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1. Wstęp
Miło nam, że wybrali Państwo oferowany przez nas serwer faksów, który
jest produktem z najnowszej linii produkcyjnej firmy PLATAN. Wysoka
jakość, bogata paleta realizowanych funkcji i usług oraz prostota obsługi, to
główne zalety FaxServera.
Serwer faksów po odpowiednim skonfigurowaniu umożliwia:
 obsługę do 10 kont faksowych (10 numerów faks) – licencja;
 współpracę z dowolnymi operatorami VoIP;
 współpracę z systemami PBX z obsługą SIP;
 realizację usług Fax over Internet Protocol (FoIP) w standardzie
T.38 i kodekach G.711;
 przechowywanie do ok. 3,5 mln stron faksów;
 wysyłanie i odbieranie faksów poprzez stronę www;
 wysyłanie i odbieranie faksów przez pocztę e-mail;
 archiwizację faksów wysłanych i odebranych.
Życzymy pełnego zadowolenia z dokonanego zakupu i pragniemy zapewnić,
że zawsze jesteśmy gotowi służyć fachową pomocą oraz informacją
o naszych produktach.
Aby zapewnić prawidłową obsługę FaxServera, prosimy zapoznaj się
dokładnie z niniejszą Instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.
Zapraszamy również na stronę internetową www.platan.pl, na której można
uzyskać informację o nowościach i zmianach w naszych produktach.
Uwaga, ze względów bezpieczeństwa zaleca się podłączenie
serwera faksów za routerem.
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2. Pierwsze uruchomienie
2.1. Tworzenie konta Administrator
Dostęp do konfiguracji Platan Fax Servera uzyskuje się po wpisaniu
w pasku adresu przeglądarki adresu 192.168.1.253 – adres domyślny.

W przypadku niektórych wersji przeglądarek wymagana może być
konieczność potwierdzenia certyfikatu bezpieczeństwa.
Po zatwierdzeniu wpisanego adresu IP zostanie otwarta strona, na której
należy stworzyć konto administratora.

Po utworzeniu konta Administrator na stronie zostanie wyświetlona
informacja o utworzeniu konta.
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2.2. Jak wprowadzić ustawienia sieciowe?
Wprowadzenie parametrów sieciowych wymaga zalogowania się do
serwera faksów z uprawnieniami administratora. Po wybraniu opcji
Ustawienia przechodzimy do ustawień sieciowych.

2.2.1. Połączenia sieciowe
W opcji Połączenia sieciowe należy wprowadzić ustawienia otrzymane od
administratora sieci LAN.

ver. 1.00.01
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2.2.2. Profil SIP
Dodatkowo zaleca się ustawienie Profilu SIP w zależności od dostawcy
usługi Fax over IP (FoIP).

Profil SIP 1 - profil do współpracy z systemami telekomunikacyjnymi
Platan i innymi operatorami VoIP.
Profil SIP 2 – profil do współpracy z operatorem DID.

2.3. Jak utworzyć konta faksowe?
Aby utworzyć konta faksowe w Platan Fax Serverze należy zalogować się
do serwera faksów jako administrator i przejść do opcji Konta faksowe.

W wyposażeniu standardowym Platan Fax Servera są dostępne
licencje umożliwiające utworzenie do dwóch kont faksowych.

8

ver. 1.00.01

Platan Fax Server ver. 1.00.xx

2.3.1. Podstawowa konfiguracja konta faksowego
Należy wybrać
konfiguracyjne:

opcję

Nowe

konto

faksowe

i wprowadzić

dane

Nazwa – nazwa dla konta faksowego;
Numer – numer linii telefonicznej konta;
Ilość miejsca – ilość miejsca przeznaczonego na przechowywanie faksów
wysłanych i odebranych dla danego konta faksowego. W Platan Fax
Serverze dostępne jest dla wszystkich kont faksowych do 400GB.
Administrator mający dostęp do danego konta faksowego będzie
otrzymywał ostrzeżenia dotyczące przepełnienia przestrzeni przeznaczonej
dla danego konta faksowego na adres e-mail.
Automatyczne usuwanie najstarszych faksów w przypadku braku miejsca –
opcja pozwalająca na ustawienie zachowania Platan Fax Servera
w przypadku zużycia miejsca przeznaczonego dla konta faksowego
(najstarsze wiadomości są usuwane). W przypadku odznaczonej opcji
serwer uniemożliwi wysyłanie i odbieranie nowych faksów.

ver. 1.00.01
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2.3.2. Konfiguracja SIP konta faksowego

Dla każdego konta faksowego należy skonfigurować połączenie SIP
zgodnie z informacjami otrzymanymi od administratora centrali
telefonicznej lub operatora VoIP.
Host – adres serwera rejestracyjnego.
Port – port rejestracji.
Nazwa użytkownika – login do rejestracji usługi SIP otrzymany od operatora
VoIP lub administratora centrali.
Hasło – hasło do usługi SIP otrzymane od operatora VoIP lub administratora
centrali.
Prefiks – numer, który będzie dodawany na początku numeru wybranego
przez użytkownika wysyłającego faks.
10
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Inne ustawienia – parametry dotyczące transmisji FoIP (Fax over IP).
Do kont wewnętrznych VoIP w serwerach Proximia i Libra, do
których będą zalogowane konta faksowe Platan Fax Servera należy
wyłączyć opcję re-invite.
Po wprowadzeniu wszystkich danych otrzymamy informację o statusie
zalogowania konta, które sygnalizowane kolorem w kolumnie Status. Po
najechaniu kursorem na status danego konta zostanie podświetlona
informacja o statusie rejestracji.

2.3.3. Konfiguracja konta e-mail dla konta faksowego
Platan Fax Server umożliwia odbieranie i wysyłanie faksów
z wykorzystaniem poczty e-mail. Aby skorzystać z tej usługi, należy dla
konta faksowego zdefiniować parametry poczty e-mail w menu Konto
faksowe  Konto e-mail.

ver. 1.00.01
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Po zakończeniu konfiguracji poczty e-mail dla konta faksowego w statusie
tego konta są widoczne włączone opcje e-mail.

12
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Aby zweryfikować poprawność konfiguracji serwera poczty wychodzącej
konta e-mail dla konta faksowego należy wybrać opcję wiadomość testowa
w menu Konto faksowe  Konto e-mail.

Wiadomość testowa zostanie wysłana na adres e-mail użytkownika.

2.4. Jak dodać użytkowników?
Aby dodać nowych użytkowników do Platan Fax Servera, należy
zalogować się do systemu z uprawnieniami administratora i wybrać
opcjęUżytkownicy.

Następnie wybieramy opcję Nowy użytkownik i przystępujemy do
definiowania nowego użytkownika.

ver. 1.00.01
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Aktywny – włączenie/wyłączenia aktywności konta użytkownika.
Adres e-mail – adres email użytkownika, który jest również loginem do
FaxServera. Na ten adres e-mail będzie również możliwość wysyłania
faksów przychodzących.
Hasło – hasło uwierzytelniające do FaxServera. Hasło musi składać się z co
najmniej 8 znaków zawierających litery, cyfry i znaki specjalne. Hasło nie
może zawierać znaku spacji.
Imię i Nazwisko – imię i nazwisko użytkownika, które będą widoczne
w historii wysłanych faksów.
Typ konta – dostępne są trzy typy konta:
 Użytkownik – konto umożliwiające na podgląd tylko własnych
faksów wychodzących oraz faksów przychodzących, do których
użytkownik ma dostęp.
 Nadzorca – konto umożliwiające podgląd wszystkich wysłanych
i odebranych faksów, do których ma dostęp.
 Administrator – konto z takimi samymi uprawnieniami jak
Nadzorca oraz dodatkowo możliwością konfigurowania kont
faksowych, użytkowników, wprowadzanie licencji i zmianę
parametrów sieciowych.
14
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Po zdefiniowaniu Użytkownika należy nadać uprawnienia.

W opcji Nowe uprawnienia należy zdefiniować do jakich usług przy
wysyłaniu i odbieraniu użytkownik będzie miał dostęp dla poszczególnych
kont faksowych w Platan Fax Serverze.

Konto faksowe – wybór konta faksowego, do którego będą przypisywane
uprawnienia.
ver. 1.00.01
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Wysyłanie faksów – włączenie opcji umożliwiającej wysyłanie faksów przez
dane konto faksowe poprzez stronę www Platan Fax Servera.
Email to Fax – włączenie opcji wysyłania faksów poprzez pocztę e-mail.
Opcja wymaga zdefiniowania konta e-mail dla konta faksowego,
patrz: Konfiguracja konta e-mail dla konta faksowego.
Usuwanie wysłanych faksów – opcja usuwająca z listy wysłanych faksów
wpis o wysłaniu faksów u danego użytkownika. Usunięta informacja nadal
będzie widoczna u pozostałych uprawnionych użytkowników.
Bezpowrotnie usunięć faks z Platan Fax Servera może jedynie
administrator po wykonaniu archiwizacji faksów, patrz: Usuwanie
faksów.
Odbieranie faksów – opcja umożliwiająca odbiór faksów z danego konta
faksowego po zalogowaniu się na stronę www Platan Fax Servera.
Fax to Email – opcja włączająca wysyłanie faksów otrzymanych poprzez
dane konto faksowe na adres e-mail użytkownika jako załącznik
w formacie .pdf.
Opcja wymaga zdefiniowania konta e-mail dla konta faksowego,
patrz: Konfiguracja konta e-mail dla konta faksowego.
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3. Jak wysłać faks?
3.1. Wysłanie faksu przez stronę www (Web to Fax)
Aby wysłać faks poprzez stronę www FaxServera, należy zalogować się na
konto użytkownika. Adres strony www, na której dostępna jest usługa,
należy uzyskać od administratora systemu, domyślnie adres: 192.168.1.253.

Po zalogowaniu użytkownik otrzyma informację o przyznanych
uprawnienia na danych kontach faksowych i ich aktualnym statusie.

Następnie wybieramy opcję Nazwa konta lub Panel. Wybranie tej opcji
wyświetli stronę z listą odebranych faksów na danym koncie faksowym.

ver. 1.00.01
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Aby wysłać nowy faks należy wybrać opcję Nowy faks.

Numery odbiorców – numery na jakie ma zostać wysłany faks. Platan Fax
Server umożliwia wysłanie jednego faksu jednocześnie na 50 numerów.
Numery należy wpisać oddzielone przecinkami, średnikami lub każdy
numer należy wpisać w osobnej linii.
Plik – należy wskazać plik, który ma zostać wysłany jako treść faksu.
Serwer faksów akceptuje pliki w formacie: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg,
jpeg, ods, odt, png, tif i tiff. Maksymalny rozmiar pliku to 3MB.
Wybranie opcji Utwórz wysyła faks do odbiorcy/odbiorców.

18
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Aktualny status wysłania faksu można sprawdzić w zakładce Faksy wysłane.

3.2. Wysłanie faksu przez e-mail (Email to Fax)
Wysłanie faksu z wykorzystaniem poczty e-mail możliwe jest tylko
w przypadku zdefiniowania parametrów poczty przychodzącej e-mail dla
kont faksowych (patrz: Konfiguracja konta e-mail dla konta faksowego)
i tylko dla zdefiniowanych użytkowników Platan Fax Servera.

Aby wysłać faks poprzez pocztę e-mail należy stworzyć nową wiadomość,
w której należy wpisać następujące dane:
e-mail odbiorcy – adres e-mail przypisany do konta faksowego;
ver. 1.00.01
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Temat – numer/numery telefonów, na które ma zostać wysłany faks. Można
podać do 50 numerów oddzielonych przecinkiem lub średnikiem;
Treść wiadomości faksowej – załącznik w formacie doc, docx, xls, xlsx, jpg,
jpeg, ods, odt, png, tif i tiff. Maksymalny rozmiar pliku to 3MB.
Aktualny status wysłania faksu można sprawdzić w zakładce Faksy wysłane.
Opcja wymaga zdefiniowania konta e-mail dla konta faksowego,
patrz: Konfiguracja konta e-mail dla konta faksowego.

20
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4. Jak odebrać faks?
4.1. Odbieranie faksów przez stronę www (Fax to Web)
Aby sprawdzić faksy przychodzące należy zalogować się do Platan Fax
Servera i wybrać konto faksowe, na którym chcemy sprawdzić faksy
przychodzące. Po wybraniu opcji Faksy odebrane otrzymujemy informację
o faksach przychodzących z możliwością pobrania treści wiadomości
faksowej. Dodatkowo dla łatwego wyszukania konkretnej wiadomości
faksowej można skorzystać z filtru.

4.2. Odbieranie faksów przez e-mail (Fax to Email)
Użytkownicy z uprawnieniem otrzymywania faksów przychodzących
z danego konta faksowego będą otrzymywali wiadomości e-mail z konta
faksowego z treścią wiadomości zapisaną w załączniku w formacie .pdf.

ver. 1.00.01
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5. Licencje
5.1. Licencje na konta faksowe
Platan Fax Server w wyposażeniu standardowym ma licencje na 2 konta
faksowe. Maksymalnie można uruchomić do 10 kont faksowych. Aby
zwiększyć liczbę kont faksowych należy zakupić licencję w firmie Platan
lub u partnera firmy Platan. Otrzymaną licencję należy wprowadzić
w zakładce Licencje.

5.2. Licencja na aktualizację
Aby uzyskać możliwość aktualizacji oprogramowania Platan Fax Servera
przez 12 miesięcy, należy zakupić licencję.

Posiadając licencję na aktualizację po opublikowaniu przez producenta
nowej wersji oprogramowania system umożliwi aktualizację (zakładka
Aktualizacja w menu).
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6. Jak archiwizować i usuwać faksy?
6.1. Archiwizacja faksów
Platan Fax Server umożliwia ręczną archiwizację faksów odebranych
i wysłanych. Aby dokonać archiwizacji na danym koncie faksowym, należy
wybrać opcję Archiwum faksów odebranych lub Archiwum faksów
wysłanych. Archiwizację można wykonać tylko po zalogowaniu się na
koncie typu Administrator.

Następnie wybieramy okres, z którego chcemy wykonać archiwizację,
i wciskamy przycisk Utwórz.

Po utworzeniu archiwum można pobrać faksy (plik .zip) i zapisać
w dowolnym miejscu komputera lub sieci.
24
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Maksymalny rozmiar pliku archiwum to 3GB lub 60 tys. plików.
W przypadku zdefiniowania okresu, którego rozmiar archiwum
przekroczy powyższe wartości, wówczas FaxServer wyświetli
komunikat o przekroczeniu tych parametrów i ustawi możliwą datę
końcową okresu archiwum.
W pamięci Platan Fax Servera może być zapisany tylko jeden plik
archiwum. Aby stworzyć archiwum z kolejnego okresu, należy
usunąć wcześniej stworzone archiwum przez wybieranie opcji
Usuń archiwum.

6.2. Usuwanie faksów
Faksy można usunąć tylko po zalogowaniu na konto typu Administrator.
Aby usunąć faksy, należy najpierw wykonać archiwum z okresu, który
chcemy usunąć. Dopiero potem można wybrać opcję Usuń faksy.

ver. 1.00.01

25

Platan Fax Server ver. 1.00.xx

Aby usunąć faksy z innego okresu, należy usunąć wcześniej stworzone
archiwum przez wybranie opcji Usuń archiwum, następnie stworzyć nowe
archiwum i dopiero wtedy usunąć faksy.
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