์ไปหา เมล์ท่ีท าการผกูหรือมีการใสค่า่ไว้ในตวัเซิร์ฟเวอร์แฟกซ์ และ

ใสค่า่พารามิเตอร์ให้ถกูต้อง (ใสไ่ว้ในหวัเร่ืองเมล์ (subject)) เม่ือเมล์ในเซิร์ฟเวอร์ได้รับเมล์ก็จะท าการ
อา่นคา่พารามิเตอร์ท่ีใสม่า ถ้ารูปแบบถกูต้องก็จะท าการส่งตอ่ให้แฟกซ์เซิร์ฟเวอร์ท าการสง่หาแฟกซ์
ปลายทาง 

 
เม่ือก าหนดคา่ตา่งๆเสร็จแล้วลองกดปุ่ ม pop3/IMAP Verify เทสดถู้าผา่นจะเป็นเหมือนดงัรูป 

ตัง้คา่สว่นตา่งๆของเมล์ pop3, smtp ของเว็บตา่งๆประมาณด้านบน 
ชนิดไฟล์ที่สามารถแบบสง่ได้มีสองชนิดคือ tif or tiff & pdf 

- Validation Code เป็นรหสัการสง่แฟกซ์ต้องน าไปใช้ 

- Sender Account ช่ือผู้สง่ ต้องเลอืกวา่จะให้ใครสง่ 
- Line faxที่ต้องการใช้สง่ ถ้ามมีากกวา่ 1ก็จะมีให้เลอืก 

- Dials จ านวนครัง้ในการเรียก  
- Resolution ความชดัของไฟล์ 

ใสเ่มล์ท่ีจะท าหน้าที่รับเมล์และสง่
ตอ่ให้กบัแฟกซ์เซิร์ฟเวอร์ 

ระยะเวลาในการเช็คเมล์
ที่เข้ามาใหมท่กุๆก่ีนาท ี

ก าหนดกฎให้เมล์ไหนสง่ได้หรือสง่
ไมไ่ด้ 
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รูปแบบการใช้งาน  
A. validation code@fax number (รหสัส่งแฟกซ์@เบอร์แฟกซ์) 
B. validation code,sender loginID,sender,recipient@fax-number(รหสัสง่แฟกซ์,IDของ

คนสง่,ช่ือคนสง่,ช่ือคนรับ@เบอร์แฟกซ์) 

C. ,,sender,recipient@fax number (,,ช่ือคนสง่,ช่ือคนรับ@เบอร์แฟกซ์) 

***ส าหรับรูปแบบbและc สามารถไมต้่องมีรหสัสง่แฟกซ์ในการสง่ได้ IDของคนสง่ไมมี่ได้เฉพาะกรณีตัง้ให้แจ้งเตือนทางเมล์ 

และไมว่า่จะมีหรือไมมี่รหสัสง่แฟกซ์ IDของคนสง่ก็ตาม จ าเป็นต้องมีคอมมา่(,)คัน่เสมอ  

กรณีมีเบอร์ต่อให้ใช้เคร่ืองหมาย #  เพ่ือหนว่งเวลาในการกดเบอร์ตอ่  1 ตวัแทน 1วินาที โดยปกตจิะใช้6-7ตวั 

ตัวอย่างการส่งแบบ A

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

recipient3@number3......กรณีต้องการสง่ให้หลายๆเบอร์พร้อมกนัสามารถคัน่ด้วย , และตามด้วย 

recipient@number 

 

 

 

 

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

mailto:recipient3@number3......กรณี
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ตัวอย่างการส่งแบบ  C: ,sender login ID, sender, recipient@number####Extension number (No 

verification code) การจะสง่แบบCได้นัน้  ในการตัง้คา่ชอ่ง Verification code ต้องไมม่ีเช่นกนั 

 
 
 
 
 

1.6 Time เมนเูก่ียวกบัการตัง้คา่เวลา วนัเดือนปี ของเคร่ืองFax Server

 
1.7 Deletion Rules เมนเูก่ียวกบัการก าหนดระยะเวลาในการเก็บไฟล์แฟกซ์

 

จ านวนวนัท่ีเก็บแฟกซ์ขาเข้า 
จ านวนวนัท่ีเก็บแฟกซ์ขาออก 

จ านวนวนัท่ีไฟล์temp 

จ านวนวนัท่ีเก็บ log ไฟล์ 

เวลาที่รันค าสัง่เหลา่นี ้
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1.8 FaxMail 
 

 
 
 

1.9 Folder2Fax เมนเูก่ียวกบัการสง่เมล์จากการวางไฟล์ไว้ใน folder ท่ีเราระบไุว้ 

 

 
สว่นแรกเป็นการตัง้คา่Folderท่ีเราจะเอาไฟล์เอกสารท่ีต้องการสง่ไปวางเอาไว้ แล้วรอให้แฟกซ์เซิร์ฟเวอร์

ท าการสง่ให้โดยอตัโนมตั ิShared Account & Shared Password กรณีท่ีเราจะใช้งาน

folderท่ีแชร์ไว้ต้องได้รับสิทธิการเข้าถึง ถ้าไมมี่ account&passก็ปลอ่ยวา่งไว้คือเข้าได้แบบ

Everyone 

ต้องท าการแชร์folderแบบFull control หรือมีสทิธ์ิเขียน อา่น ลบ 
ได้ 

ก าหนดระยะเวลาในการเช็คไฟล์
เอกสารในfolder แชร์ 
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ตวัอยา่งเชน่ ถ้าต้องการสง่ไฟล์เอกสารช่ือ fax-test.pdf เราต้องท าการสร้างไฟล์ควบคมุการสง่ไว้ใน

folderท่ีท าการแชร์เอาไว้ และน าไฟล์ท่ีจะสง่ไปไว้ท่ีเดียวกนัด้วย   

รูปแบบไฟล์ดงันี ้“Sender, Recipient, Destination Fax number”  

1. เปิดnotepad ขึน้มา พิมพ์ช่ือ คนส่ง,ช่ือคนรับ,หมายเลขแฟกซ์ เชน่ sak,boy,026782000 และท าการ

บนัทกึไฟล์เป็นนามสกลุ.csv 

2. ช่ือท่ีตัง้ต้องเป็น fax-test_contact.csv เพ่ือให้รู้วา่ไฟล์ท่ีเราต้องการให้ไฟล์contact.csvสง่ช่ืออะไร ถ้า
ใสไ่มถ่กูหรือไมเ่หมือนกนัก็จะไมส่ง่ให้ เพราะหาไฟล์ไมเ่จอ(ไมฉ่ลาดพอ) และถ้าต้องการให้สง่แบบมีเบอร์ตอ่ให้ใช้

เคร่ืองหมาย # ตอ่ท้ายเบอร์แฟกซ์แล้วตามด้วยเบอร์ตอ่ 1 ตวัมีคา่เทา่กบั 1 วินาที (เฉล่ียอยูท่ี่6-7ตวั) 

 
 

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. 

 

ไฟล์controlใช้รูปแบบ *._contact.csv(ใช้ช่ือไฟล์ที่จะสง่ตามด้วย_contact.csv

เทา่นัน้

เปิดใช้งานควบคมุการสง่ด้วยไฟล์ 

สง่ดว่นหรือรอการยืนยนัก่อน 
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ให้น าไฟล์เอกสารท่ีต้องการส่งไปวางไว้ในFolderท่ีท าการแชร์ไว้ตัง้ช่ือดงันี ้ช่ือไฟล์เอกสาร_ช่ือผู้ส่ง_

ช่ือผู้รับ@เบอร์แฟกซ์ (ถ้ามีเบอร์ตอ่ให้ใช้ ,หรือ# ตอ่ท้ายเบอร์แฟกซ์ 1ตวัเทา่กบั1วินาทีปกตจิะใช้6-7

ตวั) นามสกลุไฟล์ต้องเป็น *.tif,*.tiff หรือ *.pdf  เทา่นัน้ 

**ข้อสงัเกตfุilename_sender__(ตอ้งเป็น2ตวั)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 เมนเูก่ียวกบัการแบค็อพัไฟล์แฟกซ์ท่ีสง่เข้ามาและสง่ออก 

 

ไมเ่ปิดใช้งานควบคมุการสง่ด้วยไฟล์ 

เลอืกวา่จะให้ช่ือคนสง่อยูห่น้าหรืออยูห่ลงั 
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1.11 Language เมนเูก่ียวกบัการตัง้คา่ภาษา  (ควรเลือกใช้ภาษาองักฤษ เพราะจะเสถียรท่ีสดุ) 

 
1.12 Network Printer เมนเูก่ียวกบัการผกูเคร่ืองปริน้เตอร์เข้ากบัแฟกซ์server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใสข่ื่อปริน้เตอร์ 

ก าหนดขนาดกระดาษ 

กรณีตอ่ปริน้เตอร์ผา่นLanให้เลอืกเป็น Direct TCP 

Connection และใสI่P ของปริน้เตอร์ 
 

Port ของปริน้เตอร์ 
โดยปกติจะเป็น 9100 

ถ้าแชร์ผา่นเคร่ืองอื่น ให้เลอืกในสว่นของ Network SMB Server 
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1.13 Cover sheet ตัง้คา่ตา่งๆเก่ียวกบัใบปะหน้าแฟกซ์  

 

 
 

1.14 FolP 
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1.15 Log Report 
เมนเูก่ียวกบัการสง่Logไฟล์การรับ-สง่แฟกซ์ของfax-serverไปหาเมล์ของadmin สามารถตัง้ให้สง่วนัเวลาท่ีต้องการ
ได้ 

 
2. Management (บริหารจัดการ) 

2.1 Manage Dept  เป็นการก าหนดแผนขึน้มาเพื่อบริหารจดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมล์ของadminที่ตัง้คา่ไว้ 

ใสช่ื่อแผนแล้วกดปุ่ ม Add 
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2.2 Manage User (บริหารจดัการผู้ใช้งาน) 

 
**Incoming Fax2Email ถ้าเปิดใช้งาน เมื่อมกีารรับแฟกซ์  fax-serverจะท าการสง่เมลใ์ห้เมลใ์นช่อง Email to: ด้วย 

**Outgoing Fax2Email ถ้าเปิดใช้งานเม่ือมีการสง่แฟกซ์ Fax-serverจะท าการสง่เมล์ให้เมล์ในชอ่ง 

Email to: ด้วย 

**Incoming Fax2Folder  ถ้าเปิดใช้งานเม่ือมีแฟกซ์เข้า Fax-serverจะสง่ตอ่ไปท่ีFolderแชร์ไว้ให้ด้วย 

**Outgoing Fax2Folder  ถ้าเปิดใช้งานเม่ือมีแฟกซ์ออก Fax-serverจะสง่ตอ่ไปท่ีFolderแชร์ไว้ให้ด้วย 

เม่ือใสค่า่ตา่งๆเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ มAdd จะขึน้ช่ือผู้ใช้งานท่ีเราท าการเพิ่มท่ีตาราง 

 

 
เราสามารถเพิ่ม User ท่ีละหลายๆคนได้ โดยใช้ปุ่ ม Add Multiple User เลือกหวัขอ Import Users  

ท าการเลือกไฟล์(ชนิดไฟล์ต้องเป็น .csvเทา่นัน้ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ด้านล่าง) 

เป็นการเพิ่มผู้ใช้งานทั่วๆไป 

ให้สิทธิเป็น
ad

m
in

 

ตัง้ค่าเพิ่มเพื่อใช้งาน Features  

Fax2mail 

ตัง้คา่เพิ่มเพื่อใช้งาน Features  

Fax2Folder ก าหนดของแตล่ะคนได้ 
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2.3 Fax-routing Table ตารางเราท์ติง้ของแฟกซ์

 

 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง 

Line-routing ก าหนดเส้นทางทัง้หมดของแฟกซ์ที่เข้ามาทางสาย(เบอร์แฟกซ์)เพื่อระบผุู้ รับ  เซิร์ฟเวอร์แฟกซ์จะกระจายแฟกซ์ที่
เข้ามาตามเบอร์แฟกซ์ให้ตรงกบัที่ได้ผกูเง่ือนไขไว้กบัเบอร์แฟกซ์นี ้(ก าหนดตามเบอร์แฟกซ์) 

CSID-routing ก าหนดเส้นทางทัง้หมดของแฟกซ์ท่ีตรงกบัCSID(เลขแฟกซ์ลกูค้าท่ีสง่มา) เซิร์ฟเวอร์จะกระจาย
แฟกซ์ให้กบัผู้ใช้งานท่ีได้ก าหนดเง่ือนไขไว้กบัเบอร์แฟกซ์ลกูค้าเบอร์นี ้(ก าหนดตามเบอร์ลกูค้า) 

CID-routing ก าหนดเส้นทางทัง้หมดของแฟกซ์ท่ีตรงกบัแฟกซ์CID(หมายเลขต้นทางท่ีสง่) เพ่ือระบผุู้ รับ
เซิร์ฟเวอร์จะสง่ตอ่ให้กบัผู้ใช้งานท่ีได้ก าหนดเง่ือนไขไว้กบัเบอร์แฟกซ์เบอร์นี(้ก าหนดตามเบอร์สง่) 

ต้องการให้ข้ามหรือเขียนทบั
กรณีมีช่ือซ า้กนั 
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จากตวัอย่างตารางหมายความวา่ถ้าแฟกซ์มาจากเบอร์ 026781000 จะได้รับมีสองคนเทา่นัน้คือ boy&tee และ

ถ้ามาจากเบอร์026782000 คนท่ีจะได้รับคือ sak คนเดียว 

 
 

2.4 Routing Strategy ล าดบัความส าคญัในการรับแฟกซ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. My Setting 

จากตวัอยา่งรูปภาพจะได้วา่ ถ้าแฟกซ์เข้ามา serverจะท าการด ูExt-

routing (เบอร์ตอ่)เป็นอนัดบัแรก หากไมม่ี จะดCูSID-routing(เบอร์
ลกูค้า) และถ้าไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขอกีก็จะวิ่งเข้า Line-routing ซึง่จะต้องมีหนึง่
userผกูไว้เพื่อรับแฟกซ์รวม  ในกรณีทีไ่มม่ีอยูใ่นเง่ือนไขใดๆ 



คูม่ือใช้งาน Life Fax by saky 

3.1 My Account  
เก่ียวกบัการตัง้คา่ของแตล่ะ่ผู้ใช้งาน ซึง่หากเป็นadmin เราสามารถตัง้คา่ตา่งๆให้ถกูต้องและน าไปใช้กบั

userแตล่ะคนได้คือ การตัง้คา่ SMTP และ Fax2Folder 
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4. Log  

4.1 Events เก็บLogการเข้ามาใช้งาน การจดัการตา่งๆท่ีตวัFax-server 

 
 

เก็บเหตกุารตา่งๆที่เรา
เข้ามาจดัการเคร่ือง
Fax-server 
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4.2 Fax Queue ควิในการส่งแฟกซ์ ของระบบทัง้หมดถ้ายงัสง่ไมห่มดหรือสง่ไมค่รบหรือสง่ไมไ่ปจะแสดง
รายการขึน้มาให้ เราสามารถจดัการยกเลิกหรือลบทิง้ได้ 

  
4.3 Sent แสดงการสง่แฟกซ์ทัง้หมด สามารถดไูด้วา่ใครเป็นคนสง่ สง่ไปท่ีไหน เม่ือไร ส่งผา่นเบอร์แฟกซ์อะไร ฯ 

 
เม่ือสง่ไมผ่า่นจะมีโค๊ดแจ้งตอบกลบั มาดกูนัวา่แตล่ะโค๊ดท่ีแจ้งมาควรเร่ิมจากจดุไหน 

Common Failed 
Reason 

Resolut
ion Job aborted by request Job was canceled by fax users วธีิแกปั้ญหา 

No local dialtone; too 

many attempts to dial 

(ไม่มีสญัญาณโทรศพัท)์ 

กรุณาตรวจสอบสายโทรศพัท:์  

1. ตรวจสอบวา่มีสญัญาณโทรศพัทห์รือไม่ ลองโทรเขา้หรือหาโทรศพัท์
เสียบและโทรออกดู  

2. ดูการเสียบสายดา้นหลงัของแฟกซ์วา่เสียบถูกหรือไม่ ตอ้งเสียบช่องlineเท่านั้น 

No carrier detected; หาผู ้
ใหบ้ริการไม่พบ หรือไม่มีผูใ้หบ้ริการน้ี 

กรุณาตรวจสอบหมายเลขปลายทาง  

1. หมายเลขปลายทางผิดหรือไม่มีหมายเลขน้ี 

2. ปลายทางไม่มีระบบตอบรับอตัโนมติัหรือตั้งระบบเป็นแบบกดปุ่มตอบรับเท่านั้น  

ถา้ไม่มีการกดตอบรับก็จะส่งไม่ได ้



คูม่ือใช้งาน Life Fax by saky 

Busy signal detected; 

สญัญาณโทรศพัทไ์ม่วา่ง 
กรุณาตรวจสอบปลายทางวา่  

1.  มีระบบตอบรับหรือส่งสญัญาณตอบกลบัหรือไม่ 

2. ปลดลอ็กตัง้คา่ ‘Dialtone Detect’ในหน้า ‘Server 

Setting’’Line’ และเร่ิมระบบใหม่(reboot) 

3. ปลดลอ็กตัง้คา่ ‘Error Correction Mode’ ในหน้า ‘Server 

Setting’’Line’ และเร่ิมระบบใหม่(reboot) 

Unknown problem; too 

many attempts to dial 

หาสาเหตุปัญหาไม่เจอ 

Reject ถูกปฏิเสธ กรุณาตรวจสอบ: ความระเอียดของไฟลเ์อกสารท่ีส่ง วา่ตั้งค่าความชดัสูงเกินหรือไม่  เพราะ
บางคร้ังเคร่ืองรับแฟกซ์ปลายทางความเร็วในการรับต ่าเกินไป จะไม่สามารถรับได ้

Job aborted by request หมายถึงแฟกซ์ถูกยกเลิกโดยผูใ้ชง้าน 
 

 

4.4 Received เก็บข้อมลูการับแฟกซ์ทัง้หมด วนัท่ี เวลา ขนาดเป็นต้น 

 
4.5 Distribution เก็บข้อมลูการกระจา่ยแฟกซ์ให้กบัuserตา่งๆ 
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4.6 Transmit บนัทึกการสง่แฟกซ์ตอ่ภายใน 

 
5. Tools 

5.1 Server Status 
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5.2 Ping Test เป็นการทดสอบปิงไปเคร่ืองอ่ืนวา่สามารถตดิตอ่ได้ไหม 

 
5.3 SMTP Test เป็นการทดสอบServerของเมล์หรือServer SMTP วา่สมารถตดิตอ่ได้ไหม 
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5.4 Parameters Backup เป็นการส ารองข้อมลูการตัง้คา่ตา่งๆไว้ เผ่ือวา่Fax-Serverเสียหรือมีการ

เปล่ียนตวัใหม ่เราสามารถดงึข้อมลูท่ีเราตัง้คา่ไว้มาใช้งานได้ทัง้ทีโดยไมต้่องไปตัง้คา่ใหมอี่ก 

 
5.5 Files Deletion จดัการกบัไฟล์ตา่งๆในตวัFax-server เพราะถ้าเราไมท่ าการลบไฟล์ออกบ้าง ถ้า

หนว่ยความจ าของตวัFax-serverเตม็แฟกซ์ท่ีเข้ามาใหมก็่จะเข้ามาไมไ่ด้ 
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5.6 Update เป็นการอพัเดทเฟิร์มแวร์ของFax-server  รูปแบบไฟล์จะเป็น.img ดาวโหลดได้จาก 

http://download.myfaxoa.com/public ***ข้อควรระวัง ขนาดท าการอพัเดทห้ามปิด
หรือท าให้ไฟขดัค้อง 

 
5.7 System Check ตรวจสอบระบบ 

 
 

เป็นการก าหนดว่าเมื่ออัพเฟิร์มแวร์ให้จ าค่า

Config ทัง้หมดไว้หรือท าการลบออก
ทัง้หมด  **ควรจะให้จ าไว้ ** 

1.เช็คข้อผิดพลาดตา่งๆ สถานของคูส่ายแฟกซ์ 

2. รีสตาร์โมเดม็ทกุตวั 

3. ลบไฟล์FiFoทกุไลน์(ทกุเบอร์) 

http://download.myfaxoa.com/public
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5.8 Factory Restore 
คืนคา่ระบบทัง้หมดไปตัง้ต้นท่ีมาจากโรงงาน โปรดส ารองไฟล์ไว้อยา่งน้อยสกั1ไฟล์ก่อนท าการFactory 

Restore เพราะจะกลบัไปคา่ตัง้ต้นทัง้หมด ถ้าระบบมีการSetไว้เยอะทา่นต้องมานัง่setใหมท่ัง้หมดเลย 

5.9 Reboot 
เร่ิมระบบใหม่  เม่ือมีการเซ็ตคา่ใดๆแล้ว ควรท่ีจะรีบตูหนึ่งรอบเพ่ือความชวัร์ 

 
 

6. Downloads 
6.1 Altematiff 

 
AlternaTIFFถา้เวบ็บาวเซอร์ติดตั้งโปรมแกรมเพ่ิมเติม(ตวัควบคุมแบบ Active X หรือ Plug-in)จะแสดงผลไฟลภ์าพทั้งหมดเป็นTIFF 

 คุณจะตอ้งลงทะเบียนเม่ือติดตั้งหรือใชค้ร้ังแรก 

 
มี 3 ตวัเลือกคือ: 

 1.ActiveXควบคุม,ตดิตั้งอตัโนมตั ิ

 ส าหรับInternet Explorer 4.xหรือสูงกวา่ 

 32-bit version: คลิกท่ีน่ีเพ่ือไปหนา้ติดตั้ง 

 64-bit x64 version: คลิกท่ีน่ีเพ่ือไปหนา้ติดตั้ง 

 หมายเหตุ:หากคุณใชW้indowsรุ่นท่ีมีคุณสมบติัมีการรักษาความปลอดภยั(Windows NT, 2000, XP, Vista, 7)จะตอ้งไดรั้บอนุญาต 

 
2.ActiveXควบคุม,ในการดาวน์โหลดไฟล์ซิป 

 ส าหรับInternet Explorer 4.xหรือสูงกวา่ 

 ดาวน์โหลด:32-bit version alternatiff-ax-w32-2.0.0.zip 

 ดาวน์โหลด:64-bit x64 version alternatiff-ax-w64-2.0.0.zip 

 หมายเหตุ:หากคุณใชW้indowsรุ่นท่ีมีคุณสมบติัมีการรักษาความปลอดภยั(Windows NT, 2000, XP, Vista, 7)จะตอ้งไดรั้บสิทธ์ิเพ่ือใช้
งานก่อน 

 
3.มาตรฐานโปรแกรมplug-inของเวบ็บราวเซอร์(รูปแบบของ Netscape-style): 

 ส าหรับNetscape, Opera, Mozilla, Firefox, Chrome และเวบ็บราวเซอร์อ่ืนๆนอกจากIE 

 ดาวน์โหลด:32-bit version alternatiff-pl-w32-2.0.0.exe 

http://www.alternatiff.com/install-ie
http://www.alternatiff.com/install-ie64
http://www.alternatiff.com/distribution/alternatiff-ax-w32-2.0.0.zip
http://www.alternatiff.com/distribution/alternatiff-ax-w64-2.0.0.zip
http://www.alternatiff.com/distribution/alternatiff-pl-w32-2.0.0.exe
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 ดาวน์โหลด:64-bit x64 version alternatiff-pl-w64-2.0.0.exe (experimental) 

 
ค าเตือน: หลงัจากติดตั้ง ถา้เวบ็บราวเซอร์ลม้เหลวในการแสดงผลTIFFกรุณารันสคริปตด์า้นล่างเพ่ือแกไ้ข 

 ดาวน์โหลด:atif_en.zip 

 
รายละเอียดhttp://www.alternatiff.com 

  

 
6.2 Print Drivers 

โหลดปริน้เตอร์ไดร์เวอร์ หรือสามารถโหลดได้จาก http://download.myfaxoa.com ได้เชน่กนั 

 

6.3 User Guide 
โหลดคูมื่อใช้งาน ฉบบัภาษาองักฤษ รายละเอียดทัง้หมด 

7. Logout 
ออกจากระบบ 

 

http://www.alternatiff.com/distribution/alternatiff-pl-w64-2.0.0.exe
http://192.168.1.150:8080/downloads/atif_en.zip
http://www.alternatiff.com/
http://download.myfaxoa.com/

