 Cover sheetدر ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﭼﯿﺴﺖ؟ Cover sheet for faxserver
 Cover sheetدر ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﻫﺎ در واﻗ ﻊ اوﻟﯿﻦ ﺻـﻔﺤﻪ ﻓﮑﺲ ار ﺳﺎل ﺷـﺪه ﻣ ﯽ ﺑﺎ ﺷـﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺷـﺮﮐﺖ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷـﺨﺺ
ار ﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻓﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور را ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﮑﺲ اﻃﻼع ﻣ ﯽ دﻫﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در  Cover sheetﻣ ﯽ ﺗﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺲ ار ﺳﺎﻟ ﯽ
و ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﻓﮑﺲ را درج ﻧﻤﻮد .

 Cover sheetدر ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﻫـﺎ در واﻗﻊ اوﻟﯿﻦ ﺻـﻔﺤﻪ ﻓﮑﺲ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐﻪ در آن اﻃﻼﻋﺎت ﺷـﺮﮐﺖ  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ
ﺷﺨﺺ ارﺳـﺎل ﮐﻨﻨـﺪه ﻓﮑﺲ از ﻃﺮﯾـﻖ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور را ﺑـﻪ ﮔﯿﺮﻧـﺪه ﻓﮑﺲ اﻃﻼـع ﻣﯽ دﻫـﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ در  Cover sheetﻣﯽ ﺗـﻮان
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺲ ارﺳﺎﻟﯽ و ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﯾﻦ ﻓﮑﺲ را درج ﻧﻤﻮد .
اﺳﺘﻔﺎده اي ﮐﻪ  Cover sheetﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﮑﺲ دارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﮑﺲ از ﮐﺪام ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻓﮑﺲ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﮐًﻼ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺤﺎت آﻧﺮا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎ.
در ﻓﮑﺲ ﺳﺮور  myfaxﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻌﺪادي  Cover sheetﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ و در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ  ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﺎور ﺷﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ .
در زﯾﺮ ﻧﺤﻮه اﯾﺠﺎد  Cover sheetدر ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ  myFaxﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ :
 IP -1دﺳﺘﮕﺎه را در اﮐﺴﭙﻠﻮرر وارد ﮐﺮده و وارد ﮐﻨﺴﻮل آن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ
 -2ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن در ﯾﮏ ﺗﺐ ﺟﺪﯾﺪ دوﺑﺎره  IPدﺳﺘﮕﺎه را وارد ﮐﺮده و در اﻧﺘﻬﺎي آن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :
http://fax server IP Address /cgi-bin/ed3.cgi?page_charset=iso-8859-1&userid=admin&mainmenu=147

 -3در اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ  TIFوارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
 -4ﭘﻮرت وب دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ  80ﺑﺎﺷﺪ

از ﮐﺎور ﺷـﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان در ارﺳﺎل ﻓﮑﺲ ﻫﺎي اداري ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﺮد  .ﮐﺎور ﺷـﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻨﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه از ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﮑﺴﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد اﻃﻼع
داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  .وﻗﺘﯽ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻓﮑﺲ ﺳـﺮور ﻣﺎي ﻓﮑﺲ را راه اﻧﺪازي ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺷـﺮﮐﺘﻤﺎن را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ  .ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺷـﺮﮐﺖ  ،ﺗﻠﻔﻦ  ،ﻓﮑﺲ  ،اﯾﻤﯿﻞ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ  .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺴﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﺑﺼﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻓﮑﺴﻬﺎي ارﺳﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎور ﺷﯿﺖ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﺮده و ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
در زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﮐﺎور ﺷﯿﺖ را ﮐﻪ در ﻓﮑﺲ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﻓﮑﺲ ﺳﺮور ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده اﯾﻢ .
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