
 

Gebruiksaanwijzing 

innovaphone Fax 
Versie 10 

Inleiding 

De innovaphone Fax oplossing verstuurt en ontvangt faxen per e-mail. 

De te faxen documenten worden altijd als e-mail bijlage verstuurd. 

Ondersteunde bestandsformaten zijn momenteel PDF, afbeeldingen (jpg, png, gif) en 
documenten die OpenOffice-compatibel zijn.  

Vanwege de verscheidenheid aan bruikbare besturingssystemen, 
documentverwerkingprogramma’s en e-mail applicaties, beperken wij ons in dit document 
tot de uitleg van het faxen met behulp van de meest populaire applicaties met Windows 7, 
Microsoft Office 2010 en Adobe Acrobat Reader. 

Voor vragen over afwijkende combinaties kunt u contact opnemen met uw beheerder. 

 

Een document als fax versturen 

Om alle formatteringen in het originele document onveranderd te laten, raden wij aan het te 
faxen document als PDF-bestand op te slaan.  

Alle afbeeldingen in het document worden ook omgezet.  

Microsoft Office 2010 biedt hiervoor in het bestandsmenu onder „Opslaan en verzenden“ en 
vervolgens „Per e-mail verzenden“ een eenvoudige mogelijkheid: 

  

Vervolgens „ Als PDF verzenden“ kiezen: 
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Hierna verschijnt een e-mail venster waarin het document al als bijlage aan de mail is 
toegevoegd:  

 

Afbeeldingen als fax versturen 

Losse afbeeldingen, in gif-, jpg- of png-formaat kunnen direct als bijlage verstuurd worden.  

  Adres voor ontvanger invoeren 

Het adres voor de ontvanger is in de meeste gevallen een combinatie van het nummer van 
de ontvanger en het bedrijfsfaxdomein:  

 

De tekst uit het onderwerpveld van de mail komt als titel op het faxvoorblad te staan, mits er 
een voorblad geconfigureerd is. 

Uw beheerder kan u vertellen wat het bedrijfsfaxdomein is voor het geval deze nog niet in 
het e-mail systeem is voorgeconfigureerd.  

Opmerkingen:  

Evenals bij uitgaande gesprekken naar een extern nummer, dient voor het faxnummer het 
nummer voor een buitenlijn (in de meeste gevallen is dit een 0) gezet te worden.  

Uw beheerder kan het systeem echter ook zo configureren dat het faxnummer van de 
ontvanger als internationaal nummer (bijv. +3170…) ingevoerd kan worden, of een 
faxnummer uit de contacten gebruikt kan worden.  

Voorblad 

Er wordt een voorblad met de fax meegestuurd, met daarop de verzenddatum, het adres 
van de afzender, de titel en signature van de afzender, en – indien geconfigureerd – het 
bedrijfslogo.  
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Verstuurbevestiging 

Zodra de fax succesvol verstuurd is, ontvangt de afzender een bevestiging hiervan per e-
mail. In de bijlage van deze e-mail bevindt zich de fax met voorblad -  precies hetzelfde 
document dus dat de geaddresseerde heeft ontvangen.  

 

Wanneer de fax niet verstuurd kon worden, ontvangt de afzender een foutmelding per e-
mail met daarin de reden voor het optreden van de fout.  

Een fax ontvangen 

De faxen worden per e-mail ontvangen 

 

Klik op de bijlage van de e-mail, om de fax met voorblad in de PDF viewer te openen.  
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Sla de fax op door op “Opslaan als” te klikken en aan te geven waar u het document op wilt 
slaan.  

Overige informatie 

Onder omstandigheden kunnen ook andere bestanden dan een PDF (bijv. Microsoft Office 
Word) direct verstuurd worden. Dit is echter afhankelijk van de formattering en de 
compatibiliteit met OpenOfice. 

Gekleurde inhoud wordt omgezet in grijstinten. Dit kan om technische redenen leiden tot 
kwaliteitsverlies. Wij adviseren daarom het gebruik van contrastrijke documenten. 

 
Het voorblad kan individueel worden ingesteld door uw beheerder. 

De fax-applicatie heeft geen pagina limiet. 

De fax-applicatie is niet aan Microsoft Outlook gebonden, er kunnen ook andere e-mail 
applicaties gebruikt worden. 

Een fax kan tegelijkertijd aan meerdere ontvangers verstuurd worden.   

Afhankelijk van de grootte en inhoud van de fax en de belasting van de externe faxlijn kan 
het versturen van de fax en de ontvangst van de verstuurbevestiging enige tijd in beslag 
nemen.  

  

Over dit document: 

Dit document verwijst naar de software:  

innovaphone Fax, V.10 [100027] 

Merknamen worden gebruikt zonder garantie van vrije bruikbaarheid. Vrijwel alle hardware      
en software in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken of dienen als zodanig te 
worden beschouwd.  

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op 
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere 
manier zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.  
 
Aan het samenstellen van teksten en beelden, maar ook aan het creëren van de software is 
de grootste zorg besteed. Maar fouten kunnen niet volledig worden uitgesloten. Deze 
documentatie is dan ook geleverd onder uitsluiting van elke aansprakelijkheid of garantie 
van geschiktheid voor een bepaald doel. innovaphone behoudt zich het recht voor deze 
publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren of te veranderen.  
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