ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myfaxﺟﻬﺖ ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ
ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﮑﺲ ﻫﺎ آن را ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﯾﻞ در ﺣﺎﻓ ﻈﻪ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣ ﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ ا ﺳﺎس ﺗﻨ ﻈﯿﻤ ﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ
ﻓﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧ ﻈﺮ ار ﺳﺎل ﻣ ﯽ ﮐﻨﺪ .

ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻓﮑﺲ ﻫﺎ آن را ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﯾﻞ در ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮد ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  .ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم
داده اﯾﻢ ﻓﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
ﻓﺎﮐﺲ ﺳـﺮور  myFAXﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻪ روﺷـﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻓﮑﺲ ﻫـﺎ را ﺑﺮاي ﮐـﺎرﺑﺮ ﻧﻤـﺎﯾﺶ دﻫـﺪ ﯾـﺎ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕﺮ ﮐـﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗـﻮاﻧﺪ
ﻓﮑﺴﻬﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ روش درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﻓﮑﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Outlookﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﮑﺴﻬﺎي ﺧﻮد را در ﻧﺮم اﻓﺰار  Outlookﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ .
ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﺎن راه اﻧﺪازي ﻓﮑﺲ ﺷﺒﮑﻪ اي ﺧﻮد اﺑﺘﺪا ﯾﮏ اﮐﺎﻧﺖ اﯾﻤﯿﻞ در اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺮور ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻧﺎم اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ را  Faxاﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
ﺳﭙﺲ در ﻗﺴـﻤﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﯾﺠـﺎد ﮐـﺎرﺑﺮ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﺑﺨﺸـﯽ را ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  SMTPﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺎﯾـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت اﯾﻤﯿـﻞ ﺳـﺮور و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋـﺎت اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را
ﺑﻨﻮﺳﯿﺴﻢ .

 : SMTP Serverآدرس ﺳﺮور اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺮور ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .
 PORTﭘﻮرت ﺳـﺮوﯾﺲ  SMTPرا ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴـﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آن  25ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷـﻤﺎ در ﺳـﺮور اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺮور ﺧﻮد ﭘﻮرت  SMTPرا ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي
ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﭘﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺮور ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد .
 : ( Require a security connection ( SSLاﮔﺮ ﺳﺮور اﯾﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ اﻣﻦ  SSLاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﯿﮏ را ﺑﺰﻧﯿﺪ .
 : Email Accountدر اﯾـﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﺑﺎﯾــﺪ آدرس اﯾﻤﯿﻠﯽ ﮐـﻪ در ﺳــﺮور اﯾﻤﯿــﻞ ﺧـﻮد ﺑﺮاي اﺳــﺘﻔﺎده ﻓﮑﺲ ﺳــﺮور ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐﺮده اﯾــﺪ را وارد ﮐﻨﯿــﺪ  .ﺑﺮاي ﻣﺜــﺎل ﻣـﺎ ﻗﺒﻼًـ ﯾـﮏ اﯾﻤﯿـﻞ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
 Faxsever@test.comاﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﯾﻢ  .آن آدرس را در ﻓﮑﺲ ﺳﺮور وارد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ .
 : Email Passwordرﻣﺰ ﻋﺒﻮر اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را وارد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
 : Email Fromآدرس اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﯾﻌﻨﯽ  Faxserver@test.comﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 : Email toاﯾﻨﺠـﺎ آدرس اﯾﻤﯿـﻞ ﮐـﺎرﺑﺮ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿـﺪ  .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺴـﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور در ﭘﺮوﻓﺎﯾـﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ را ﺑﺼﻮرت اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ آدرس ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش
ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ .
 : Formatﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور اﯾﻤﯿﻠﻬﺎ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺘﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ .
 : Incoming Fax 2 Emailﺑﺎﯾـﺪ اﯾﻦ ﺗﯿﮏ ﺧﻮرده ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﮐﺲ ﺳـﺮور ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺴـﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ  .ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﻣﺎي ﻓﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪﻫﺪ .
 : Outgoing Fax to Emailاﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﮏ زده ﺷﻮد ﻣﺸـﺨﺺ ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myFAXﻫﻤﻪ ﻓﮑﺴـﻬﺎﺋﯽ را ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ را ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﮔﺰارش ﺑﺮاي او اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨـﺪ  .در
واﻗﻊ  myFAX faxserverﮔﺰارش ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ وي ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ .

http://iranfaxserver.ir/?MID=21&Type=News&id=18 : ﻟﯾﻧﮏ ﻣطﻠب در ﺳﺎﯾت

