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، یک تکنولوژی از دنیای مدرن فکس می باشد که توانایی CoFax دستگاه فکس سرور تحت شبکه

همگرایی و ارتباط تکنولوژی فکس با تکنولوزی شبکه های فناوری اطالعات را دارد. در واقع با یکپارچه سازی 

 Local Areaو تعامل فکس و شبکه این توانایی را می افزاید تا کاربران بتوانند در سرتاسر شبکه 

Connection(LAN) این بدین معنا می باشد که تا هر کاربر در شبکه ه ارسال و دریافت فکس بپردازندب .

 یک دستگاه فکس دیجیتال تمام حرفه ای داشته باشد.

 
 از دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل شده است. CoFaxدستگاه فکس سرور تحت شبکه 

CoFax Fax Server(Hardware) 
CoFax Fax Client(Software) 

CoFax fax Server .در واقع نشانگر  منبع مدیریتی تمامی ارتباطات و نقل و انتقاالت فکس ها می باشد

دستگاه فکس سرور میباشد که قلب اصلی تمامی مراودات ارسال و درسافت فکس می باشد و تمامی جریانات 

 حیاتی و مورد نظر در ان صورت می پذیرد.
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CoFax Client  ابزاری است برای کاربران جهت تهیه، نوشتن تدوین، ویرایش و ارسال و دریافت فکس در

توسط مدیر سیتم  CoFax Fax Clientسرتا سر شبکه به صورت داخلی و خارجی. همان طور که عنوان شد 

برای کاربر تدارک دیده می شود تا کاربران بتوانند از روی سیستم خود به ارسال و  Fax Administratorیا 

 و هر کاربر حریم شخصی منحصر به فرد خودش را داشته باشد. دریافت فکس بپردازند

می توان تمامی رویای امنیت، سرعت و سادگی را در سازمان هایی که به دنبال کیفیت  CoFaxبه طور کلی با 

 می باشند برآورده ساخت.فکس خود 
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را در درون شبکه های  CoFaxی از توپولوژی و نحوه استقرار دستگاه فکس سرور صویر زیر یک شمای کلت

 سازمانی نشان می دهد.

 

 
 

 CoFaxمشخصات سخت افزاری دستگاه فکس سرور 

 

Power Supply: 12VDC 0.4A or 110-240VAC 
Temperature:0-40 Degree 
Network: 10/100 Ethernet Connection * 2 
Telephone Line: 1 Port, 2 Port, 3 Port , 4 Port, 8 Port 

 

از این باب قدرتمند ترین دستگاه فکس تحت شبکه می باشد که با تمامی سیستم  CoFaxدستگاه فکس سرور 

 XP ،Vista ،Win، 89های  Windowsهای سروری و کالینتی مانند  Windowsاز جمله عامل های دنیا 

Seven ،Win 8 ،Win 10 .سازگار می باشد 
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Fax Sending 
 CoFaxتحت عنوان   Virtual Printer، به طور پیش فرض یک CoFax Clientزمان استقرار و نصب 

Printer  نصب خواهد شد که می توان تمامی فایل ها با فرمت های متنوع و گوناگون همچونMicrosoft 

Officeو بسیاری دیگر را ارسال نمود اما به راحتی ارسال یک فرمان پرینت.  ، عکس، اسکن 

 

  AutoBalanceقابلیت 

CoFax  می تواند به صورت زمان بندی شده وضعیت سالمت خطوط فکس را از نظر اشغالی، خرابی کنترل

نماید و یک باالنس متوازن را در میان خطوط فکس هنگام ارسال و دریافت فکس ایجاد نماید تا خط اید آل و 

ی های اصلی از ویژگ Highest Availabilityانالین برای مدیریت ورودی و خروجی فکس مشخص گردد. 

 باشد.یاین توانایی م
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Time Sending 
از مزایای  به ارسال فکس بپردازند. CoFaxکاربران می تواندد بر اساس یک زمان بندی تمظیم شده بر روی 

CoFax Time Sending  می توان به ارساال فکس های بین المللی، انتخاب زمان آزاد و خلوت برای ارسال

 فکس های گروهی و بسیاری دیگر اشاره نمود.
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Group Sending 
CoFax Server  قابلیت ارسال گروهی یک فکس به تعداد نامحدودی گیرنده را به صورت هوزمان و یا زمان

 بندی شده دارد. 

 

 
 

Auto Resending of Failure Fax 
قابلیت تشخیص فکس هایی می باشد که در زمان  CoFaxاز متمایز ترین توانایی های دستگاه فکس سرور 

ارسال به دالیل مختلفی نظیر اشغالی خط فکس گیرنده، عدم اتوماتیک بودن فکس گیرنده و غیره دچار خطا 

 شده و ارسال اتوماتیک این فکس ها.

 

Waiting Fax Deleting 
می باشد و اماده خارج شدن از دستگاه  Waitingکاربران می توانند زمانی که یک فکس ارسالی در مرحله 

 است آنرا کنسل کرده و یا پاک نمایند.

 

Inner Relay 
مه کردن انها در کنار فکس های سازمانی و ضمی Signatureقابلیتی منحصر به فرد در قراردادن سربرگ ها، 

 و ارسال ان به صورت یک فکس داخلی از دیگر اعضای درون شبکه ای.ارسال 
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Outer Forward 
زمانی که فکسی دریافت می شود می توان انرا به صورت اتوماتیک برای دیگر دستگاه های فکس سازمان ارسال 

 نمود.

 

OCR Method 
با استفاده از این ویژگی می توان یک شماره فکس خاص را بر روی برگ فکس ارسالی ضمیمه نمود تا ارسال 

 در حین ارسال ایمیل. BCCو  CCهای دیگری ارسال شود. فرایندی نظیر  Contactبه 

FAX Receiving 
 Extention Numberبران یک برای شما این امکان فراهم می شود تا بتوانید برای هر کاربر و یا گروهی از کار

مجازی تعریف نمایید تا هرکس بتواند فکس خودش را دریافت کند و هر کاربر شماره فکس داخلی فکس 

 منحصر به فرد داشته باشد.

 

Timely FAX Receiving Rminder 
عمل می کند و تمامی  Pop Upکه مانند یک  Prompting Frameابزاری بسیار توانا و پر کاربرد با نام 

بر روی دسکتاپ سیستم عامل کاربر همراه با صدا  Notificationفکس های ارسای و دریافتی را مانند یک 

 خبر می دهد.
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FAX Reading And Editing 
 CoFaxهر نوع فکسی و با هر نوف فرمتی را می توان با 

ارسال و دریافت نمود اما دستگاه در نهایت انرا با فرمت 

tiff  به کاربر نمایش می دهد. کاربران می توانند با

CoFax Client Browse  خود انراRead And 

Write .نمایند 
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AutoFAx to Print 
CoFax  می تواند با یک یا چند پرینتر تحت شبکهSync صورت اتوماتیک ه شده تا فکس های دریافتی ب

. البته می توان نحوه پرینت ها و اینکه کدام فکس ها بر روی کدام پرینتر ها ارسال شوند را پرینت گرفته شود

 کامال با جزیات باال مدیریت نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Auto FAX To Email یا   FAX To Email/Email To FAX 

های  Mail Serverهای دنیا سازگار نمود.  Mail Serverرا می توان با تمامی  CoFaxدستگاه فکس سرور 

و ... تا بتوان تمامی فکس های ارسالی  Exchange server 2003 to 2016 ،mdeamon ،Hmailنظیر 

انجام داد و کاربران می تواندد بر روی  Outlookهایی مانند  Mail Clientو دریافتی را از طریق ایمیل و 

یل و تبلت و کامپوتر های خود که ایمیلشان بر روی آنها قرار دارد در هر جای دنیا هر دستگاهایی مانند موبا

 به ارسال و دریافت فکس بپردازند.
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AutoFax To FTP Server 
هماهنگ نمود تا هر کاربر بر اساس  FTP Serverتمامی فکس های ارسالی و دریافتی را می توان با یک 

Acoount ته باشد.خد بر روی آن دسترسی داش 

 

Recived FAX Auto-Dispatch Routing 
 کردن فکس های دریافتی: Routeدر مقابل نحوه  CoFaxروش اصلی  4

 The Route Of According The Extention number 

 The Route Of According The Caller ID Number 

 The Route Of Counter Part fax ID 

 The Route Of Income Port   4،3،2در فکس های چند پورت که تعداد خطوط فکس های انها 

 دریافت و یا ارسال رزرو شود.مشخص نمود که کدام خط های فکس برای می باشد می توان  9و 

FAX FeedBack Delivery 
بسیار هوشمند متوجه شوند که فکس های ارسالیشان  Feddback Regardlessکاربران می توانند با یک 

توسط گیرنده با موفقیت دریافت شده یا خیر. این سناریو با یک گزارش جامع در خصوص فکس هایی که با 

خطا مواجه شده اند همراه است و با تشریح کامل توضیح می دهد که فکس ارسالی به چه دلیلی دچار خطا 

 شده است.
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FAX Searching 
برای جست و جوی یک فکس از بین تمامی فکس های اریالی و دریافتی خود انرا بر اساس اربران می توانند ک

 تاریخ، زمان، عنوان فکس، شماره و یا مشخصات فرستنده و گیرنده استفاده نمایند.

 

 
 

FAX Filing یا   FAX To Folder/Folder To FAX 

 Customizeبه صورت   Share Folderکاربران می توانند تمامی فکس های ارسالی و یا دریافتی را در یک 

 شده ذخیره و مدیریت نمایند.

 

FAX BackUp 
بر اساس یک زمان بندی مشخص می توان از تمامی تنظیمات، داد ها ، فکس های دریافتی، ارسالی و گزارش 

 ها نسخه پشتیبان تهیه نمود.

 

FAX header And Footer Customizing 
و سربرگ سازمانی تهیه  Footerو  headerمی توان برای تمامی فکس های ارسالی و دریافتی یک یا چند 

 و تخصیص داد.

 

Voice Prompt Customizing 
 قرار داد. IVRمی توان برای ارسال و یا دریافت و یا خطا در ارسال و دریافت فکس صدایی را به عنوان 
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Add Book management 
یا چند از تمامی شماره فکس های مورد نظر را به صورت یک تلفن دفترچه  یا چند هرکاربر می تواند یک 

Contact Information  درCoFax Client  خود قرار دهد تا در هنگام ارسال فکس یک یا چن شماره از

 انرا انتخاب کرده و فکس را ارسال کند.

 

User Management 
Administrator  می تواند با محیط مدیریتی خود تمامی تنظیمات، پالیسی ها، دپارتمان ها، اطالعات

می باشد را در یک محیط  CoFax Serverکاربری، نام کاربری، پسورد ها، داخلی ها و هر انچه که در توان 

 کامال اسان و حرفه ای مدیریت نماید.

 

Integerate LDAP User management And Software Distribute 
 Active Directoryقابلیت سازگاری با سرویس  coFAXاصلی ترین و بزرگترین ویژگی دستگاه فکس سرور 

 user And Group Activeهارا از ساختار  Groupها و  Userشبکه ها می باشد که می تواند تمامی 

Directory   بخواند و سطوح دسترسی وAuthentication  وAuthorization  را بر مبنای سرویس های

Avtive Directory .برای ارسال و دریافت فکس اعمال کند 
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FAX Signature 
را قرا دهند تا  STAMP Fileیک فکس بر روی ان یک  CoFax Clientبا  کاربران می توانند در زمان ارسال

زمانی که فکس به گیرنده  رمز گزاری شده امنیت فکس ارسالی را تامین نماید.  Signatureبه عنوان یک 

 می رسد ابتدا باید پسوردی که بر روی فایل می باشد را زده تا فکس برای او به نمایش گذاشته شود.

 

Monitor The Fax Status 
هر کاربر می تواند وضعیت تمامی خطوط را کنترل نماید که در حالت  Administrator Clientدر بخش 

idle  یاSending  و یاRecieving  می باشد. همچنین می توان وضعیت فکس های ارسالی و دریافتی را

 و ... می باشد. Retryingویا  Recievingویا  Sendingبررسی نماید که در حالت 

 

Receive And Send fax Remotely 
زمانی که کاربران خارج از سازمان می باشند تنها با داشتن اینترنت می توانند به کنسول کاربری تحت وب 

 وصل شوند و در امن ترین شرایط ممکن به ارسال و دریافت فکس بپردازند. CoFaxدستگاه فکس سرور 
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Support T.38 Network FAX(IP FAX) 
 FAX Over IPاخلی یا ارسال و دریافت فکس در بستر یک شبکه د

 

API For Integrated With Own Business 
منحصر به فرد خود با تمامی نرم افزار های  API Provideمی تواند با تکیه بر  coFAXدستگاه فکس سرور 

بسیاری دیگر همگام شود و قدرت ارسال د ریافت فکس را از  ERP ،CRMدیگر مانند اتوماسیون های اداری، 

 داخل این نرم افزار ها به کاربران تقدیم کند.

 

Multi Port Device 
به عنوان  برترین برند شناخته شده فکس سرور سازمانی و تنها   CoFaxدستگاه فکس سرور تحت شبکه 

 ،(NKFAX-28) پورت4، (NKFAX-06) پورت1در مدل های  PS2و   USBدستگاه فکس دارای پورت 

تعداد خطوط فکس  پشتیبانی از) (NKFAX-88) پورت 9و ( NKFAX-48)پورت  2، (NKFAX-38) پورت 3 

 می باشد.در سازمان ها پورت های( قابل عرضه و ارائه تعداد  بر اساس 

 

 برخی از امکانات مدل های مختلف این دستگاه عبارت اند از:

 بدون کاغذارسال و دریافت فکس 

 ارسال و دریافت فکس از طریق شبکه

 امکان ذخیره و آرشیو کردن فکس ها

 امکان الویت دهی به فکس های منتقل شده در صف ارسال

 امکان گزارش گیری از وضعیت فکسهای ارسالی و دریافتی

 امکان فکس کردن کلیه فایل های قابل چاپ 

 ارجاع فکس های دریافتی به سایر افراد

 ارسال فکس گروهیامکان 

 دسترسی فکس های ارسالی و دریافتی از طریق شبکه

 امکان انتخاب شماره ها از دفتر تلفن

 امکان ارسال فکس با چندین خط همزمان

 امکان تفکیک خطوط دریافت و ارسال فکس و یا استفاده همزمان برای ارسال و دریافت فکس
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CoFax Install, Configuration And Manage 
 

 CoFaxبراقراری ارتباطات فیزیکی 

قرار می دهیم اما در  Lanو کابل مربوط به شبکه را بر روی پورت  Lineابتدا خط فکس را بر روی پورت 

 networkباید در نظر داشت که دستگاه هایی که دارای دو پورت شبکه می باشند یکی از پورت ها برای 

Switch  یک بوده و دیگر برای ارتباط مستقیم باComputer Connection  میباشد و این بدین معنا

 قرار دهیم. Network Switchنیست که هر دو پورت را در یک 

با دستگاه  TeleFaxقرار دارد صرفا برای اتصال یک دستگاه  Lineکه در کنار پورت  Phoneام پورت 

را به پورت  Powerل استفاده می شود. حال برای روشن کرده دستگاه کافیست کاب CoFaxفکس سرور 

12VDC   یاAC 200V .متصل کنیم تا دستگاه در مدار قرار بگیرد 

 جلوی دستگاه تعدادی چراغ وجود دارد که عالیم مختلف دستگاه را نشان می دهد.

Power Light نشان دهنده روشن یا خاموش بودن دستگاه می باشد. 

Lan Light .نشان دهنده برقراری ارتباطات شبکه ای میباشد 

Run Light  دقیقه روشن می شود و نشان دهنده ای می باشد که دستگاه اماده اجرا و  4الی  1که بعد از

 شروع کار است.

متصل است از خطی دیگر تماس گرفته که اگر با بوقی مشابه  CoFaxحال می توان به خط فکسی که به 

 اماده سرویس دهی میباشد. CoFaxمودم مواجه شویم بدین معنا است که 

به دو روش می تواند  CoFaxزمانی که دستگاه به صورت سخت افزاری اماده و در مدار قرار گرفه شود 

 ر دهد.سرویس ارسال و دریافت فکس را در اختیار کاربران قرا

 Cofax Serverبر روی سیستم هر کاربرو ارتباط ان با  coFax Client Softwareنصب  -1

 IE Browserتوسط  Web InterFaceاستفاده از  -4

 نکته: هر کاربر می تواند به صورت هم زمان از هر دو روش استفاده نماید.
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 86 ایران خانه فکس                                                                                           CoFax فکس تحت شبکه معرفی  

 گروه مهندسی شبکه پال نت خانه فکس وابسته به 

تنها نماینده رسمی و ثبتی قدرتمند ترین و بزرگترین برند دستگاه فکس سرور تحت شبکه در دنیا و سازگار 

با هر نوع زیر ساخت شبکه ای توانسته گامی بلند و بزرگ در راستای تحقق اهداف فکس سرور سازمانی بردارد 

انی توانا وبا تجربه، مشاوره و پشتیببکار گیری متخصصین  که از و این نوید را به تمامی مشتریان خود می دهد 

 ارائه می دهد. CoFax Serverقدم به قدم سازمانی را برای مصرف کنندگان 

 

 در وب سایت خانه فکس ایران  CoFaxدموی انالین فکس سرور 

 

امکان  CoFax با فراهم نمودن زیرساخت تست و دمو فکس سروهای تحت شبکه و نسل جدید خانه فکس

ارائه این خدمات را به صورت کامال عملی و از راه دور فراهم نموده است. آن دسته از عزیزانی که می خواهند 

از سیستم فکس سنتی به سمت راهکارهای فکس نوین و تحت شبکه مهاجرت کنند، می توانند پیش از تغییر 

دستگاه ها را مورد تست و بررسی قرار دهند  ، امکانات و قابلیت های اینFaxساختار و سیستم دریافت و ارسال 

 .تا مناسب ترین دستگاه به بهینه ترین منابع را جهت استفاده در زیرساخت شبکه مجموعه خودشان تهیه نمایند
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