คู่มอื การใช้ งาน FAX MAIL

คู่มอื การใช้ งาน FAX MAIL
เบอร์ Fax mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ คือ
- 02 441 6099 หรื อ 02 889 5797 ตามด้วยเลขหมายภายใน 4 หลัก (สาหรับภายนอก)
- 2501 หรื อ 2502 ตามด้วยเลขหมายภายใน 4 หลัก (สาหรับภายใน)
ขั้นตอนการส่ ง Fax จากเครื่อง Fax บุคคลภายนอก ส่ งเข้ า E-Mail มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์
1. บุคคลภายนอก ต้องการส่ ง Fax ให้ เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ มีข้ นั ดังนี้
1.1. ตรวจเช็คสถานะเครื่ องของผูท้ ี่ตอ้ งการส่ ง Fax ว่าพร้อมใช้งานหรื อไม่ (Detection available now)

1.2 กดหมายเลข 02 441 6099 หรื อ 02 889 5797 (Dial to)
1.3 ฟังสัญญาณตอบรับ (Check Fax Result in this page)
1.4 กดหมายเลขภายใน 4 หลัก หรื อ เบอร์ ต่อ Fax ภายใน ที่ตอ้ งการส่ ง (Dial to)
1.5 กดปุ่ ม Start เริ่ มส่ ง Fax (Press Start Fax Sending )
ขั้นตอนการส่ ง Fax จากเครื่อง Fax ภายในมหาลัย ไปยังอีเมล ผู้ทใี่ ช้ งานในมหาวิทยาลัย ฯ ทั้ง 4 พืน้ ที่
2. บุคคลภายในต้องการส่ ง Fax ให้ ให้ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ มีข้ นั ดังนี้
1.1 ตรวจเช็คสถานะเครื่ องของผูท้ ี่ตอ้ งการส่ ง Fax ว่าพร้อมใช้งานหรื อไม่ (Detection available now)
1.2 กดหมายเลข 2501 หรื อ 2502 (Dial to)
1.3 ฟังสัญญาณตอบรับ (Check Fax Result in this page)
1.4 กดหมายเลข ภายใน 4 หลัก หรื อ เบอร์ ต่อ Fax ภายใน 4 หลัก แต่ละหน่วยงาน
1.5 กดปุ่ ม Start เริ่ มส่ ง Fax (Press Start Fax Sending )
ช่ องทางของการรับ – ส่ ง Fax mail สามารถรับได้ 2 แบบ คือ
1. การเรี ยกใช้งานจากโปรแกรม Commsuite โดยเข้าหน้าเว็บไซด์ http://faxmail.rmutr.ac.th หรื อ
เข้าผ่าน Wet Site มหาวิทยาลัยฯ http://www.rmutr.ac.th/ แล้วเลือก โปรแกรม Fax Mail
2. การรับแฟกซ์ ผ่านทางอีเมล์ ของหน่วยงานที่ทางสานักวิทยบริ การฯแจ้งให้ทราบ

ยกตัวอย่าง ถ้าต้องการเปิ ด Fax ที่อยูใ่ น E-Mail โดยสามารถเรี ยกใช้งานได้จากโปรแกรม Commsuite

Username : 2241 , Password : 2241 ( สามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ )

ถาดแฟ็ กซ์ เข้ า (Fax Inbox)
จากหน้าแรก สามารถเข้าไปยังถาดเข้าแฟ็ กซ์ได้โดยการคลิกที่ Fax Inbox

แสดงรายการของเอกสารแฟ็ กซ์ที่รับเข้ามา ผูใ้ ช้งานสามารถทาการลบหรื อสร้างFolder เพื่อทาการเก็บเอกสารแฟ็ กให้
เป็ นหมวดหมู่

Public Address Book
คลิกเลือกที่ Address Book > Public Address Book

เป็ น Address Book ส่ วนรวม ที่ให้ผใู ้ ช้งานทุกคนสามารถนาไปใช้งานและแก้ไขข้อมูลได้ซ่ ึ งจะขึ้นอยูก่ บั
การกาหนดของ Admin
Private Address Book
คลิกเลือกที่ Address Book > Private Address Book

เป็ น Address Book ของแต่ละบุคคล ไม่แสดงอยูใ่ น Public Address Book ผูใ้ ช้งานสามารถเพิ่มเติม แก้ไข
และ ลบข้อมูลได้

การแก้ ไขข้ อมูลส่ วนตัว (Edit Personal Information)
คลิกเลือกที่ My Account > Personal Information

ให้แก้ไขข้อมูลที่ตอ้ งการ ซึ่ งสามารถแก้ไขรหัสส่ วนตัวได้ และสามารถเพิ่มเติมลายเซ็นได้ หลังจากแก้ไขเรี ยบร้อย
แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Update

การส่ งแฟ็ กซ์ (Compose Fax)
เข้าสู่ กระบวนการส่ งแฟ็ กซ์ได้โดยการคลิกที่ Compose Fax

ใส่ หมายเลขแฟ็ กซ์ปลายทางที่ตอ้ งการส่ งในช่อง
- To : ถ้าต้องการส่ งพร้อมกันหลายๆ เลขหมาย ให้คนั่ ระหว่างเลขหมายด้วยเครื่ องหมาย ; (เซมิโคลอน)
- ใส่ ชื่อผูร้ ับที่ช่อง Attention To:
- ใส่ หวั ข้อเกี่ยวกับเอกสารในช่อง Subject:
- ถ้ามีเอกสารที่เป็ นไฟล์ขอ้ มูลต้องการแนบไปด้วย ให้คลิกที่ปุ่ม Browse จากนั้นเลือกเอกสารที่ตอ้ งการแล้วคลิกที่
ปุ่ ม Attach File [ไฟล์เอกสารที่สามารถแนบได้ตอ้ งเป็ นไฟล์ที่มีนามสกุลดังต่อไปนี้ Tif, Doc, Pdf, Xls, Ppt, Pps,
Txt, Wri, Rtf, Htm, Html, Jpg, Bmp ซึ่ งจะต้องมีขนาดไฟล์ที่จะส่ งรวมแล้วไม่เกิน 1 MB]
- ถ้าไม่มีเอกสารแนบหรื อต้องการเขียนข้อความเพิ่ม ให้พิมพ์ขอ้ ความในช่อง Message:
- เมื่อพร้อมที่จะส่ งแฟ็ กซ์แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Send

Fax Process Status
การตรวจสอบสถานะของแฟ็ กซ์ที่กาลังจัดส่ งสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิกที่ Fax Status

ภาพแสดงสถานะของแฟ็ กซ์ที่ถูกส่ งไปแล้ว

Resend Failed Fax
การส่ งแฟ็ กซ์ที่ส่งไม่ผา่ นใหม่อีกครั้ง สามารถทาได้ในหน้า Fax Delivery Status โดยการคลิกปุ่ ม Resend ทาง
ด้านขวาของรายการ ถ้าต้องการส่ งใหม่เฉพาะรายการนั้น หรื อถ้ามีแฟ็ กซ์ส่งไม่ผา่ นมากกว่า 1 รายการและต้องการส่ งใหม่
ทั้งหมดให้คลิกที่ปุ่ม Resend All failed fax

รายงานบริการทางการแฟ็ กซ์ (Fax Service Report)
สามารถดูรายงานของบริ การแฟ็ กซ์ต่างๆ ได้โดยการคลิกที่ Fax Report

- สามารถเลือกค้นหาโดยแยกประเภทขาเข้า (Incoming) และขาออก (Outgoing) ได้
- สามารถกาหนดวันเวลาในการค้นหาข้อมูลได้

การรับแฟกซ์ ผ่านทางอีเมล์

ให้ ใส่ User name และ Password ทีแ่ จ้ งให้ ทราบในการเข้ าเช็ค Fax Mail ในอีเมลของหน่ วยงาน

เมื่อรับ Fax แล้ว สามารถเปิ ดดูได้เลย หรื อว่าจะส่ งเป็ น Fax หรื อ ส่ ง อีเมลต่อได้เช่นกัน

