
de nieuwste manier van bellen voor het MKB

BELCENTRALE 
FAX OVER IP
Met de Fax over IP ( FoIP ) extensie kunt u snel en eenvoudig
vanaf uw PC faxen versturen en ontvangen.  

Faxen
Neem afscheid van uw oude en onhandige fax apparaat en uw analoge PSTN lijn. Met de FoIP extensie
heeft u geen hardware meer nodig om faxen te verzenden en ontvangen.

Eenvoudig gebruik
Met deze extensie kunt u vanaf uw pc een e-mail met fax als attachment naar de Belcentrale PBX sturen. 
De attachment wordt dan als fax verstuurd naar het telefoonnummer dat u in het onderwerp van de e-mail 
heeft geplaatst. Het ontvangen is nog makkelijker, faxen die naar uw faxnummer worden gestuurd 
komen als e-mail met .pdf attachment bij u binnen.

Features
 >  Verzenden en ontvangen van faxen via e-mail

 > Ondersteuning voor verzenden van .tif, .jpg en .pdf

 > Faxen naar meerdere ontvangers sturen

 > Anti-spam beveiliging

Module gebruiken
Als u uw FoIP extensie aangevraagd heeft geeft u 
een e-mail adres op waarvandaan u e-mails ver-
stuurt.           Het is belangrijk dat u vanaf dat e-mail adres 
de e-mail                met de fax naar de fax server verstuurt.

Wanneer u deze e-mail verstuurt vult u in :

Aan: fax@fax.belcentrale.nl
Onderwerp: faxnummer waar u naar wilt faxen, bij
meerdere nummers plaatst u een ; tussen de 
nummers
Bijgevoegd:

 
 de fax voegt u toe als attachment  

Zodra de fax verstuurd is ontvangt u een e-mail
met daarin een bevestigingslink. Als u daarop
klikt en de fax goedkeurt zal deze zo snel mogelijk verstuurd worden.

Voor het ontvangen van faxen hoeft u niets in te stellen. Als er naar uw faxnummer gefaxt wordt zullen                                                                                                                                                              deze bij u als 
e-mail binnenkomen, met de fax als .pdf attachment bijgevoegd.

  

   

Onze supportmedewerkers staan u te woord voor uw gebruikersvragen en onder-
steuning van apparatuur. Belcentrale is 7 dagen per week telefonisch bereikbaar 
op 088 333 4446 (keuze 2) of mail naar support@belcentrale.nl


