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  نصب و را ه اندازی فکس سرورنصب و را ه اندازی فکس سرور

 

  پیش نیازها:پیش نیازها:

برای استفاده از سرویس فکس مایکروسافت، سرور شما باید 

حداقل یک دستگاه فکس مودم مختص این کار داشته باشد، 

به یک خط تلفن مناسب برای ارسال و  بایدالبته مودم مذکور 

 دریافت فکس نیز متصل باشد.

اید،  نصب سرور سرویس فکس را نصب نکردهچنانچه در هنگام 

 توانید این کار را االن انجام دهید. می

برای این کار  :2003نصب فکس سرور در ویندوز سرور 

Control Panel  را باز کرده و از بخشAdd/Remove 

Programs  واردAdd/Remove Windows Components 

 را بزنید. Nextرا انتخاب کرده و کلید  Fax Servicesشوید. 

 

 

 

 

شود. سرویس فکس مایکروسافت با نصب یک فکس پرینتر روی سرور که برای کاربران مورد نظر به  پنجره  اشتراک پرینتر فکس باز می Nextپس از زدن کلید 

کند. کاربران پس از نصب این پرینتر، هنگام ارسال فکس فایل مورد نظر را با این پرینتر مشترک پرینت کرده و پس از آن  می شود کار اشتراک گذاشته می

 گردد. پنجره اطالعات فکس باز می

 

شوند  های مورد نیاز فکس سرور کپی می فایل Nextبا زدن 

ویندوز سرور جهت تکمیل این  CDالزم به ذکر است که 

باشد. پس از نصب نیاز به ریست کردن سرور  مرحله الزم می

 باشد. نمی
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  مدیریت سرویس فکس:مدیریت سرویس فکس:

 گردد. باشد مدیریت می سرویس فکس توسط نرم افزاری که در آدرس ذیل می

Start | All Programs | Accessories | Communications | Fax | Fax Service Manager  

 نرم افزار مدیریت سرویس فکس به چهار بخش تقسیم شده است:

Devices And Providers, Incoming Routing, Outgoing 

Routing, Cover Pages 

DDeevviicceess  aanndd  PPrroovviiddeerrss  

این بخش به شما امکان انتخاب تجهیزات مورد نظر برای ارسال 

های  فکسفکس و اعمال تنظیماتی نظیر نحوه پاسخگوئی به 

دهد. برای انجام این کار  ورودی و امکان ارسال فکس خروجی را می

 دو راه وجود دارد.

راه اول استفاده از یک منوی میانبر با کلیک سمت راست روی نام 

 Auto( و انتخاب یکی از حاالت Devicesمودم )زیر مجموعه 

Receive  یاManual Receive باشد. در حالت اول فکس  می

دهد ولی در حالت دوم  های ورودی را پاسخ می ام تماسمودم تم

پاسخ به تماس باید توسط کاربر انتخاب شود. این حالت برای 

مواقعی که از یک خط تلفن گاهی اوقات برای دریافت فکس 

 شود مفید است. استفاده می

 

 

مانند  Propertiesراه دوم نیز کلیک سمت راست روی نام مودم و انتخاب گزینه 

 باشد. شکل رو به رو می
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IInnccoommiinngg  RRoouuttiinngg  
شود یکی از سه کار زیر را  هنگامی که فکس ورودی دریافت می

 توانید با آن انجام دهید: می

 توسط ایمیل آن را برای فرد مورد نظر ارسال کنید. .1

 ای روی سرور ذخیره کنید. داخل پوشه .2

 بگیرید.روی یکی از پرینترهای شبکه پرینت  .3

 

 

 

 

OOuuttggooiinngg  RRoouuttiinngg  

ها را تعریف کنید. به  توانید ترتیب استفاده از مودم در صورتیکه روی سرور یک مودم نصب باشد معموال این بخش نیازی به تغییرات ندارد. در این بخش شما می

توانید مودم مورد نظر را در  های باال و پایین می ا فلشرفته و در سمت راست پس از انتخاب مودم مورد نظر ب Outgoing Routing | All Devicesقسمت 

 اولویت استفاده قرار دهید.

CCoovveerr  PPaaggeess  
بسیاری از سازمان ها از صفحات استاندارد طراحی شده با سربرگ 

کنند. شما  هایشان استفاده می و زیرنویس مخصوص برای فکس

 Coverتوانید قالب فکس خود را با استفاده از گزینه  نیز می

Pages  در نرم افزار مدیریت سرویس فکس طراحی کرده و یا

 یکی از چهار مدل از پیش طراحی شده را انتخاب کنید.

توانید استفاده کنید: از  جهت طراحی قالب فکس از دو روش می

صفر شروع کنید یا یکی از طرح های موجود را به سلیقه خود 

کلیک  Cover Pagesتغییر دهید. برای شروع از صفر بر روی 

را انتخاب کنید. برای روش  Newسمت راست را زده و گزینه 

کیلک سمت راست را زده و گزینه  Cover Pagesدوم روی روی 

Copy From…  را انتخاب کنید. سپس طرح مورد نظر را انتخاب

 کلیک کنید. Openکرده و بر روی 

شود که به  باز می Cover Page Editorدر هر حالت نرم افزار 

شما امکان طراحی قالب فکس با فیلدهای مناسب برای ارسال 

بوده با این  Wordpadدهد. این برنامه بسیار شبیه به  فکس را می

 با فیلدهایی نظیر نام گیرنده، نام فرستنده، تاریخ و... را نیز دارد. Insertتفاوت که منویی به نام 

 توانید از این قالب استفاده نمائید. نظر را ذخیره کرده و نرم افزار را ببندید، در آینده هنگام ارسال فکس میپس از اتمام تغییرات فایل مورد 
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  ارسال فکسارسال فکس

پیش از ارسال فکس از اشتراک پرینتر فکس روی سرور 

مطمئن شوید، سپس پرینتر مذکور را بر روی کامپیوترهای 

کس را داشته کاربران مورد نظر نصب کنید تا امکان ارسال ف

باشند. )در صورتیکه سرویس فکس بر روی کامپیوترهای 

کاربران نصب نباشد، سرویس مذکور را همانند آنچه در  

 ابتدای این راهنما درج شده نصب نمائید(

خواهید فکس کنید باز کرده و با فکس  فایلی را که می

پرینتر آن را پرینت کنید. بار اولی که این کار را انجام دهید 

گردد. صفحه اول  نرم افزاری برای تنظیمات فکس باز می

این نرم افزار اطالعات شخصی نظیر نام، نام سازمان، آدرس 

و... را خواهد پرسید. این اطالعات بعدها در فیلدهای 

اتوماتیک طراحی شده در قالب فکس استفاده خواهند شد، 

بهتر است موارد مورد نیاز را دقیق تکمیل نمائید. در 

سالهای بعدی نرم افزار ارسال فکس باز شده و اطالعات ار

 گیرنده فکس نظیر نام و شماره فکس را خواهد پرسید.

 

 توانید موضوع یا متن دلخواه را به آن اضافه نمائید. توانید قالب مورد نظر را انتخاب کنید. که در صورت انتخاب قالب می در صفحه بعد می
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 توانید اولویت ارسال این فکس را تعیین کنید. ید ارسال فکس آنی و یا زمانبندی ارسال آن در آینده را تعریف نمایید. همچنین میتوان در صفحه بعد می

 توانید پیش نمایشی از فکس را دیده و در صورت تأیید آن را ارسال نمائید. پس از اتمام تنظیمات فوق می

  دریافت فکس:دریافت فکس:

 را باز کرده و به آدرس ذیل بروید: Fax Service Managerنرم افزار 

Devices And Providers | Devices | { your device } | Incoming Methods 
شود، همانطور   در پنجره سمت راست لیستی از گزینه های موجود باز می

 باشند. بینید، به طور پیش فرض تمام موارد غیر فعال می که در شکل می

 

 

 

 

 

را انتخاب نمائید. سپس از زبانه دوم تنظیمات مورد نظر را اعمال کنید. برای مثال  Propertiesسازی هر یک، روی آن کلیک سمت راست را زده، و  برای فعال

 به شکل زیر توجه فرمائید.
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را باز کنید. در  Server Managerکنسول  startایید. از منوی فکس را نصب نم  Roleبرای این منظور ابتدا باید: 2008نصب فکس سرور در ویندوز سرور 

 را بزنید.  Add Rolesرا انتخاب کنید. سپس در سمت راست صفحه گزینه  Rolesسمت چپ صفحه زبانه 

  

 Faxهای سرور، گزینه Roleپس از آن در پنجره انتخاب 

Server ای باز  را انتخاب کنید، با زدن این کلید پنجره

 Print andهای  شود که در آن پیغام نصب سرویس می

Document Services  به همراه سرویس فکس سرور را

 Add Required Roleدهد. برروی گزینه  نشان می

Services  کلیلک کرده و سپس دکمهNext  را

  بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها و یا کاربرانی که اجازه دسترسی برای ارسال و دریافت فکس را دارند اضافه کنید.  نوع دامنه و نام گروه  …Addبا زدن کلید  Select Fax Usersدر پنجره 

 کلیک کنید.  Nextرا زده و برروی  OKپس از انتخاب این موارد 
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تنها  …Only Routing assistantsدارند را تعیین کنید. با انتخاب گزینه  Fax server inboxتوانید افرادی که اجازه دسترسی به  در پنجره باز شده می

های دریافتی  تمامی کاربران قادر به مشاهده فکس …All Users canهای دریافتی را دارند در حالیکه با انتخاب گزینه  کاربران مجاز اجازه مشاهده فکس

 خواهند بود. 

 

 

 Fax Server Inboxدسترسی به در صفحه باز شده کاربران مجاز برای 

 کلیک کنید. Nextرا اضافه کنید و برروی گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Print andهای  در پنجره بعدی اطالعاتی در مورد سرویس

Document  آورده شده است. گزینهNext .را بزنید 

ها را انتخاب کنید و گزینه  های مربوط به این سرویسRoleتوانید  می

Next .را بزنید 
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 را انتخاب نمایید.  Installگزینه   Confirm Installation Selectionدر صفحه  

 
 

 

را  Add Roles and Featuresکلیک کرده و گزینه  Manageشوید. روی زبانه  Server Managerوارد کنسول : 2012نصب فکس سرور در ویندوز سرور 

 انتخاب کنید. .

 Nextهای سیستم آورده شده، برروی Roleدر پنجره باز شده توضیحاتی درباره نصب 

 کلیک کنید:
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 کلیک کنید. Nextرا انتخاب کرده و روی  Role-based or feature-based installationدر پنجره بعدی گزینه 

 

 Select a server from the serverاکنون باید با زدن گزینه 

pool  .سرور موردنظر را از لیست سرورها انتخاب نمایید

فرض همان  )درصورتیکه تنها یک سرور موجود باشد به طور پیش

 کلیک کنید. Nextسرور انتخاب خواهد شد(. سپس برروی کلید 

 

 

 

 

 

 را انتخاب کنید.  Fax Serverها نشان داده خواهد شد، در این لیست Roleدر پنجره بعد لیستی از 

به همراه  Print and Document Servicesنجره باز شده پیغام نصب در پ

کلیک  Add Featuresشود. برروی گزینه  سرویس فکس سرور نشان داده می

 کنید: 
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شود،  های موجود برای انتخاب نمایش داده میFeatureلیستی از  

نظری را انتخاب کرده و برروی کلید     مورد Featureتوانید هر  می

Next توانید بدون انتخاب کردن هیچ  کلیک نمایید، همچنین می

 را بزنید:   Nextای کلید  گزینه

 Print andو  Fax Serverدر دو مرحله بعد اطالعاتی درمورد 

Document Services شود. در هر دو کلید  نشان داده میNext را

را  Nextرا انتخاب کرده و کلید  مورد نظر  گزینهبزنید. در پنجره بعد 

 بزنید.

 

 

 

 

 

 

 

 .کلیک کنید و منتظر بمانید تا نصب برنامه تکمیل گردد Installرا انجام دهید، بر روی کلید  Fax Serverتوانید نصب  اکنون می
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  نصب سرویس فکس روی کالینت هانصب سرویس فکس روی کالینت ها

  ::XXPPویندوز ویندوز 

 پیش نیاز ها:

 XPیک دستگاه کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز  •

 دی ویندوزی که سیستم شما با آن نصب شده است.سی  •

 توجه:

 نمائید  برای ارسال و دریافت فکس از طریق کامپیوتر نیاز به دستگاه فکس جداگانه ندارید و همچنین در صورتیکه از سرور فکس استفاده می

 های دیگر به غیر از سرور وجود ندارد. نیاز به نصب فکس مودم روی سیستم

 به ارسال اسناد کاغذی از طریق فکس دارید، میبایست یک دستگاه اسکنر نیز تهیه نمائید. در صورتیکه نیاز 

 My Networkو یا از طریق  Runسپس با استفاده از منوی  ابتدا به همان روش مندرج در ابتدای این متن سرویس فکس را بر روی سیستم نصب نمائید.

Places  نام فکس کلیک سمت راست را زده و از منوی باز شده گزینه وارد کامپیوتر فکس سرور شوید. بر رویConnect  را انتخاب نمائید. چنانچه این مراحل

نام  Server Nameگردد که در آن  ظاهر می Printers & Faxesدر بخش  Fax on Server Nameی و بدون خطا انجام پذیرند گزینه ای با نام تبه درس

 کامپیوتر سرور فکس خواهد بود.

  ::VViissttaa//77//88//1100ویندوز ویندوز 

 :مسیر زیر را دنبال کنید Vista/7/8/10های با ویندوز  برای نصب سرویس فکس برروی سیستم

Start\All Programs\Windows Fax and Scan 

را انتخاب  Fax Accountsگزینه  Toolsاز منوی   Faxدر پنجره باز شده در زبانه 

a  tot onnecC   گزینهکلیک کرده و در پنجره باز شده  Addکنید. برروی گزینه 

fax server on my network  .را انتخاب کنید 
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  اعمال تنظیمات سرور فکس در نرم افزار آرمان:اعمال تنظیمات سرور فکس در نرم افزار آرمان:

 نرم افزار آرمان را باز کرده و به آدرس ذیل بروید:

 آدرس فکس سرور|  تنظیمات|  تنظیمات نرم افزار|  ابزار و تنظیمات

 و در فیلد فوق الذکر نام کامپیوتری که به عنوان سرور فکس در شبکه تعریف شده را وارد نمائید.

اید و جهت برقراری ارتباط با خطوط شهری نیاز به گرفتن پیش شماره دارید، پیش شماره مذکور را در  فن مستقیم به فکس مودم وصل نکردهچنانچه خط تل

 وارد نمائید. "پیش شماره ارسال فکس"بخش 

 


