
 

Instrukcja obsługi 

innovaphone Fax 
Wersja 10 

Informacje wstępne   

Aplikacja innovaphone Fax umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów z wykorzystaniem 
klienta poczty e-mail. 

Dokumenty przeznaczone do faksowania zostaną wysłane jako załącznik do wiadomości   
e-mail.  

Rozwiązanie innovaphone Faks obsługuje wszystkie dokumenty i grafiki kompatybilne z 
pakietem biurowym Libre Office, np. doc, jpg lub png. 

Ze względu na różnorodność zainstalowanych systemów operacyjnych, programów do 
opracowania dokumentów oraz aplikacji e-mail transmisja faksu odbywa się z 
wykorzystaniem najbardziej popularnych aplikacji Windows7, Microsoft Office 2010 oraz 
Adobe Acrobat Reader. 

W celu skonfigurowania innych ustawień prosimy o kontakt z administratorem.  

 

Transmisja faksu  

W celu zachowania oryginalnego formatowania tekstu wskazane jest, jeśli to możliwe, 
konwertowanie wszystkich dokumentów do formatu PDF. 

Konwertowanie zawartości faksów dotyczy również grafik zawartych w dokumencie. 

Microsoft Office 2010 zapewnia łatwy sposób konwertowania i wysyłania dokumentów, 
korzystając z klienta poczty e-mail za pomocą menu: "Zapisz & Wyślij":  

   

 Następnie wybierz: "Wyślij jako PDF" 
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Okno do wysyłania wiadomości e-mail otworzy się z już załączonym dokumentem:  

 

 

 

Wysyłanie grafik za pomocą faksu 

Oddzielne grafiki mogą być wysyłane bezpośrednio jako załącznik, jeśli dostępne są w 
formacie gif, jpg lub png. 

Wprowadzanie adresu docelowego  

Adres docelowy odbiorcy składa się zawsze z numeru faksu oraz nazwy domeny serwera 
faksów. 

 

 

Tekst zawarty w temacie wiadomości e-mail zostanie przeniesiony na stronę tytułową faksu, 
jeśli została ona wcześniej skonfigurowana. 

Nazwa domeny serwera faksu zostanie dostarczona przez administratora lub też została 
wcześniej skonfigurowana w systemie poczty e-mail.  

Uwaga:  

Podobnie jak w przypadku połączeń wychodzących na zewnątrz, również w przypadku 
wysyłania dokumentu faks, należy dołączyć do numeru docelowego cyfrę „0”. 

Jeśli funkcja skonfigurowana została przez administratora, istnieje możliwość wysyłania 
faksu za pomocą międzynarodowego formatu połączeń (np.+48....) lub też numeru faksu z 
listy kontaktów.  
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Strona tytułowa 

Dokument faks przeznaczony do wysłania może zostać poprzedzony stroną tytułową z 
dodatkowymi informacjami, zgodnie z indywidualnymi życzeniami użytkownika, np. datą 
wysłania, adresem nadawcy, podpisem nadawcy lub logo firmy. 

Potwierdzenie wysłania faksu  

Użytkownik poinformowany zostanie o statusie wysłania dokumentu faks z wykorzystaniem 
raportów o transmisji zawartych w wiadomości e-mail. Informacje te dotyczą zarówno 
pomyślnego wysłania i dostarczenia faksu, jak również wystąpienia ewentualnego błędu w 
przekazie. Jeśli dokument został pomyślnie wysłany, użytkownik otrzyma potwierdzenie 
transmisji faksu wraz z jego stroną tytułową, czyli dokładnie ten dokument, który otrzymał 
odbiorca.  

 

Jeśli transmisja wysłania dokumentu nie powiedzie się, użytkownik otrzyma wiadomość  
e-mail z informacją o wystąpieniu błędu w przekazie wraz z opisem problemu. 
 

Odbieranie faksów  

Faksy przychodzące odbierane są w skrzynce odbiorczej poczty e-mail.  
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Otwierając załącznik odebranej wiadomości e-mail, ukaże się dokument faks w formacie 
PDF wraz ze stroną tytułową.  

Funkcja „Zapisz” umożliwia archiwizację dokumentu w wybranej lokalizacji.  

Informacje dodatkowe  

Dokumenty w innym formacie niż PDF (np.: Microsoft Office Word) mogą zostać 
opcjonalnie, bezpośrednio wysłane. Jest to jednak uzależnione od formatowania oraz 
kompatybilności dokumentu z Open Office.    

Obrazy w kolorze skonwertowane zostaną do różnych odcieni szarości. Może spowodować 
to utratę jakości, dlatego też zaleca się stosowanie w dokumentach do faksowania 
kontrastowych kolorów.  

Strona tytułowa może zostać indywidualnie skonfigurowana przez administratora. 

Aplikacja Fax nie ogranicza ilości stron możliwych do wysłania.  

Funkcjonalność Fax nie jest związana wyłącznie z programem Microsoft Outlook, 
wykorzystane mogą być również inne aplikacje poczty e-mail.   

Możliwe jest jednoczesne seryjne wysyłanie faksów.  

Czas wysyłania faksu oraz odbiór potwierdzenia transmisji zależy od wielkości i zawartości 
dokumentu, jak również wykorzystania linii faksu dla połączeń wychodzących na zewnątrz.  
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Uwagi końcowe o dokumencie  

Dokument ten odnosi się do oprogramowania:  

innovaphone Fax, V.10 [100027] 

Nazwy produktów używane są bez gwarancji swobodnego wykorzystywania. Wszystkie 
nazwy sprzętu oraz oprogramowania użyte w tej instrukcji są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi lub powinny być jako takie traktowane. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej instrukcji nie może być powielana w 
jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (druk, fotokopia, mikrofilm lub inny proces) lub 
przetworzona przy użyciu systemów elektronicznych jak również rozpowszechniana bez 
wyraźnej zgody. 

Teksty oraz ilustracje zostały przygotowane z najwyższą starannością. Pomimo tego nie 
można całkowicie wykluczyć wystąpienia błędów. Dokumentacja ta jest dostarczana z 
wykluczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności lub gwarancji przydatności do określonego 
celu. innovaphone zastrzega sobie prawo do ulepszania lub modyfikacji niniejszej 
dokumentacji bez wcześniejszego uprzedzenia.  

Strona 5 / 5 


	Instrukcja obsługi
	innovaphone Fax
	Wersja 10
	Informacje wstępne
	Transmisja faksu
	Wysyłanie grafik za pomocą faksu
	Wprowadzanie adresu docelowego
	Strona tytułowa
	Potwierdzenie wysłania faksu
	Odbieranie faksów
	Informacje dodatkowe
	Czas wysyłania faksu oraz odbiór potwierdzenia transmisji zależy od wielkości i zawartości dokumentu, jak również wykorzystania linii faksu dla połączeń wychodzących na zewnątrz.
	Uwagi końcowe o dokumencie
	innovaphone Fax, V.10 [100027]



