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Presentatie 
Met FAXBOX kunt u faxen en sms-berichten verzenden en ontvangen zonder dat u materiaal 
moet installeren, met behulp van het SMTP-protocol (verzending van berichten via het 
Internet) 

U kunt faxen verzenden via: 
• Uw SMTP e-mail client, inclusief "Webmail", op even eenvoudige wijze als een e-

mail. 
• Uw multifunctioneel kopieerapparaat, als u met dit apparaat e-mails kunt verzenden 

(functie Scan to Mail), en als het is aangesloten op een SMTP-server. 
• de Windows-applicaties, door gebruik te maken van het printerstuurprogramma 

FAXBOX, via de functie Bestand / Afdrukken… 
• Via de website https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/SentHistory.aspx 

U kunt faxen ontvangen 
• In uw e-mail client, op dezelfde wijze als een e-mail 

U kunt het verkeer van verzonden en ontvangen faxen raadplegen 
• Via de website https://www.httpsdomain.net/FAXBOX. 

U kunt sms-berichten verzenden via: 
• De FAXBOX "RTE SMS" client extensies. 
• Uw e-mail client, op even eenvoudige wijze als een e-mail. 
• Via de website https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/sms.aspx 

Informatie met betrekking tot deze documentatie 
De voorbeelden in deze documentatie werden uitgevoerd met Microsoft Outlook Express 6.0. 
Ze gelden ook voor de andere versies van Outlook Express, en voor de andere SMTP e-mail 
clients. 
 
Er bestaan specifieke versies van deze handleiding voor e-mail clients van bedrijven: 

• Microsoft Outlook Office met Exchange 
• Lotus Notes met Domino 

Raadpleeg de specifieke documentatie van FAXBOX als u over een van deze e-
mailprogramma's beschikt. 
 
In deze documentatie wordt rekening gehouden met de elementen die specifiek zijn voor uw 
bedrijf. Als u deze documentatie meedeelt aan andere bedrijven, kunnen de domeinnamen niet 
als zodanig gebruikt worden. 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/SentHistory.aspx
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/Web/sms.aspx
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Specifieke gegevens voor uw bedrijf 
E-maildomein voor de verzending van faxen: 
faxbox.com 
Om een bericht te verzenden, typt u bij de verzending van de mail nummer@faxbox.com in 
het vak van de ontvanger. 
 
E-maildomein voor de verzending van sms-berichten: 
rtesms.com 
Om een sms-bericht te verzenden, typt u bij de verzending van de mail nummer@rtesms.com 
in het vak van de ontvanger. Het onderwerp en de tekstinhoud van het bericht worden 
verzonden in een sms-bericht. 
 
Internetadres voor raadpleging van het verkeer:  
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX 
 
Downloaden van FAXBOX client extensies: 
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe 
 

mailto:nummer@faxbox.com
mailto:nummer@rtesms.com
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe
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Een fax verzenden  
U kunt een fax verzenden via: 

• Uw e-mail client 
• Een kopieerapparaat (MFP) of scanner met de optie "Scan to mail" 
• Het printerstuurprogramma 
• Uw Internetbrowser (zie hoofdstuk Naweb 3) 

Via de e-mail client 

 
 
Typ het faxadres rechtstreeks in het vak "Aan:" 
 
U kunt gebruik maken van een van de volgende formaten: 

• nummer@faxbox.com 
• naam.nummer@faxbox.com 
• bedrijf.naam.nummer@faxbox.com 

 
 
Herinnering: in een correct SMTP-adres mogen geen spaties voorkomen. Als u de naam van 
een ontvanger of een bedrijf opgeeft, moeten de spaties worden vervangen door _. 
Bijvoorbeeld: 
Albert_Dupont.0489871099@faxbox.com  

Goedkeuring van verzendingen 
Het is mogelijk om de verzending van een fax goed te keuren voor deze wordt 
verzonden, vanaf het moment dat de fax is klaargemaakt op de faxserver. In dat geval 
wordt de volledige fax weergegeven zoals deze aankomt bij de ontvanger, met 
inbegrip van de voorpagina. De goedkeuring kan verleend worden door een derde, 
volgens de configuratie op de faxserver. De eenvoudigste wijze om een goedkeuring 
af te dwingen, is het faxnummer laten voorafgaan door de letter "a". Er wordt een 
bericht verzonden met een verzoek tot goedkeuring van de verzending, met de fax in 

0489871099@faxbox.com 

Mijn eerste fax 

[DEFAULT:/S=dringend/A=boekhouding] 
Dit is de eerste fax die ik verzend met FAXBOX 

mailto:nummer@faxbox.com
mailto:naam.nummer@faxbox.com
mailto:bedrijf.naam.nummer@faxbox.com
mailto:Albert_Dupont.0489871099@faxbox.com
mailto:0489871099@faxbox.com
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bijlage. Om de verzending goed te keuren, moet de ontvanger dit bericht gewoon 
beantwoorden, zonder het onderwerp te wijzigen. Om de verzending te verbieden, 
moet de ontvanger antwoorden en op het einde van het onderwerp [] of [reden van 
weigering] toevoegen. 

Gegevens die in aanmerking worden genomen 

Onderwerp en hoofdgedeelte van het bericht 

Het onderwerp en het hoofdgedeelte van het bericht zijn vermeld op de voorpagina van de 
verzonden fax. U zult merken dat alleen de tekst wordt weergegeven; de veranderingen van 
lettertype, de attributen (vet, onderstrepen, cursief, kleur, grootte) en de afbeeldingen worden 
niet verzonden. 
In het onderwerp of het bericht kunt u een regel [DEFAULT: opdrachten] invoeren, waarmee 
u geavanceerde opdrachten kunt opgeven voor alle ontvangers van de fax 
(factureringsaccount, voorpagina, CertiFax, Securefax enz.). Deze opdrachtregel wordt niet 
weergegeven op de fax (de ontvanger krijgt de regel niet te zien). Raadpleeg de lijst met 
geavanceerde opdrachten op het einde van deze documentatie. 

Documenten in bijlage 

U kunt documenten toevoegen aan het bericht als bijlage. Deze worden getransformeerd in 
fax. 
De bruikbare bestandsformaten zijn: Microsoft Word, Microsoft Excel en PDF. 
 
Als u andere soorten documenten verzendt, worden die niet verwerkt. U moet op het 
verzendingsbewijs controleren of de fax overeenstemt met uw verzending. Gebruik als dit niet 
het geval is het printerstuurprogramma waarmee eender welk soort document kan worden 
verzonden en waarmee de fax kan worden weergegeven voor de verzending. 

Opslag in het adresboek 
U kunt vaste correspondenten opslaan in het adresboek van het e-mailprogramma. 
U moet het faxadres opgeven in het e-mailadres, in het formaat dat werd beschreven in het 
vorige hoofdstuk. Als u een zelfde correspondent wilt toevoegen met een e-mail en een fax, 
moet u twee ingangen creëren in het adresboek. 
Als u wilt dat de naam wordt weergegeven op de voorpagina, moet u deze vermelden in het e-
mailadres. Bijvoorbeeld: 

Albert_Dupont.0489871099@faxbox.com 
 
De "Facsimile"-velden worden niet gebruikt voor de adressering. 

mailto:Albert_Dupont.0489871099@faxbox.com
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0489871099@faxbox.com 

mailto:0489871099@faxbox.com
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Via een kopieerapparaat (MFP) of een scanner 
Om met FAXBOX een fax te verzenden via een kopieerapparaat (MFP) of een 
netwerkscanner, moet dit apparaat beschikken over de functie "Scan To Mail" of de functie 
"Fax via Internet (I-Fax)" en moet het documenten afleveren in PDF- of TIFF multipages- 
formaat. 

Functie "Scan To Mail" 
• Met deze functie kunt u documenten verzenden per e-mail door het adres van de 

ontvanger in te voeren op de MFP. 
• Gebruik om een fax te verzenden de syntaxis die u ook gebruikt voor verzendingen via 

uw e-mail client. 
o nummer@faxbox.com 
o naam.nummer@faxbox.com 
o bedrijf.naam.nummer@faxbox.com 

• Als het kopieerapparaat een adresboek heeft, kunt u de faxadressen op dezelfde wijze 
opslaan als de SMTP-adressen. 

• Het bestand in bijlage moet een PDF- of TIFF multipages-formaat hebben. 
• De beste resultaten worden verkregen met zwart-witscans. 

Functie "I-Fax" 
• Deze functie is specifiek voorzien voor het verzenden van faxen via het Internet. 
• Ze functioneert op dezelfde wijze als de functie Scan To Mail, met uitzondering van 

het feit dat het te gebruiken e-maildomein ingesteld wordt op de MFP; u moet daarna 
alleen nog het faxnummer invoeren. 

• Stel faxbox.com in als I-Fax-e-maildomein; deze bewerking moet slechts één keer 
uitgevoerd worden op de MFP, en waarschijnlijk heeft de beheerder deze instelling al 
geregeld. 

• U moet alleen nog het faxnummer invoeren. Als u een specifiek adresboek voor de fax 
gebruikt, moet u alleen het faxnummer invoeren. 

• Gewoonlijk zijn de digitaliseringsinstellingen verschillend voor de functies Scan To 
Email en I-Fax. 

• Voor de functie I-Fax zijn de optimale instellingen: 
o Zwart-wit 
o TIFF multipages-formaat (PDF kan ook worden gebruikt). 
o Resolutie 200 dpi (er kunnen ook andere resoluties worden gebruikt). 

Digitalisering via TWAIN 
• TWAIN is een protocol voor de uitwisseling van standaardgegevens tussen een scanner 

en de bureautoepassingen+. 
• U moet beschikken over een toepassing op uw werkstation waar de gegevens die van 

de scanner komen naar verzonden worden. 
• Zodra de gegevens beschikbaar zijn in de toepassing, kunt u ze verzenden per fax door 

ze af te drukken met behulp van een FAXBOX-printerstuurprogramma. 

mailto:nummer@faxbox.com
mailto:naam.nummer@faxbox.com
mailto:bedrijf.naam.nummer@faxbox.com
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Via het printerstuurprogramma 
• Het FAXBOX-printerstuurprogramma maakt deel uit van de "FAXBOX client 

extensies". 
• Het is bruikbaar via alle Windows-toepassingen met de functie "Bestand / 

Afdrukken…". 
• De volgende besturingssystemen worden ondersteund: 

Windows Vista (alles versies) 
Windows XP "Home edition" en "Professional"  
Windows 2008 
Windows 2003 Server met "Terminal Services" client 
Windows 2000 (alle versies) 

• U kunt de client extensies downloaden op het volgende adres:  
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe 
Om ze te installeren moet u de beheerder zijn van uw computer. 

• In de meeste gevallen wordt de te gebruiken configuratie automatisch gedetecteerd; als 
u moeilijkheden ondervindt bij de verzending, raadpleeg dan het hoofdstuk 
"Configuratie van de client extensies". 

Functie "Bestand / Afdrukken…" 
• Selecteer bij het afdrukken de printer FAXBOX. 

 

FAXBOX 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe
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• Voor elke ontvanger van de fax moet u het faxnummer en als u dit wenst ook de naam 

en de naam van het bedrijf opgeven. 
• U kunt meerdere ontvangers opgeven met de knop "Toevoegen". 
• Met de knop "Adressen…" kunt u de adresboeken met de faxnummers openen. Deze 

functie wordt hieronder in detail uitgelegd. 
• U kunt aan de hand van het onderwerp de fax terugvinden in de verzonden items van 

het e-mailprogramma en op de site voor de follow-up van het verkeer. Als u een 
voorpagina verzendt, wordt die daar weergegeven. 

• Het bericht wordt weergegeven op de voorpagina. 
• Schakel het selectievakje "Voorblad en bericht niet verzenden naar FAX-

geadresseerden in als alle nodige gegevens voor de identificatie van de ontvanger al 
vermeld zijn in het document. 

• Met de knop "Opties" kunt u de geavanceerde verzendingsopties openen, die verder in 
deze documentatie worden beschreven. 

• Met de knop "Bekijken…" kunt u de documenten die worden afgedrukt in faxformaat 
weergeven. De voorpagina wordt eventueel toegevoegd op de server. 

Afdrukmand 
• In de Afdrukmand worden de afdruktaken die afkomstig zijn van verschillende 

toepassingen gegroepeerd, zodat ze in één fax kunnen worden verzonden. Deze functie 
is vooral interessant als de te verzenden items niet kunnen worden opgeslagen in een 
document. 

Mijn eerste fax verzonden met het FAXBOX-stuurprogramma 

Mijn eerste fax verzonden met het FAXBOX-stuurprogramma 
De inhoud van het bericht wordt verzonden op de voorpagina 
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• Om gebruik te maken van deze functie moet u gewoon het dialoogvenster geopend 
laten op de achtergrond, en alle nodige afdruktaken uitvoeren. U ziet het aantal 
pagina's dat geteld wordt toenemen. 

• Met de knop "Bekijken…" kunt u de volledige fax weergeven zoals die zal worden 
verzonden. 

Geavanceerde opties 
• Deze opties kunnen worden geopend met de knop "Opties" in het hoofdvenster. 

 

Factureringsaccount 

• Deze informatie wordt meestal niet ingevuld. Uw beheerder heeft voor deze optie 
indien nodig een standaard waarde ingesteld op de server. 

• De factureringsaccount heeft twee doeleinden: 
o De mogelijkheid bieden tot een interne facturatie in uw bedrijf op basis van het 

gedetailleerde factureringsbestand dat wordt verstrekt aan uw beheerder. 
o Als er sprake is van een "Follow-up van verkeer voor een groep (zie het 

hoofdstuk "Follow-up van het verkeer"), bepaalt de factureringsaccount die 
werd gebruikt op het moment van de verzending welke groep de fax mag 
weergeven. 

SecureFax 

• De inhoud van de fax wordt niet gearchiveerd op de server. Deze functie zorgt voor 
een grotere vertrouwelijkheid, omdat de fax alleen zichtbaar is voor de ontvanger en in 
het ontvangstbewijs dat u hebt ontvangen in uw brievenbus. 

• In het instrument voor de follow-up van het verkeer is er een regel waarin de 
verzender, de ontvanger en de technische gegevens over de verzending worden 
weergegeven. De inhoud van een "SecureFax"-fax kan niet worden weergegeven. 
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• Gebruik deze functie als een fax niet mag worden gelezen door een beheerder of een 
persoon van uw groep. 

CertiFax 

• De verzending van de fax wordt gewaarmerkt door een "derde organisatie" die 
onafhankelijk is van uw bedrijf en van de ontvanger. 

• De rechtsgeldigheid van de fax staat gelijk aan die van een aangetekende brief 
• De ontvanger ontvangt een pagina waarop wordt aangegeven dat de verzending een 

"CertiFax"-verzending is. Op elke pagina wordt bovendien de vermelding "CertiFax" 
weergegeven in de balk met faxgegevens bovenaan op het document. 

• Op het verzendingsbewijs dat u ontvangt worden alleen de pagina's vermeld die de 
ontvanger heeft gekregen; het is gecodeerd en kan niet worden gewijzigd. 

Adresboek 
Via het printerstuurprogramma of de programma's Een bericht verzenden / Documenten 
verzenden, kunt u in het venster voor het invoeren van het bericht met de knop Adressen… de 
FAXBOX-adresboeken openen. 
U kunt de FAXBOX client extensies configureren om gebruik te maken van de e-mail client in 
plaats van de interface die in het vorige hoofdstuk werd beschreven. In dat geval wordt het 
adresboek van de e-mail client gebruikt. U kunt echter ook gebruik maken van de FAXBOX-
adresboeken (zie het hoofdstuk Configuratie van de client FAXBOX). 

 
• In het pull down-menu kunt u het adresboek selecteren dat wordt weergegeven in de 

linker lijst. Met de knop […] kunt u een nieuw bestand met een adresboek selecteren. 
Dit bestand kan leeg zijn of geëxporteerde gegevens bevatten uit adresboeken van 
andere toepassingen. Om een adresboek te verwijderen uit de lijst, moet u bij de 
omschrijving van het adresboek het bijgevoegde bestand verwijderen of een andere 
naam geven. 

• Ontvangers kunnen worden toegevoegd met een faxnummer, een e-mail of beide 
adressoorten. Als een ontvanger beide adressoorten heeft (zie het voorbeeld Albert 
EINSTEIN), worden de twee adressen weergegeven in de lijst, en kunt u de adressoort 
die u wilt gebruiken (fax of e-mail) selecteren. 

• In het rechter venster wordt de lijst weergegeven met de Voor verzending 
geselecteerde adressen. Dit kunnen adressen zijn die afkomstig zijn van verschillende 
adresboeken, of die werden ingevoerd in het venster voor de verzending van een 
bericht. 
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• Als het vakje Nieuwe correspondenten automatisch toevoegen  is ingeschakeld, 
worden de geselecteerde adressen die niet gedefinieerd zijn in het laatste adresboek 
toegevoegd aan de verzending, ook al is de interface van het adresboek niet geopend. 
Deze optie is niet beschikbaar als het adresboek alleen-lezen is. 

• Met de knop "Alles sel." kunt u alle adressen van de directory kopiëren naar de lijst 
met ontvangers. Hierin zijn zowel de e-mailadressen als de faxadressen inbegrepen. 
Het kan dus voorvallen dat een ontvanger het bericht zowel via e-mail als via fax 
ontvangt. 

• Opmerking: als u meerdere e-mailadressen selecteert, wordt slechts één bericht 
verzonden, waarin elke ontvanger de volledige lijst met correspondenten ziet. Als u de 
niet-fax-ontvangers nauwkeuriger wilt beheren (hoofdontvangers, ontvangers in kopie 
en onzichtbare ontvangers), vinkt u het vakje "De e-mailclient direct gebruiken om het 
bericht en de adressen in te voeren" aan in het programma voor de configuratie van 
de.FAXBOX-extensies. 

Configuratie van de selectie van adressen 

De selectie van een groot aantal adressen veroorzaakt een druk faxverkeer. Standaard wordt er 
een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer er meer dan 10 adressen worden 
geselecteerd. Als een gebruiker vaak mailings doet, of als u vindt dat het maximaal aantal 
adressen te hoog is, kunt u deze limiet wijzigen in het register. 
In HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\MailConnect\SMTP 
Creëer de DWORD-waarde WarningMaxDest en ken de gewenste waarde toe. De waarde 
0xFFFFFFFF of 0 betekenen dat er geen limiet is. 
U kunt de knop "Alles sel." ook verbergen door de DWORD-waarde DisableSelectAll te 
creëren en deze de waarde 1 toe te kennen. 

Eigenschappen van een ontvanger 

Met de knoppen Nieuw… en Wijzigen… kunt u de eigenschappen van ontvangers weergeven 
en wijzigen. Deze knoppen zijn niet beschikbaar als het adresboek alleen-lezen is. 

 
In de vakken Fax en E-Mail kunt u de adressen invoeren. U bent verplicht minstens één adres 
in te voeren. Een zelfde opgeslagen ingang komt één of twee keer voor in de lijst, naargelang 
de gedefinieerde adressen. In de andere vakken kunt u de instellingen regelen. Deze worden 
alleen gebruikt bij verzendingen per fax. Als de instellingen niet zijn gedefinieerd onder de 
ontvanger, worden de instellingen gebruikt die zijn gespecificeerd onder het bericht, onder de 
verzender of onder de interfacegroep (op de server). 
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Een adresboek creëren of importeren 

• Met de knop […] die zich naast de lijst met adresboeken bevindt, kunt u nieuwe 
adresboeken creëren of bestaande adresboeken importeren. 

• In een eerste dialoogvenster wordt u verzocht een bestand te selecteren; dit kan een 
bestaand bestand zijn (dat geïmporteerd werd) of u kunt een nieuwe naam invoeren 
(creëren). Als het bestand al bestaat, kunt u het vakje Openen als alleen-lezen 
inschakelen. De functies voor het wijzigen en het toevoegen van ontvangers 
(handmatig of automatisch) zijn dan niet beschikbaar. 

• In het tweede venster kunt u de naam invoeren die zal worden weergegeven in de lijst, 
en de overeenstemming tot stand brengen tussen de bestaande veldnamen in het 
geïmporteerde adresboek en de veldnamen die gedefinieerd zullen worden in het 
FAXBOX-adresboek. 

 
Het adressenbestand heeft het formaat CSV (tekst) (Comma Separated Values = door 
komma's gescheiden waarden). Dit formaat wordt bij het exporteren beheerd door de meeste 
e-mail clients; Gebruikers van het product FotoWin kunnen de adresboeken exporteren naar 
dit formaat, op voorwaarde dat er een toepassing wordt gebruikt die het dBase-formaat kan 
lezen en het bestand kan opslaan in het CSV-formaat. Met de producten Microsoft Excel of 
Access kan deze bewerking uitgevoerd worden. 
 
In de volgende producten: Exchange, Outlook 2000/XP/2003, Outlook Express 5 / 6 en 
Eudora light worden de formaten automatisch herkend. 
 
Standaard kunnen in het adresboek de velden Fax en E-mail gebruikt worden. Als u nooit e-
mails wilt verzenden via het printerstuurprogramma, moet u de inhoud van het veld E-mail 
wissen op het moment van de correspondentie, of moet u de e-mailadressen van het CSV-
bestand wissen. Opmerking: als het bestand geëxporteerd werd uit uw e-mail client, en als u 
de faxadressen hebt opgeslagen in het SMTP-formaat nummer@faxbox.com, worden deze 
niet in aanmerking genomen in de directory FAXBOX. 

Verzendingsbewijs 
Ongeacht de methode die wordt gekozen voor de verzending, kunt u een verzendingsbewijs of 
een bewijs van niet-bezorging ontvangen in uw brievenbus. Hierin zijn de volgende 
elementen opgenomen: 

• Technische gegevens over de verzending (verzender, ontvanger) 

mailto:nummer@faxbox.com
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• In geval van een niet-bezorging, de reden voor de mislukking. 
• De eerste twee pagina's van de fax, rechtstreeks zichtbaar in het bericht 
• Een document in bijlage waarin de volledige fax is opgenomen. 

 
Het adres waarnaar het verzendingsbewijs wordt verzonden is: 

• In de eerste plaats het antwoordadres 
• Het adres van de verzender als er geen antwoordadres is opgegeven. 

 
Als u een verzending doet via een MFP die u niet vraagt om u te identificeren, wordt het 
verzendingsbewijs verzonden naar het antwoordadres of het adres van de verzender dat 
standaard is opgegeven in de MFP. 
 
Als u een anonieme verzending doet, wordt het verzendingsbewijs verzonden naar een adres 
dat door de beheerder is opgegeven op de server. 
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Een fax ontvangen 
Werking 

• Het ontvangen van faxen is geen functie die u onmiddellijk kunt beheersen. 
• Er worden één of meer faxnummers toegekend aan uw onderneming. 
• Voor elk faxnummer kunt u een of meer e-mailadressen opgeven waarop de faxen 

worden ontvangen. 
• De beheerder beschikt over de instrumenten om de toekenning van de faxen te kunnen 

definiëren; u moet bij de beheerder uw verzoeken indienen met betrekking tot de 
ontvangst (of het niet-ontvangen) van faxen, en voor de selectie van het formaat van 
het bestand in bijlage waarin de fax is opgenomen. 

• Als een fax wordt ontvangen op verschillende e-mailadressen, worden de elementen 
gedupliceerd. Als u elementen wist of wijzigt op uw eigen exemplaar van de fax, heeft 
dit geen invloed op eventuele andere exemplaren. 

• De ontvangen fax wordt ook opgeslagen in een database op de server. Deze database 
kan geraadpleegd worden op het Internet. In dit geval zijn wijzigingen zichtbaar voor 
alle gebruikers van de database. 

Ontvangen items 
• Berichten worden standaard ontvangen in HTML-formaat, met de twee eerste pagina's 

van de fax rechtstreeks in het hoofdgedeelte van het bericht. 
Als uw client of uw e-mailserver dit formaat niet ondersteunt, kan de beheerder vragen 
om de gegevens te ontvangen in "vereenvoudigd HTML" (zonder afbeeldingen) of in 
tekstformaat (TXT). 

• De volledige fax, in bijlage, in PDF- of TIFF-formaat 
Als het formaat dat standaard wordt gebruikt (PDF) niet geschikt is voor u, kan de 
beheerder het wijzigen. 
Als u de ontvangen fax wilt afdrukken, wordt u aanbevolen de bijlage te openen en de 
fax rechtstreeks af te drukken in de toepassing waarmee deze wordt weergegeven, in 
plaats van rechtstreeks de inhoud van het bericht af te drukken. 
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Een sms-bericht verzenden  
U kunt een sms-bericht verzenden via: 

• Uw e-mail client 
• De FAXBOX client extensies 
• Uw Internetbrowser (zie het hoofdstuk Naweb 3) 

Via de e-mail client 

 
 
Typ het sms-adres rechtstreeks in het vak "Aan:" 
 
U kunt gebruik maken van een van de volgende formaten: 

• nummer@rtesms.com 
• naam.nummer@rtesms.com 

 
Herinnering: in een correct SMTP-adres mogen geen spaties staan. Als u de naam van een 
ontvanger of een bedrijf opgeeft, moeten de spaties worden vervangen door _. Bijvoorbeeld:  
Albert_Dupont.0489871099@rtesms.com  

Gegevens die in aanmerking worden genomen 

Onderwerp en hoofdgedeelte van het bericht 

Het onderwerp en het hoofdgedeelte van het bericht zijn opgenomen in het hoofdgedeelte van 
het sms-bericht. 
Opmerking: een sms-bericht kan maximaal 160 tekens bevatten. Met FAXBOX kunnen 
meerdere sms-berichten van 160 tekens gegenereerd worden voor één SMTP-bericht; er 
kunnen maximaal 9 sms-berichten gegenereerd worden voor één bericht. 

Documenten in bijlage 

Documenten in bijlage worden niet verzonden in sms-berichten. 

0601020304@rtesms.com 

Mijn eerste sms-bericht 

Test van FAXBOX 

mailto:nummer@rtesms.com
mailto:naam.nummer@rtesms.com
mailto:Albert_Dupont.0489871099@rtesms.com
mailto:0601020304@rtesms.com
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Opslag in het adresboek 
U kunt vaste correspondenten opslaan in het adresboek van het e-mailprogramma. 
U moet het sms-adres opgeven in het e-mailadres, in het formaat dat werd beschreven in het 
vorige hoofdstuk. Als u een zelfde correspondent wilt toevoegen met een e-mail en een sms-
nummer, moet u twee ingangen creëren in het adresboek. 
Als u wilt dat de naam wordt weergegeven in de verzendingsgeschiedenis, moet u deze 
vermelden in het adres: 

Albert_Dupont.0601020304@rtesms.com 
 
De "Mobiele telefoon"-velden worden niet gebruikt voor de adressering. 

 

0601020304@rtesms.com 

mailto:Albert_Dupont.0601020304@rtesms.com
mailto:0601020304@rtesms.com
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Naweb 3: raadpleging op het Internet 
• Al het verkeer van faxen en sms-berichten die verzonden en ontvangen worden met 

FAXBOX wordt opgeslagen in een database op de FAXBOX-servers. 
• Om uw verkeer te raadplegen moet u een verbinding aangaan met: 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX 
 
In deze documentatie worden alle bestaande functies beschreven. Afhankelijk van de keuzes 
van uw onderneming en de configuratie die werd ingevoerd bij de installatie is echter het 
mogelijk dat bepaalde opties die werden beschreven in deze handleiding niet beschikbaar zijn 
op uw werkstation. 

Raadplegingsniveau 
Met Naweb 3 kunt u het verkeer van FAXBOX raadplegen, documenten verzenden per fax en 
de gebruikers beheren. Er bestaan meerdere gebruiksniveaus, die worden bepaald door de 
beheerder op het moment dat uw account wordt gecreëerd. 

• "Gebruiker": u kunt faxen raadplegen en verzenden 
• "Gebruiker met rechten": u kunt ook bepaalde instellingen van uw 

gebruikersconfiguratie wijzigen. 
• "Beheerder": U kunt ook gebruikers en "groepsfaxen" creëren en wijzigen. De 

gebruikers en de groepsfaxen van de onderneming kunnen worden gestructureerd in 
"OU" (organisatie-eenheden), en de beheersfuncties voor de volledige directory of een 
deel ervan kunnen worden gedelegeerd naar andere gebruikers. 

• "Geavanceerde weergave": Dit is een aanvullende rol die kan worden toegekend aan 
de drie soorten gebruikers die hierboven werden gedefinieerd met hun beheersrol. Als 
u deze rol krijgt toegekend, kunt u naast uw eigen verkeer ook dat van andere 
gebruikers uit dezelfde beheersgroep (OU) weergeven. 
Dit soort weergave moet worden toegekend aan de verantwoordelijken voor het 
toekennen van het verkeer van gebruikers die geen toegang hebben tot Naweb of die 
gewist werden uit de directory. 

Groepsfax 
Een "groepsfax" is een speciale eenheid die ervoor zorgt dat een deel van het verkeer 
zichtbaar is voor meerdere gebruikers, met inbegrip van gebruikers die geen toegang hebben 
tot de geavanceerde weergave. 
 
Deze is voorzien van een e-mailadres, waarop de verzendingsbewijzen en de ontvangen faxen 
aankomen. Dit kan een virtueel of een echt adres zijn (bijvoorbeeld een openbare map). U 
kunt via uw e-mail client een fax verzenden die kan worden weergegeven door meerdere 
gebruikers, door gebruik te maken van de functie "Verzenden als" (Envoyer en tant que) en 
door het e-mailadres van de betreffende "groepsfax" op te geven. 
 
Deze optie kan ook worden gebruikt op multifunctionele printers (MFP) met de functie "Scan 
to mail", als de e-mail van de "groepsfax" wordt ingesteld als adres van de verzender. 

Het verkeer raadplegen 
Er bestaan meerdere raadplegingsniveaus: 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX
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• "Standaard weergave": U kunt uw eigen verkeer zien, en ook dat van de "groepsfaxen" 

waaraan u bent verbonden. In deze modus kunt u uw eigen faxen toekennen aan andere 
gebruikers of groepsfaxen die zich in dezelfde OU (organisatie-eenheid) bevinden. 
deze modus is beschikbaar voor alle gebruikers. 
 

• "Geavanceerde weergave": U kunt het verkeer van de andere gebruikers en dat van de 
"groepsfaxen" van uw OU (organisatie-eenheid) zien. U moet niet verbonden zijn aan een 
"groepsfax" om het verkeer ervan te zien. U kunt de bestemming van de faxen wijzigen 
tussen de gebruikers van uw groep (OU) en de gebruikers die gewist werden uit de 
directory of die geen toegang hebben tot Naweb. 
Deze modus voor het "beheer van de bestemmingen" is toegankelijk voor gebruikers 
aangeduid door de beheerder. De functies die verbonden zijn aan de overdracht van faxen 
(verzending, doorzending, antwoord) zijn niet beschikbaar in deze modus. 
Deze modus bestaat mogelijk niet in bepaalde configuraties van Naweb, of kan 
gedeactiveerd zijn bij de installatie van het product. 
 

Homepage – Verbinding 
In bepaalde implementaties van Naweb 3 bestaat deze pagina niet, en wordt rechtstreeks een 
verbinding aangegaan met Naweb 3, via uw Windows-authentificatie. 

 
Voer in het vak "Gebruiker" uw e-mailadres in. 
 
Voer in het vak "Wachtwoord" het wachtwoord in dat u hebt ontvangen per e-mail, dat u 
verstrekt werd door uw beheerder of dat u hebt ingesteld. Als u uw wachtwoord verliest, kunt 
u uw beheerder vragen een nieuw wachtwoord te genereren, dat u daarna kunt wijzigen 
(tabblad: "Aanpassen"/ Functie: "Wachtwoord". 
 
Als u het vakje "Mijn verbinding opslaan" inschakelt, wordt uw verbinding automatisch tot 
stand gebracht bij uw volgende bezoek van op hetzelfde werkstation. 

Als u de verbinding expliciet afsluit met de knop , wordt u bij de volgende verbinding 
verzocht uw wachtwoord in te voeren. 
 
Als u verbonden bent, duurt een sessie maximaal 10 minuten. Dit wil zeggen uw verbinding 
met de site wordt verbroken als u gedurende deze tijdsduur niets doet. Als u de verbinding 
hebt opgeslagen in het geheugen kunt u opnieuw een verbinding aangaan zonder dat u 
opnieuw uw gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren. 
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Met de link "Het printerstuurprogramma downloaden" (Télécharger le pilote d’impression) 
kunt u de RTE COM Services client extensies downloaden. Deze link kan ook herinnerd 
worden in elke ontvangen fax of elk verzendingsbewijs. De te gebruiken URL is van het type:  

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe 

Informatie- en actiezones 

 
Alle pagina's van Naweb 3 zijn op dezelfde wijze ingedeeld, en hebben een identieke 
werkingslogica. Er zijn twee functiecategorieën: 

• Weergave van de logboeken: deze weergave is beschikbaar voor alle soorten 
gebruikers, en brengt de ontvangen en verzonden faxen, de faxen die op het moment 
van de weergave worden verzonden en de aanpassing van deze lijsten in beeld. 
Wanneer u een verbinding aangaat met Naweb, komt u in deze modus terecht. 
In de "geavanceerde weergave" kunt u hetzelfde soort bewerkingen zien, maar voor 
een groep gebruikers. Deze weergave is beschikbaar voor gebruikers die zijn 
aangeduid door de beheerder. 

• Het beheer: alleen toegankelijk voor gebruikers van het type "Beheerder". Dit gedeelte 
wordt geopend met de knop "Beheren"  in zone 4. U kunt terugkeren naar de weergave 
van de logboeken met de knop "Rapporten" in veld 4. 

Zone 1: Navigatietabbladen 
In deze tabbladen kunt u andere gegevens selecteren om weer te geven in de hoofdzone van 
het scherm. U moet gewoon op het tabblad klikken om de overeenkomstige lijst weer te 
geven. 

Zone 2: Informatie 
Deze zone bevat informatie over de verbonden gebruiker, de rol van deze gebruiker en het 
type filter dat wordt toegepast voor de weergave van de lijst. Elke filter stemt overeen met een 
lijst, en het gedeelte "Actief filter" verandert telkens als u een lijst selecteert. 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe
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Zone 3: Actieknoppen 
In deze zone kunt u acties uitvoeren op de elementen die zijn aangevinkt in de lijst. Voor de 
meeste acties worden in de zone zelf extra informatie en een bevestiging gevraagd 

 
Afhankelijk van de geselecteerde lijst zijn er verschillende acties beschikbaar. 

Zone 4: Gebruiksmodus 
De inhoud van deze zone varieert in functie van het beheersniveau waarover u beschikt. In 
deze zone kan de gebruiksmodus van Naweb gewijzigd worden. 

 

 
Deze knop wordt weergegeven als u Beheerder bent, en als de modus Raadpleging 
van de logboeken is geselecteerd. U kunt met deze knop overschakelen naar de 
modus Beheer van de gebruikers en de groepsfaxen. 

 

Deze knop wordt weergegeven als u beschikt over de rol Geavanceerde weergave, 
die wordt toegekend door een beheerder. Met deze rol kunt u het verkeer 
weergeven en toekennen van de gebruikers en de groepsfaxen van de groep (OU) 
waartoe u behoort. U kunt met deze knop overschakelen naar de modus 
Geavanceerde weergave ; met de knop "Rapporten" kunt u terugkeren naar de 
modus Standaard weergave. 

 

Deze knop wordt weergegeven als u Beheerder bent en als de modus Beheer van 
de gebruikers en de groepsfaxen geselecteerd is, of wanneer de modus 
Geavanceerde weergave geselecteerd is. U kunt met deze knop overschakelen naar 
de modus Raadpleging van de logboeken. 

 

Deze knop wordt weergegeven in alle modi. U kunt er Naweb mee afsluiten, door 
uw sessie te beëindigen. Als u toen u een verbinding aanging het vakje Mijn 
verbinding opslaan had ingeschakeld, worden bij uw volgende bezoek uw e-
mailadres en uw wachtwoord gevraagd. Sluit om automatisch opnieuw een 
verbinding aan te gaan rechtstreeks de browser. 

Zone 5: Indeling in categorieën 
In deze zone kunt u de elementen van de lijst indelen in categorieën. De meeste kolommen 
kunnen hiervoor gebruikt worden. Klik om een indeling te maken op de kop van een kolom 
en verplaats deze met de handeling "slepen - neerzetten" naar de zone voor de indeling. 

 

 
U kunt de categorieën sorteren door te klikken op  
U kunt hiërarchische indelingen maken, door gebruik te maken van meerdere kolommen 
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Klik om een indeling te verwijderen op het overeenkomstige veld in zone 5, en sleep het weg 
uit deze zone 

 

Zone 6: Titel van lijst 
De kolommen die worden weergegeven in de lijst kunnen worden gedefinieerd in het tabblad 
"Aanpassen" (Personnaliser). U kunt: 
• de kolommen sorteren door te klikken op de tekst van de kolom, en met een tweede klik de 

sorteervolgorde te wijzigen. De pijl  geeft aan dat de kolom is gesorteerd, en geeft de 
richting van de sortering aan. 

• de grootte wijzigen van de kolommen door te klikken op de scheidingslijnen en deze te 
verplaatsen 

• de kolommen verplaatsen door te klikken in de titel (buiten de tekst) en de kolom naar de 
gewenste plaats te slepen. 

 
Met het selectievakje aan het begin van de titel kunt u de zichtbare elementen in de lijst 
selecteren of de selectie ervan ongedaan maken. Er wordt geen rekening gehouden met 
elementen die zijn ondergebracht in categorieën die niet ontwikkeld zijn, en elementen die 
zich op een andere pagina bevinden. 

Zone 7: Lijst met elementen 
In deze zone wordt de lijst weergegeven met de elementen die beantwoorden aan de 
zoekopdracht in de database, op basis van de geselecteerde filter. De weergave van deze lijst 
verschilt naargelang er al dan niet indelingen in categorieën bestaan. 
 
Het aantal elementen dat wordt weergegeven bij een zoekopdracht en het aantal regels dat 
wordt weergegeven op een pagina van de lijst kunnen worden ingesteld in het tabblad 
"Aanpassen" . De algemene prestatie is afhankelijk van de instellingen die u gebruikt. Als u 
vindt dat de reactiviteit van de lijsten niet toereikend is, kunt u het aantal elementen per 
pagina verlagen. 
Als er indelingen zijn ingesteld, worden deze uitgevoerd op de huidige pagina. Het is dus 
mogelijk dat bepaalde elementen die gevonden worden bij een zoekopdracht zich niet in een 
ingedeelde groep bevinden, omdat ze voorkomen in de weergegeven lijst. 
 
Met het selectievakje kunt u elke regel afzonderlijk selecteren of de selectie ervan ongedaan 
maken. 
U kunt één regel selecteren (terwijl de selectie van de andere regels ongedaan wordt gemaakt) 
door te klikken op de regel buiten het selectievakje. 
U kunt een groep regels selecteren met de muis, of door buiten de selectievakjes te klikken en 
gebruik te maken van de toetsen "Shift" of "Ctrl". 

Zone 8: Paginering 
Deze zone wordt weergegeven als alle records die gevonden worden bij een gegevensopvraag 
niet kunnen worden weergegeven op één pagina. Ze biedt de mogelijkheid om de records van 
een andere pagina weer te geven. Het aantal pagina's en het maximale aantal records die 
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moeten worden weergegeven bij een standaard gegevensopvraag hebben een invloed op de 
prestatie van de site, en kunnen worden ingesteld in het tabblad "Aanpassen". 
 
Als een gegevensopvraag meer records oplevert dat het maximale toegestane aantal, wordt de 
tekst "Om alle resultaten weer te geven, klik hier" weergegeven. Als u klikt in de voorziene 
zone worden bij de volgende gegevensopvragen in deze lijst alle betreffende records in 
aanmerking genomen. Voor een betere aanwending van de resultaten wordt aanbevolen de 
gevonden elementen te filtreren. 

Raadpleging van de logboeken 
Er bestaan drie logboeken: ontvangen faxen, verzonden faxen (archieven) en faxen die op het 
moment van de weergave worden verzonden. De meeste beschikbare acties zijn vergelijkbaar 
in deze logboeken. Het is mogelijk dat sommige acties die worden beschreven in deze 
documentatie niet beschikbaar zijn voor bepaalde logboeken, of dat ze niet worden 
weergegeven. 
 

 

Bekijken 
Deze actie is van toepassing op een of meerdere faxen. Gewoonlijk worden 
documenten gearchiveerd in PDF-formaat. Als er een programma dat dit formaat 
beheert (meestal Acrobat Reader), geïnstalleerd is op uw station, wordt dit 
programma geopend om de fax weer te geven zoals deze wordt ontvangen door 
uw correspondent. 

 

 

Afdrukken 
Deze actie bestaat alleen voor verzonden faxen. Ze zorgt voor de weergave van 
een afdrukbaar rapport van de verbinding. Afhankelijk van de configuratie van 
FAXBOX, worden in dit rapport gegevens over de datum, de correspondent, de 
verbindingsinstellingen en de volledige fax of een deel ervan weergegeven. Zoals 
bij de functie "Bekijken" (Voir) moet er een programma geïnstalleerd zijn op uw 
werkstation dat het PDF-formaat dat gebruikt wordt voor de weergave 
ondersteunt. Opmerking: het rapport wordt niet onmiddellijk afgedrukt, maar kan 
worden afgedrukt in Acrobat Reader zodra het in dit programma wordt 
weergegeven. 

 

 

Naam wijzigen 
Met deze actie kunt u de titel van verzonden of ontvangen faxen wijzigen. Ze is 
van toepassing op een of meerdere faxen. Deze informatie wordt alleen gewijzigd 
in de database. Als u de titel wijzigt van een fax die is toegekend aan een 
Groepsfax, is deze wijziging zichtbaar voor alle gebruikers van deze groepsfax. 
Dit is dus een methode om voor deze fax informatie te delen met andere 
gebruikers. 

 

 

Toewijzen) 
Met deze actie kunt u de in de lijst geselecteerde faxen toekennen aan een andere 
gebruiker of aan een groepsfax. 
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In de eerste lijst kunt u de groep (OU) selecteren, en in de tweede lijst de nieuwe 
eigenaar van de fax (gebruiker of groepsfax). Met het vakje "De 
factureringsaccount van de nieuwe eigenaar gebruiken"kunt u de bestaande 
factureringsaccount wijzigen. 
 
In de modus "Standaard weergave" bevatten de lijsten van groepen (OU) en 
eigenaars elementen die deel uitmaken van de groep (OU) van de gebruiker of van 
een dochter-OU. De fax kan niet worden toegewezen aan een ouder- of zuster-
OU. 
In de modus "Geavanceerde weergave" kan de fax worden toegewezen buiten de 
OU-limieten die verbonden zijn aan de oude eigenaar. U kunt ook de faxen van 
gewiste gebruikers of gebruikers die geen toegang hebben tot Naweb weergeven 
en opnieuw toewijzen. 

 

 

Verzenden 
Deze actie is van toepassing op een of meerdere faxen. Als u meerdere faxen 
selecteert, wordt elke fax afzonderlijk opnieuw verzonden. Als de faxen 
verschillende ontvangers hebben, wordt er geen nummer weergegeven. Als u het 
vak "Faxnummer" leeg laat, worden de faxen opnieuw verzonden naar de 
oorspronkelijke ontvangers; als u een nieuw nummer invoert, worden ze opnieuw 
verzonden naar het opgegeven nummer. 

 

 

Exporteren 
Deze actie wordt toegepast ofwel op de in de lijst geselecteerde faxen, ofwel op 
alle faxen die beantwoorden aan de huidige filteringsgegevensopvraag. Als de 
database een groot aantal faxen bevat, en als er meer dan 1000 faxen 
beantwoorden aan de huidige filteringsgegevensopvraag, is het efficiënter de 
gegevens te exporteren in plaats van ze weer te geven in de lijst. De HTML-taal 
genereert in combinatie met een geavanceerde interface zoals Naweb 3 immers 
zeer volumineuze pagina's, die zeer lang zijn als ze worden weergegeven. 
 
Als alle gegevens worden geëxporteerd, ziet de server ook de gegevens na die 
beperkt werden door de filteringsgegevensopvraag (maximaal aantal records). Dit 
is dus een goede methode om een weergave van al het verkeer te verkrijgen. 
 
Het geëxporteerde bestand heeft het CSV-formaat, dat kan worden bewerkt in een 
groot aantal databaseprogramma's, in Microsoft Excel of in een teksteditor. 

 

 

Filtreren 
Naweb 3 biedt de mogelijkheid tot het gebruik van gewone of geavanceerde 
filters. Het type filter wordt ingesteld in het tabblad "Aanpassen". 
 
In Naweb Custom kunt u met de geavanceerde filter zoeken naar tekst in de 
database. Hiervoor is het noodzakelijk dat de gebruikte database deze functie 
ondersteunt (die is niet het geval voor SQL Express) en dat de "Full text" 
indexering is ingesteld (zie de installatiehandleiding van Naweb 3 en de 
referentiehandleiding van de gebruikte database). 
 
In de modus "Standaard weergave" kunt u de volgende elementen weergeven:  
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• De faxen die aan u zijn toegekend of die u persoonlijk hebt verzonden. 
• De faxen die zijn toegekend aan uzelf of aan één van de groepsfaxen 

waaraan u bent verbonden. 
• De faxen die specifiek zijn toegekend aan een van de groepen waaraan u 

bent verbonden. 
 
In de modus "Geavanceerde weergave" kunt u de volgende elementen 
weergeven: 

• De faxen die zijn toegekend aan een lid van de groep (OU) en de dochter-
OU's ervan. 

• De faxen die zijn toegekend aan een gewiste gebruiker of een gebruiker die 
geen toegang heeft tot Naweb. Zo kan het "wezenverkeer" immers 
gemakkelijk opnieuw worden toegewezen. 

• De faxen die specifiek zijn toegekend aan een gebruiker of een groepsfax 
die rechtstreeks deel uitmaakt van een van de groepen (OU's) waar u 
toegang toe hebt. U moet de OU selecteren in de eerste lijst, en vervolgens 
de eigenaar in de tweede lijst. 

 

 

Beantwoorden 
Deze actie, die alleen beschikbaar is in het logboek van de ontvangen faxen, kan 
worden gebruikt om een nieuwe fax te verzenden naar de verzenders van de 
geselecteerde faxen. Als er meerdere nummers van verzenders zijn, worden deze 
allemaal voorgeselecteerd in het verzendingsvenster. 
Het telefoonapparaat moet de verzender kunnen identificeren, en deze mag zijn 
nummer niet hebben verborgen bij de verzending. 
Met uitzondering van de automatische selectie van de nummers van de 
ontvangers, zijn de beschikbare functies dezelfde als die van de actie "Faxen" 
(Faxer). 

 

 

Faxen 
Met deze actie kunt u een fax verzenden. U kunt hierbij een of meerdere 
ontvangers opgeven. Voor gebruikers die niet beschikken over een e-mailadres is 
dit de enige methode om een fax te verzenden. 
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Bestanden in bijlage 

Als u de muisaanwijzer op deze knop plaatst, wordt het selectievenster weergegeven. Klik op 
de knop "Browse…" om een bestand te selecteren op uw werkstation. De lijst met 
ondersteunde formaten wordt ingesteld door de beheerder bij de installatie van Naweb. 
Om meerdere bestanden in bijlage te verzenden, plaatst u de muisaanwijzer op de knop 
"Bijvoegen". In het selectievenster kunt u ook de lijst met bestanden weergeven en de 
bestanden wissen die overbodig zijn. 
De bestanden worden getransformeerd op de server in de volgorde waarin ze werden 
geselecteerd. 

Verzenden als 

In deze lijst kunt u selecteren aan wie de verzonden fax wordt toegekend. Dit kan de 
gebruiker zijn, of één van de groepsfaxen die aan de gebruiker zijn verbonden. 
Als een fax wordt verzonden via een e-mail client, kunt u een groepsfax opgeven met de 
functie "Verzenden als". 
 
Deze lijst is mogelijk niet zichtbaar (zie de installatiehandleiding van Naweb). In dat geval is 
de verzender altijd de gebruiker zelf. 

Faxnummer 

In dit vak kunt u een of meerdere faxnummers invoeren. Als u meerdere nummers invoert, 
moeten deze worden gescheiden door komma's. 

Voorblad 

De velden "Naam", "Bedrijf", "Onderwerp / titel" en "Bericht"  worden weergegeven op de 
voorpagina. Als u meerdere nummers opgeeft, worden voor alle ontvangers dezelfde 
gegevens gebruikt. In dat geval wordt aanbevolen de voorblad niet te verzenden, of de faxen 
één voor één voor elke ontvanger te verzenden. 
Het is mogelijk de voorpagina niet te verzenden als er minstens één bestand in bijlage is 
toegevoegd. 
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De weergave van de logboeken aanpassen 

 

Aantal faxen per zoekopdracht 
Deze waarde heeft een invloed op de algemene prestatie van uw database. Stel een waarde in 
die overeenstemt met de prestaties van uw server en uw computer. 
Een hoge waarde is niet aangewezen. Gewoonlijk is het efficiënter het bereik van de 
zoekopdracht te limiteren met een filter in plaats van een specifiek element te zoeken in 
meerdere pagina's met resultaten. 
 
Als de uitgevoerde zoekopdracht de vastgelegde limiet bereikt, wordt dit aangegeven, en 
wordt er een knop weergegeven voor een zoekopdracht onder alle betrokken elementen. 
Als u de gegevens exporteert, houdt de server geen rekening met deze limiet, en stuurt deze 
systematisch alle gegevens terug, terwijl de eventuele filter wordt toegepast. 

Aantal faxen per pagina 
Met deze waarde kunt u het aantal elementen instellen die tegelijkertijd verwerkt worden in 
de lijst. Als de zoekopdracht meer elementen oplevert, wordt de lijst weergegeven op zoveel 
pagina's als noodzakelijk is. 
U moet deze waarde kiezen in functie van de prestatie van uw machine. Hoe meer elementen 
de lijst bevat, hoe trager de bewerking ervan. De gegenereerde code (paginagrootte) is zeer 
omvangrijk. Dat is de reden waarom het niet mogelijk is om alle gevonden elementen te 
bewerken op één pagina. 
 
Het wordt aanbevolen om minstens een waarde te gebruiken waarmee één pagina kan worden 
gevuld, rekening houdend met de beschikbare ruimte op uw scherm.  
Als er meerdere pagina's vereist zijn, en als de indeling in categorieën actief is, worden op de 
server alle gegevens die de zoekopdracht heeft opgeleverd gesorteerd voor de indeling in 
categorieën. Op elke pagina worden een of meerdere categorieën weergegeven, zodat de lijst 
bij een weergave van alle elementen maximaal het vastgelegde aantal elementen bevat. In dat 
geval is het mogelijk dat de elementen van een zelfde categorie worden weergegeven op 
meerdere opeenvolgende pagina's. 
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Deze waarde wordt in alle lijsten in aanmerking genomen, ook op de beheerpagina's van de 
gebruikers en de groepsfaxen (zie het hoofdstuk "Beheer van de gebruikers"). 

Geavanceerde filterfuncties 
Deze waarde is van toepassing op de acties "Filtreren" in de verschillende lijsten. Met de 
geavanceerde filtering kunt u de zoekopdracht in tekstmodus gebruiken voor alle gegevens, 
met inbegrip van de kolommen die niet zouden worden weergegeven. 
Opdat de "Full text" zoekopdracht beschikbaar is, moet de gebruikte database deze functie 
ondersteunen (dit is niet het geval in SQL Express) en moet de "Full text" indexering ingesteld 
zijn (zie de installatiehandleiding van Naweb 3 en de referentiehandleiding van de gebruikte 
database). 
 
Met de geavanceerde filtering kunt u ook faxen zoeken tussen twee opgegeven datums. 

Wachtwoord wijzigen 
Met de actie "Wachtwoord" kunt u uw wachtwoord wijzigen door het oude en het nieuwe 
wachtwoord in te voeren. 
Gebruik deze functie nadat de beheerder uw account heeft gecreëerd. Het wachtwoord dat u 
ontvangt van de beheerder werd automatisch gegenereerd. 
 
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kan een beheerder automatisch een nieuw wachtwoord 
genereren. Afhankelijk van de configuratie van Naweb wordt dit nieuwe wachtwoord per e-
mail naar u verzonden, of wordt het rechtstreeks verzonden door de beheerder. Het wordt 
aanbevolen dit wachtwoord na de eerste verbinding te wijzigen. 

Beheren 
Met de knop "Beheren" kunnen verschillende acties worden uitvoerd, in functie van de 
beheersrol van de verbonden gebruiker. 
 
Gebruiker zonder rechten: De knop wordt niet weergegeven, dit soort gebruiker heeft geen 
beheersrechten. 
 
Gebruiker met rechten: Met deze knop, die wordt weergegeven in het linker gedeelte van 
het scherm, kunnen de FAXBOX-instellingen van de huidige gebruiker worden gewijzigd. De 
lijst met velden die kunnen worden gewijzigd wordt ingesteld bij de installatie van Naweb. 
 
Beheerder: Met deze knop, die wordt weergegeven in het rechter gedeelte van het scherm, 
kunnen alle gebruikers en groepsfaxen worden beheerd van de organisatie-eenheid waartoe de 
huidige gebruiker behoort. Deze functies worden beschreven in de Beheerderhandleiding. 
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FAXBOX client extensies 
Installatie 
De FAXBOX client extensies kunnen worden gedownload op: 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe 

• Ze omvatten basisfuncties (printerstuurprogramma's, verzending van faxberichten en 
documenten en verzending van sms-berichten) en geavanceerde functies. 

• De geavanceerde functies zijn niet standaard geïnstalleerd. Bij de installatie of de 
update van de FAXBOX client extensies moet u kiezen voor een Aangepaste installatie 
en de optionele modules selecteren. 

 
• QuickFax-hulpprogramma’s, macro afdruk samenvoegen voor Microsoft Word. 
• ODBC-adressen, selectie van ontvangers in databases van derden door ODBC-

opvraging. 

Configuratie 
• De extensies zijn voorzien voor gebruik met Microsoft Outlook verbonden met een 

Exchange-server, Lotus Notes verbonden met een Domino-server of met een SMTP e-
mail client (bijvoorbeeld Outlook Express). 

• Op het moment van de installatie wordt automatisch de meest geschikte interface 
geselecteerd. Als u een andere interface wilt gebruiken, moet u die handmatig 
selecteren. 

• Deze configuratie heeft geen betrekking op de Fax-functies. Voor RTE SMS bestaat 
hetzelfde type configuratie. Deze wordt geopend via het menu "Bestand / 
Verzendingsinstellingen"). 

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/setup.exe


 FAXBOX Gebruikshandleiding 

 FAXBOX - 32 - Copyright © 1997-2009 – RTE Network 
 

• In deze documentatie wordt het gebruik van de SMTP-interface beschreven. Vraag 
voor andere gevallen de juiste documentatie aan bij uw beheerder. 

 

De e-mail client gebruiken 
• Tijdens het afdrukken op FAXBOX wordt uw vaste e-mail client geopend en wordt er 

een nieuw e-mailbericht opgesteld. 
• Het voordeel van deze methode is dat het bericht zal worden opgenomen in de lijst 

met verzonden items. In het andere geval ontvangt u alleen het verzendingsbewijs als 
getuigenis van de verzending. 

• Het nadeel is dat u niet beschikt over een deel van de functies die beschreven zijn in 
het hoofdstuk "Een fax verzenden via het printerstuurprogramma", zoals de 
afdrukmand en de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de functies "CertiFax" en 
"SecureFax" op te roepen. 

• Als u de e-mail client gebruikt, worden de SMTP-parameters van deze client in 
aanmerking genomen; in het andere geval zijn de instellingen van kracht die u 
configureert door te klikken op de knop "SMTP-parameters…" 

• Gewoonlijk wordt de e-mail client gebruikt die standaard geconfigureerd is op uw 
werkstation. Als u beschikt over meerdere e-mail clients, kunt u er een selecteren door 
te klikken op de knop "SMTP-parameters…" 

Beheer van de verzendingsbewijzen 
• U kunt een verzendingsbewijs ontvangen voor de faxen die verzonden worden naar 

het SMTP-antwoordadres of, als dit adres niet is opgegeven, naar het SMTP-adres van 
de verzender. 

• Deze instelling kan worden geconfigureerd in functie van de verzendingsmethode die 
u gebruikt:  
De interactieve modus (printerstuurprogramma), gewoonlijk voor berichten per 
eenheid. 
De modus "QuickFax", die verder in deze documentatie wordt beschreven, gewoonlijk 
voor verzendingen in grote hoeveelheden (mailings). 
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SMTP-verbinding 

 

Fax via het Internet 

• Het domein dat aan uw bedrijf werd toegekend moet geconfigureerd zijn voor de 
verzending van de fax: faxbox.com 
Als dit niet het geval is, zal de fax niet kunnen worden verzonden. Download in dat 
geval een update van de RTE COM Service client extensies op: 
https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/SETUP.EXE 

SMTP-instellingen van de verzender 

• Met deze instellingen (Server / Account en wachtwoord) kunt u SMTP-berichten 
verzenden vanaf uw werkstation. Als u Microsoft Outlook Express gebruikt als e-mail 
client, werden deze instellingen automatisch opgehaald. 

• Het e-mailadres wordt gebruikt voor het ontvangen van de verzendingsbewijzen van 
de faxen die u verzendt. 

• Deze instellingen worden alleen gebruikt voor directe SMTP-verzendingen. Als u het 
vakje "Direct gebruik maken van e-mail client voor invoer van bericht en adressen" 
hebt ingeschakeld in het vorige dialoogvenster, worden deze instellingen genegeerd. 

Modus: De e-mail client gebruiken 

• Deze instellingen worden alleen gebruikt als u het vakje "Direct gebruik maken van e-
mail client voor invoer van bericht en adressen" hebt ingeschakeld in het vorige 
dialoogvenster. 

• In het begin is de standaard e-mail client geselecteerd. U kunt een andere e-mail client 
gebruiken door deze te selecteren in de lijst. 

faxbox.com  

https://www.httpsdomain.net/FAXBOX/download/SETUP.EXE
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• U kunt vragen om het FAXBOX adresboek weer te geven voor u belt naar de klant. 
U kunt faxadressen zo beheren op de wijze die beschreven wordt in het hoofdstuk 
"Een fax verzenden via het printerstuurprogramma". 

Een bericht verzenden per fax 
• Deze functie wordt geopend via het volgende menu: Start / Alle programma's / 

FAXBOX –Client extensies / Een bericht verzenden. 
• U kunt met deze functie een bericht (dit wil zeggen alleen een voorpagina) verzenden 

per fax. 
• Voor de invoer van het bericht en van de faxadressen wordt de interface gebruikt die 

beschreven wordt in het hoofdstuk "Een fax verzenden via het 
printerstuurprogramma". 

• Opmerking: als u afdruktaken uitvoert op de FAXBOX-printer terwijl het 
dialoogvenster geopend is, worden de afgedrukte pagina's toegevoegd aan het bericht 
en in dezelfde fax verzonden. 

Documenten verzenden 
• Deze functie wordt geopend via het volgende menu: Start / Alle programma's / 

FAXBOX –Client extensies / Documenten verzenden. 
• Met deze functie kunt u meerdere documenten groeperen en in dezelfde fax 

verzenden. 

 
• In de lijst met bestanden bovenaan in het venster kunnen een of meerdere bestanden 

worden geselecteerd. U kunt ook rechtstreeks de Bestandenverkenner gebruiken. De 

FAXBOX  
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geselecteerde documenten kunnen met de muis worden toegevoegd aan de lijst met 
documenten die moeten worden verzonden (onderaan in het venster) met de 
bewerking Klikken / Slepen / Neerzetten. 

• De documenten worden verzonden in de volgorde van de lijst onderaan in het venster. 
De positie van een document kan gewijzigd worden door erop te klikken met de 
rechter muisknop en gebruik te maken van de opdrachten Omhoog of Omlaag . 

• Als u klikt op de knop Verzendee per fax worden de toepassingen waarin de 
documenten beheerd worden opgeroepen om deze af te drukken en te transformeren in 
een fax met het printerstuurprogramma dat geselecteerd is in de lijst "Gebruiken" . 
Alleen de FAXBOX- en de RTE FAX-printers worden weergegeven in de lijst. U kunt 
zo de verzendingsmodus kiezen als er connectors van verschillende types zijn 
geïnstalleerd op dezelfde machine. Als u van op andere computers documenten 
selecteert, moet u erop toezien dat de toepassing waarmee het document kan worden 
beheerd aanwezig is op uw computer, en dat ze de versie van het gebruikte formaat 
kan beheren. 

• Met deze toepassing kunnen meerdere documenten worden verzonden in verschillende 
formaten, als de transformatie in fax wordt uitgevoerd op de lokale computer (en niet 
op de server), en als de volgorde van verzending wordt beheerd. Als eenmaal de 
interface van het printerstuurprogramma wordt weergegeven, kunt u het resulterende 
document in zijn geheel weergeven, en kunt u het nadien dus opnieuw verzenden naar 
andere ontvangers, zonder dat u het opnieuw handmatig moet opstellen. 

Verzending door QuickFax-programmering 
In deze modus kunt u, in de toepassingen die er gebruik van maken, rechtstreeks facsimile's 
verzenden, zonder dat de gebruiker de gegevens moet invoeren die noodzakelijk zijn voor de 
verzending (in het bijzonder de gegevens van de ontvangers). 
Deze modus is alleen beschikbaar als de client extensies integraal zijn geïnstalleerd. Deze 
modus is compatibel met de QuickFax-modus die werd ontwikkeld voor het product FotoWin. 
Voor Microsoft Word zijn eenvoudige macro's voorzien die gebruik maken van deze modus.  
 
Om deze modus in werking te stellen wijzigen de toepassingen het bestand RTE.INI, en 
verzenden ze de gegevens over het fax-printerstuurprogramma. Als de verzending is voltooid, 
wordt het bestand RTE.INI hersteld in zijn oorspronkelijke staat, en worden de volgende 
afdruktaken op het fax-printerstuurprogramma verwerkt in interactieve modus (de gebruiker 
moet dan de nodige gegevens invoeren). 
Er bestaat een geavanceerde modus waarmee documenten kunnen worden verzonden in 
QuickFax-modus, zonder ze rechtstreeks af te drukken. De documenten worden rechtstreeks 
afgedrukt door het programma of de programma's dat/die ze beheert/beheren, bijvoorbeeld: 
Microsoft Office Word voor .DOC-documenten. 
 
Het is mogelijk en wordt aanbevolen om gebruik te maken van het register voor de overdracht 
van de instellingen. Deze methode is meer betrouwbaar dan RTE.INI, vooral als u gebruik 
maakt van Terminal Services of Citrix Metaframe. 

Werking van de QuickFax-modus 

Instelling door RTE.INI 

• Deze methode is verplicht in Windows 95 / 98 / ME. Ze wordt afgeraden op de servers 
Windows Terminal Services of Citrix Metaframe. 
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• Het programma dat wil gebruik maken van de QuickFax-modus moet het bestand 
RTE.INI wijzigen, dat zich bevindt in de installatiedirectory van Windows (standaard 
C:\WINDOWS of C:\WINNT). In Windows NT Terminal Server Edition bevindt 
RTE.INI zich in de WINDOWS subdirectory van het huidige gebruikersprofiel. Het 
programma moet de naam opgeven van een sectie waarin de instellingen worden 
gedefinieerd die worden gebruikt voor de verzending. Deze naam is vrij te kiezen. Hij 
wordt opgegeven in de QuickFaxPrint-variabele van de sectie [FAX-General], 
bijvoorbeeld: 

[FAX-General] 
QuickFaxPrint=QF_Params 

• Voor de afdruktaak wordt opgestart, moet de sectie QF_Params worden ingevuld met 
de nodige instellingen voor de verzending. Deze instellingen worden in detail 
beschreven in de alinea "QuickFax verzendingsinstellingen" 

• U start de afdruktaak op door het te verzenden document te versturen naar het fax-
printerstuurprogramma. Hiervoor moet u gebruik maken van de afdrukfuncties van 
Windows. Deze functies zijn beschikbaar in de meeste programmeertalen. 

• Als u niet langer wilt gebruik maken van de QuickFax-functie, en als u wilt terugkeren 
naar de interactieve modus, moet u de QuickFaxPrint-variabele van de sectie [FAX-
General] terug wit laten (lege tekenreeks) of deze variabele verwijderen. 

Instelling via het register 

• Het gebruik ervan wordt aanbevolen in omgevingen voor 
meergebruikerswerkomgevingen zoals Windows Terminal Services en Citrix 
Metaframe. 

• Een te gebruiken sleutelnaam opgeven in de sleutel: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax 
Tekenreekswaarde: QuickFaxPrint 

• Als de naam van de sleutel begint met HKCU of HKEY_CURRENT_USER, bevat 
het vervolg van de tekenreeks een locatie in verhouding tot de root van 
HKEY_CURRENT_USER, bijvoorbeeld: 
HKCU\Software\Mijn onderneming\Mijn toepassing\QuickFax 

• Als de naam van de sleutel begint met HKLM of HKEY_LOCAL_MACHINE, bevat 
het vervolg van de tekenreeks een locatie in verhouding tot de root van 
HKEY_LOCAL_MACHINE, bijvoorbeeld: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Mijn onderneming\Mijn toepassing\QuickFax 

• In de andere gevallen is dit een subsleutel van 
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax, bijvoorbeeld: "Mijn toepassing" 
wordt opgeslagen in  
HKEY_CURRENT_USER\Software\RTE\QuickFax\Mijn toepassing 

• Om terug te keren naar de normale werking, moet de waarde QuickFaxPrint worden 
verwijderd, of moet er een lege tekenreeks worden ingevoegd. 

Verzendingsinstellingen QuickFax 
Hetzelfde document kan worden verzonden naar een reeks ontvangers waarvan de gegevens 
zijn vermeld in een bestand. 
De variabele AddressFile bevat de volledige naam van het adressenbestand. Het formaat 
ervan wordt bepaald in de volgende alinea. Als deze variabele leeg is, als het bestand niet 
bestaat of als het geen adressen bevat, hebben de gegevens slechts betrekking op één 
ontvanger, en zijn ze gedefinieerd in de andere variabelen van de sectie. 
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De variabele SendMode wordt gebruikt in alle gevallen (één adres of een lijst in een bestand), 
en kan de waarde 0 aannemen (standaard), die wijst op een onmiddellijke start, of 1, die wijst 
op een start in een voordelige periode. Als het register wordt gebruikt, is deze variabele van 
het type DWORD. 
 
De volgende variabelen hebben slechts betrekking op één ontvanger, ze worden alleen in 
aanmerking genomen wanneer er geen bestand is met de adressenlijst. 
 
LastNumberDial bevat het faxnummer dat moet gebeld worden zonder het toegangsnummer 
tot het netwerk. Dit is de enige verplichte variabele. 
 
De andere variabelen zijn optioneel, ze worden gebruikt om de verzending aan te passen en af 
te stemmen op de ontvanger. Ze zijn vooral nuttig als er een voorpagina wordt gegenereerd. 
LastNameDial bevat de naam en de voornaam van de ontvanger. 
LastCompanyDial bevat de naam van het bedrijf van de ontvanger. 
Account bevat de naam van de factureringsaccount die moet worden gebruikt voor de 
verzending naar deze ontvanger. 
Cover bevat de naam van de voorpagina die moet worden gebruikt voor deze ontvanger. U 
kunt als naam "NULL" opgeven als u geen voorpagina wilt gebruiken 
Subject bevat een tekenreeks die gebruikt wordt als onderwerp van de fax. 

Aflevering van documenten 

Bij een basisgebruik drukt de toepassing die gebruik maakt van QuickFax zelf de documenten 
af op de FAXBOX-printer. Het is echter mogelijk om een of meer documenten voor te 
bereiden voor het afdrukken en een QuickFax-bewerking op te starten. De documenten 
worden afgedrukt door de toepassingen die ze beheren. In deze toepassingen moet een 
afdrukfunctie worden geïnstalleerd: "OLE PrintTo of Print". De eenvoudigste manier om na 
te gaan of deze functie aanwezig is, bestaat erin een document te nemen en het naar een 
printer te "slepen – neerzetten". Het document moet worden afgedrukt zonder dat de 
gebruiker moet tussenkomen. Er zijn meer bijzonderheden over de werking van de OLE-
afdruktaken beschikbaar in de referentiehandleiding van RTE FAX Server. 
 
U moet een of meer DocumentX-variabelen definiëren met het volledige adrespad van het 
bestand. "X" is een cijfer tussen 1 en het totale aantal documenten. 
Met de variabele DeleteDocuments geeft u, als deze is ingesteld op 1, aan dat de documenten 
moeten worden gewist zodra ze zijn verwerkt. Als deze variabele is ingesteld op 0 of als er 
geen waarde voor is opgegeven, worden de documenten niet gewist door FAXBOX. Deze 
waarde wordt in aanmerking genomen voor alle documenten, het is niet mogelijk om 
sommige documenten te wissen en andere niet. Een andere mogelijkheid bestaat erin dat de 
oproepende toepassing deze verwerking beheert, met behulp van de variabele SignalEnd, om 
te wachten tot de fax wordt verwerkt of geannuleerd. 
 
Met de variabele RunOnce kunt u bepalen dat de QuickFax-modus slechts één keer wordt 
gebruikt. De QuickFaxPrint-tekenreeks wordt dan verwijderd op het einde van de eerste 
verzending. Deze methode kan worden gebruikt als het niet hetzelfde programma is dat 
QuickFax ophaalt en de afdruktaak uitvoert, en als het afdrukken van de documenten 
rechtstreeks wordt overgelaten aan FAXBOX. Als de waarde 1 is ingesteld, kan deze functie 
worden gebruikt. Als het register wordt gebruikt, is deze variabele van het type DWORD. 
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Met de variabele SignalEnd kunt u ervoor zorgen dat het einde van de verwerking (fax 
ingediend bij de server) wordt gesignaleerd. Stel om deze functie te gebruiken SignalEnd in 
op 1, en wacht op de overgang naar een andere waarde dan 1. De mogelijke waarden zijn: 
0 Het signaalproces wordt niet gebruikt 
1 De signalering is aangevraagd 
2 Het proces is beëindigd, de fax is ingediend bij de server 
3 Het proces is geannuleerd, de fax is niet ingediend bij de server 

Formaat van het adressenbestand 

Dit bestand heeft het tekstformaat, het gebruikt het ANSI-tekenset van Windows. Elke regel 
die eindigt met <CR> of <CRLF> bevat de gegevens voor een ontvanger. De velden zijn 
gescheiden door een van de volgende tekens: <,> (komma), <;> (puntkomma), <Tab> 
(tabulatie). 
 
De velden worden bepaald in de hieronder vermelde volgorde. Het eerste veld met het 
faxnummer is verplicht, en de ander velden zijn optioneel. Als twee scheidingstekens elkaar 
opvolgen, wijst dit op een lege waarde voor het betrokken veld. 
 
De volgorde van de velden is als volgt: 
Faxnummer, Naam van de ontvanger, Bedrijf, Telefoonnummer van de ontvanger, Fax-ID dat 
moet worden verzonden naar de ontvanger, Naam van de te gebruiken voorpagina, 
Factureringsaccount, Verzendingsopdrachten. 
Het veld opdrachten kan de volgende waarden bevatten: H: Hoge resolutie of N: Normale 
resolutie, I: Onmiddellijke verzending of E: verzending in voordelige periode, cijfer van 1 tot 
9: aantal pogingen bij mislukte verbinding (bezet). 

Adressering via ODBC-databases 
FAXBOX kan faxen verzenden met behulp van de functies voor ODBC-toegang, voor het 
bepalen van de adressen van de correspondenten. Deze functie is alleen beschikbaar in de 
interactieve modus, als de e-mail client niet rechtstreeks wordt gebruikt. 
 
U kunt de lijst met ODBC-drivers die zijn geïnstalleerd op uw computer raadplegen door te 
klikken op het ODBC-pictogram in het configuratiescherm van Windows. U moet op zijn 
minst beschikken over de ODBC-driver voor Microsoft Access om deze functies te kunnen 
gebruiken. 
 
De interface voor de toegang tot de ODBC-gegevensbronnen wordt geopend als u bij het 
afdrukken naar de faxprinter klikt op de knop ODBC-adressen. Deze interface helpt u om een 
gegevenbron voor FAXBOX te creëren, te verwijderen, te wijzigen of te openen. Na het 
creëren van de gegevensbron bestaat het gebruik ervan hoofdzakelijk in de keuze van de 
records die moeten worden gebruikt voor het genereren van de ontvangers van de faxen.  

Gegevensbron voor FAXBOX 
Een gegevensbron voor FAXBOX bevat een ODBC-gegevensbron plus de nodige gegevens 
voor het genereren van de faxadressen.  
De gegevens die worden ingevoerd bij het creëren van de gegevensbron worden opgeslagen, 
en kunnen opnieuw worden gebruikt bij de volgende afdruktaken. 
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Een gegevensbron creëren 

Een ODBC-gegevensbron kan op twee manieren worden gecreëerd: 
• ofwel met behulp van de ODBC-interface van Windows, die u kunt openen door het 

vakje Een ODBC-database openen (Ouvrir une base ODBC) te selecteren, of via het 
configuratiescherm van Windows (zie de documentatie van Microsoft over het beheer 
van ODBC-gegevensbronnen); 

• ofwel door rechtstreeks een databasebestand te selecteren met de knop Een 
gegevensbestand selecteren. In dat geval wordt automatisch de ODBC-driver gebruikt 
die overeenstemt met het bestand, en wordt er een ODBC-gegevensbron gecreëerd. 
Voor gewone gevallen bevelen wij u aan deze methode te gebruiken. 

Een tabel selecteren 

De database die eerder werd geselecteerd wordt geopend, en de lijst met tabellen die 
verbonden is aan deze database wordt weergegeven. U moet nu de tabel kiezen die zal worden 
gebruikt om de adressen te genereren. U kunt deze gewoon selecteren in de lijst. 
Met de knop Opties kunt u de verschillende soorten tabellen weergeven.  
Met het vakje Weergeven kunt u het begin van de records van de geselecteerde tabel 
weergeven. 
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De velden koppelen 

 
Om de link te maken tussen de database en FAXBOX, moet u de velden die noodzakelijk zijn 
voor FAXBOX koppelen aan bepaalde velden van de database. Het veld Fax (Fax), dat het 
faxnummer van de ontvanger bevat, is verplicht. 
De velden die kunnen worden gebruikt met FAXBOX worden weergegeven in de eerste 
kolom. In de tweede kolom bevinden zich de velden die al gekoppeld zijn, en in de derde 
kolom kunt u een voorbeeld zien van de record. 
 
Selecteer om de koppelingen tot stand te brengen het te koppelen veld, en klik op de knop 
Veld koppelen. Er wordt nu een menu weergegeven met de lijst met velden van de database 
die moeten worden gekoppeld. U kunt velden ook koppelen door er met de rechter muisknop 
op te klikken. 
 
Met de knop Veld ontkoppelen kunt u velden met dezelfde naam automatisch koppelen. Met 
de verschillende "Vooruit"- en "Achteruit"-knoppen kunt u zich verplaatsen in de tabel en 
verschillende records weergeven. 
 
Zodra de koppelingen zijn tot stand gebracht en de record van de bron is voltooid, moet u 
alleen nog de records van de faxadressen selecteren. 



 FAXBOX Gebruikshandleiding 

 FAXBOX - 41 - Copyright © 1997-2009 – RTE Network 
 

Records selecteren 

 
In de bovenste lijst kunt u alle records van de in de database geselecteerde tabel weergeven. 
In de onderste lijst worden de records weergegeven die geselecteerd zijn voor FAXBOX. 
 
Met de knoppen Verwijderen kunt u ofwel de geselecteerde records verwijderen, ofwel alle 
records in de outputlijst verwijderen. De oorspronkelijke database wordt niet gewijzigd  

Het tabblad Records kiezen 

In dit tabblad kunt u rechtstreeks een of meerdere records selecteren. 
Met de knoppen Toevoegen kunt u de volgende elementen kopiëren:  

•  de geselecteerde records 
•  alle gelezen records van de bronlijst 

•  alle records van de tabel, ook al werden ze niet op voorhand gelezen in de 
bronlijst. 

Met de knop  kunt u de 250 volgende records lezen, en met de knop  kunt u de hele 
tabel in de bronlijst lezen. 

Het tabblad Filter 

In dit tabblad kunt u filters creëren op de records van de geselecteerde database. 
Hiertoe moet u de selectieregels opgeven. U moet voor elke regel de volgende elementen 
opgeven: 

• een veld van de geselecteerde gegevenbron; 
• een vergelijkingsuitdrukking, zoals is groter dan of bevat; 
• de tekst of de getallen die u wilt vergelijken met de inhoud van het gegevensveld. 

U kunt maximaal drie selectieregels opgeven met behulp van de logische operators EN / OF. 

Het tabblad Geavanceerde-query 

U kunt in dit tabblad rechtstreeks uw query SELECT SQL invoeren. Deze wordt onthouden, 
en wordt voorgesteld de volgende keer dat u gebruik maakt van deze FAXBOX-gegevensbron. 
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Einde van de selectie en verzending naar de fax 
Met de knop OK kunt u de huidige selectie opslaan in het geheugen en terugkeren naar het 
venster voor de verzending van de fax. 
U merkt dat de geselecteerde adressen niet worden weergegeven in de lijst. Het aantal 
adressen kan zeer groot zijn, en de weergave kan lang op zich laten wachten, vooral als de 
volledige database wordt geselecteerd of als een SQL-query wordt uitgevoerd. 
 
U kunt handmatig adressen toevoegen of andere adressen selecteren in de adresboeken van 
het e-mailprogramma. De fax wordt verzonden naar alle adressen die voorkomen in de lijst, 
en aan alle adressen die werden geselecteerd in de ODBC-database. Dubbele ingangen 
worden automatisch verwijderd. 
 
U kunt de geselecteerde ODBC-adressen controleren en wijzigen zolang de verzending nog 
niet is uitgevoerd, door te klikken op de knop ODBC-adressen. De geselecteerde database is 
steeds dezelfde. Om een andere database te selecteren, moet u de verzending annuleren en 
opnieuw opstarten. 

Mailings beheren 
In deze werkingsmodus kunt u een al dan niet gepersonaliseerde fax verzenden naar een groot 
aantal ontvangers. Gepersonaliseerde faxen worden opgesteld door de interfaceconnector. 
 
Tegen de gewoonte in van de andere methodes voor verzending op naam, ontvangt u niet 
zowel een verzendings- als een ontvangstbewijs, maar één rapport dat automatisch wordt 
verzonden op het einde van verwerking, met de lijst met ontvangers en de overeenkomstige 
verzendingsstatus. 
 
De elementen die moeten verstrekt worden zijn: 

• Een database in CSV-formaat (begrensde tekst) of DBF-formaat (dBase), die op zijn 
minst het veld "Fax" bevat. De waarde in dit veld zal worden gebruikt om het 
faxnummer van de ontvanger te bepalen. 
Deze database kan ook verschillende andere velden bevatten, die gebruikt worden om 
het document aan te passen. 

• Een modelbestand in FCD-formaat, dat werd gecreëerd bij het afdrukken van een 
document via het FAXBOX-stuurprogramma, of dat werd aangemaakt met het Fax-
weergaveprogramma. 
Dit modelbestand kan aanpassingsvelden bevatten, die door de interfaceconnector 
zullen worden vervangen door de gegevens die bij elke ontvanger horen. 

 
Er kunnen verschillende verzendingsmethodes worden gebruikt: 

• Via het FAXBOX-printerstuurprogramma. De verzending kan automatisch 
plaatsvinden, wanneer de mailingvelden worden gedetecteerd in het afgedrukte 
document, of kan handmatig worden uitgevoerd met de knop "Verzenden per 
mailing". 

• Via het menu "Alle programma's / Client extensie FAXBOX –Client extensies / 
Mailing verzenden". 

• Via een SMTP e-mail client. 
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Samenstelling van de database 
Deze database bevat zowel het faxnummer in ontvangers, in het veld "FAX" (FAX) en andere 
velden met een vrije naam, die kunnen worden gebruikt voor de aanpassing van de faxen. 
 
De volgende formaten worden ondersteund: 

• CSV: Tekst begrensd door ";" 
• TXT: Tekst begrensd door tabs 
• DBF: dBase III-formaat 

 
Voorbeeld van bestand: 

Titelregel FAX NAAM BEDRIJF 
Record 1 0489871099 Albert DUPONT ACME 
Record 2 0100000000 Nicolas DURAND Het Bedrijf 

 
Als u de verzending doet via het printerstuurprogramma of via het programma "Een mailing 
verzenden" (Envoyer un mailing), is de bestandsnaam vrij. 
Als u de verzending doet via een e-mail client, is de naam verplicht "_MAILING.CSV" of 
"_MAILING.DBF". 

Samenstelling van het faxmodel 
Het faxmodel is een "FCD"-bestand. Er zijn verschillende methodes om dit bestandstype te 
creëren. 

• Via het printerstuurprogramma, door een automatische detectie van de velden die 
kunnen worden aangepast in het afgedrukte document.  
De syntaxis is als volgt: $XXX of XXX is de naam van het veld zoals het voorkomt in 
de database. 
Voor de voorbeelddatabase kunnen we de volgende waarden gebruiken: $FAX, 
$NAAM en $BEDRIJF. 

• Via het printerstuurprogramma, door de fax weer te geven die op dat moment wordt 
afgedrukt, en deze vervolgens op te slaan, na eventueel handmatig velden te hebben 
toegevoegd. 

• Via het Fax-weergaveprogramma, door het document rechtstreeks te creëren op basis 
van bestaande TIFF- of BMP-afbeeldingen. 

 
Als de velden rechtstreeks worden ingevoerd met een tekstverwerkingsprogramma, wordt de 
ruimte die is ingenomen door het sleutelwoord zelf voorbehouden voor de vervanging van de 
velden. Er kan een grotere ruimte worden voorbehouden, als u de veldnaam laat volgen door 
_____________ . Voorbeeld: $NAAM________________. 
De typografische kenmerken van het veld zijn de kenmerken die worden gebruikt door het 
sleutelwoord (lettertype, lettergrootte, vet, cursief…).  
OPGELET: De eigenschappen kunnen niet worden gewijzigd in het naam van het veld zelf, 
bijvoorbeeld $NAAM wordt niet herkend. 
 
Als we een tekstdocument afdrukken dat mailingvelden bevat, herkent het 
printerstuurprogramma deze velden en vraagt het of ze moeten worden behandeld als 
mailingvelden. Als u "Ja" antwoordt, wordt het Fax-weergaveprogramma opgestart, en kunt 
u de velden die gedetecteerd werden wijzigen en er eventueel andere toevoegen. 
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Voorbeeld van mailing 
Maak uw gegevensbestand aan met Excel, een tekstverwerkingsprogramma of eender welk 
instrument waarmee u bestanden kunt genereren in CSV- of DBF-formaat. Als u het 
rechtstreeks wilt verzenden via de e-mail client, moet de naam _MAILING.CSV zijn; ander is 
de naam vrij te kiezen 

 
Maak het modeldocument aan met uw tekstverwerkingsprogramma, en laat de veldnamen die 
u invult voorafgaan door het teken "$". 

 
Druk het document af op FAXBOX. De mailingvelden worden automatisch herkend. Bevestig 
dat u een mailing wilt maken. 

 
Selecteer het mailingbestand (database) dat u wilt gebruiken.  
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Alle velden die zijn gedetecteerd in het modeldocument worden weergegeven in de lijst. De 
velden die zich in de database bevinden zijn aangevinkt en worden getransformeerd. 

 
De velden met ___________ achter de naam hebben een overeenkomstige grootte, 
bijvoorbeeld $NAAM en $FAX. 
U kunt de grootte van de velden rechtstreeks wijzigen door erop te klikken, bijvoorbeeld 
$BEDRIJ. 
 
De eigenschappen van de velden kunnen worden gewijzigd in het menu "Veld / 
Eigenschappen" (Champ / Propriétés). 
U kunt: 

• de typografische kenmerken van de velden wijzigen 
• velden met "vaste tekst" (texte fixe) invoegen. Dit is nuttig als het originele document 

een afbeelding is 
• mailingvelden invoegen die zich in de database bevinden maar niet voorkomen in het 

oorspronkelijke model. 
• samenvoegingsvelden aaneenschakelen, bijvoorbeeld: met $VOORNAAM $NAAM 

kunt u de voornaam en de naam van een contactpersoon aaneenschakelen. 
• een tekst opgeven met een vast gedeelte en met samenvoegingsvelden, bijvoorbeeld: 

Geachte heer $VOORNAAM $NAAM, in bijlage sturen wij u onze beste aanbieding… 
 
Als u het document hebt aangepast, kunt u het opslaan en het Fax-weergaveprogramma 
afsluiten. 
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Toegestane syntaxis voor het definiëren van de samenvoegingsvelden 
• Het veld begint niet noodzakelijk met een naam van een samenvoegingsveld  
• Samenvoegingsvelden beginnen met $, gevolgd door een reeks letters of cijfers. Het $-

teken mag niet op de tweede plaats komen (dit is voorbehouden voor de 
voorpaginavelden)  

• De scheidingstekens om het einde van een veld aan te geven zijn $, spatie, komma, punt, 
puntkomma, CR, LF, TAB.  

• Een $ kan niet in een veld worden geplaatst. Voorbeeld: $PRIJS$US is een 
aaneenschakeling van de velden "PRIJS" en "US", en vertegenwoordigt niet het veld 
"PRIJS$US"  

• De sleutelwoorden die zich niet in het CSV-bestand bevinden, worden ongewijzigd 
gelaten. 
Als we bijvoorbeeld de waarde $PRIJS$US opgeven, als het CSV-bestand geen veld 
bevat dat US heeft en als de waarden voor PRIJS "18" en "20" zijn, wordt het volgende 
resultaat verkregen: "18$US" "20$US"  

 

Interface voor de verzending van mailings 

 
De interface voor de verzending van mailings wordt geopend via het programma Verzenden 
een mail of via het printerstuurprogramma, als u klikt op het vakje "Verzenden een mail". 
In de velden "Gegevens" en "Siabloon" kunnen respectievelijk de database en het 
modelbestand worden geselecteerd.  
Met de knoppen "… " kunt u andere bestanden selecteren, en met de knoppen "Bewerken" 
kunt u deze weergeven en wijzigen. 
Als er automatisch velden zijn gedetecteerd in een afgedrukt bestand, wordt het model 
automatisch geselecteerd. De selectie van het gegevensbestand is persistent, zodat u 
gemakkelijk meerdere mailings kunt verzenden naar een vaste lijst met ontvangers. 

Verzendingsopties 

De mailing wordt standaard gegenereerd door de "Mailingbeheerder". U kunt ook een ander 
adres opgeven. 
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U kunt een bevestiging vragen vóór de verzending. In dat geval wordt de database 
geanalyseerd door de Interfaceconnector, en wordt er een bericht verzonden naar de 
beheerder waarin wordt verzocht om de mailingbewerking te Bevestigen of te Annuleren. De 
geanalyseerde database wordt toegevoegd aan het bericht, de nummers worden omgezet in het 
internationale formaat en het land van de ontvanger wordt vermeld. 
 
Als u na de analyse de gegevens wilt verzenden naar een andere database, moet de huidige 
bewerking worden geannuleerd en opnieuw opgestart, en moet hierbij de andere database 
worden opgegeven. De eenvoudigste werkwijze hiervoor is met behulp van het programma " 
Verzenden een mail ". Het modelbestand wordt niet gewist, en kan worden geselecteerd voor 
deze nieuwe bewerking. Als het model rechtstreeks wordt gegenereerd via het 
printerstuurprogramma, bevindt het zich in de werkmap van de FAXBOX-printer. Dit is 
standaard: "C:\Program Files\RTE\RTE FAX\Client Add-Ins\Spooler". 
 
U kunt een uur programmeren waarop de mailing moet aanvangen, bijvoorbeeld 's nachts, om 
de server niet te overbelasten bij een normaal gebruik. In dit geval zal de mailing pas worden 
opgestart op de opgegeven datum en het opgegeven uur, ook al bevestigt u ze al eerder. 

Goedkeuring verzenden 

We verwijzen met "Goedkeuring verzenden" naar een voorbeeldfax waarop we kunnen 
nagaan of de samenvoeging van de velden en de opmaak van de fax overeenstemmen met 
onze verwachtingen. 
Deze kan per fax of per e-mail worden verzonden naar een persoon die niet noodzakelijk 
voorkomt in de database. 
Als het fiat voor afdrukken wordt verzonden per e-mail, wordt de fax als bijlage toegevoegd, 
in TIFF- of PDF-formaat, afhankelijk van de configuratie van de interfaceconnector. 
 
Het fiat voor afdrukken wordt voorafgegaan door een specifieke voorpagina, waarop de door 
de ontvanger uit te voeren handelingen zijn vermeld, zoals de persoon naar wie de bevestiging 
van de verzending moet worden verzonden. Het beheer van het valideringsproces blijft 
handmatig. Zodra het fiat voor afdrukken is aanvaard, moet de beheerder van de mailing het 
begin van de bewerking handmatig bevestigen. 

Verloop van de mailing 

• De mailing wordt voorbereid op een werkstation (gegevens en model) 
• Ze wordt verzonden naar de Interfaceconnector , ofwel via het printerstuurprogramma, 

ofwel via een e-mail client. 
• De database wordt geanalyseerd door de Interfaceconnector. Er wordt een mailing-ID 

gegenereerd. Als er een bevestiging wordt gevraagd, wordt deze verzonden naar de 
beheerder van de mailing . Anders wordt de mailing uitgevoerd. 

• Als er een fiat voor afdrukken wordt gevraagd, wordt er een voorbeeldfax opgesteld, die 
per fax of per e-mail wordt verzonden naar de persoon die deze moet controleren. 

• Als er om een bevestiging wordt gevraagd, wordt er een bericht verzonden naar de 
beheerder van de mailing. 
Hierin wordt het aantal records met faxnummer, met fouten (zonder fax of met een 
nummering die met geen enkel land overeenstemt) en de records verboden door een 
nummeringsregel vermeld. 

• Dit bericht moet worden beantwoord om de mailing op te starten, te annuleren of het uur 
ervan te wijzigen. Een mailing kan daarna niet meer worden geannuleerd terwijl ze wordt 
verzonden. Deze verschillende bewerkingen worden uitgevoerd in functie van de 
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sleutelwoorden die worden toegevoegd aan het oorspronkelijke onderwerp, dat een 
mailing-ID bevat. 

o STOP: geeft aan dat de mailing moet worden geannuleerd 
o OK: geeft aan dat de mailing onmiddellijk of op de oorspronkelijk voorziene 

datum moet worden opgestart. 
o OK DATE=JJJJMMDDUUMMSS: geeft aan dat de mailing moet worden 

opgestart op de datum en het uur die zijn aangegeven in de opdracht DATE. Opdat 
deze opdracht wordt in aanmerking genomen, moet u nauwkeurig de 14 cijfers 
opgeven die de datum en het uur van de verzending voorstellen. Bijvoorbeeld: 
20070205183000 voor een verzending op 5 februari 2007 om 18.30u. 

• De beheerder van de mailing ontvangt een bericht waarin wordt aangegeven dat de 
bewerking is opgestart. 
Als de ontvanger dit bericht beantwoordt, kan hij of zij een follow-uprapport ontvangen. 

• Als de mailing is voltooid, ontvangt de beheerder een eindrapport met een CSV-bestand 
met de database waaraan de verwerkingsvelden zijn toegevoegd. 
Het veld "X-Status" bevat een statuscode met als hoofdwaarden: 

o 1: ontvanger geanalyseerd 
o 101: verzendingsfout: de reden van de fout wordt weergegeven in het veld "X-

Info" 
o 102: verzending geannuleerd door beheerder 
o 103: fax correct verzonden 
o 104: verboden nummer 

Een mailing verzenden via een e-mail client 

Er moet een bericht worden verzonden naar rtefax@faxbox.com (domein.fax moet worden 
vervangen door het faxdomein dat werd gekozen in uw bedrijf). 
Het onderwerp van het bericht is de titel van de mailing. 
Er moeten twee bestanden worden toegevoegd in bijlage: 

• De database: de bestandsnaam is verplicht "_MAILING.CSV" of " _MAILING.DBF". 
Aan de hand van deze naam kan de Interfaceconnector bepalen dat het gaat om een 
mailing en niet om een verzending van één fax. 

• Het modelbestand: moet verplicht het "FCD"-formaat hebben, kan al dan niet velden 
bevatten die moeten worden samengevoegd met de database. 

 
Standaard wordt de mailing opgestart zodra het bericht wordt ontvangen door de 
Interfaceconnector ; in het hoofdgedeelte van het bericht kunnen opdrachtvelden worden 
opgegeven. Eén opdracht per regel, de regel moet beginnen met het sleutelwoord van de 
opdracht. 
De volgende syntaxis moet worden gebruikt: OPDRACHT=WAARDE. 

 
Opdracht Beschrijving 
SEND=1 De verzending moet worden opgestart zodra het bericht 

wordt ontvangen 
SEND=0 Een bevestigingsbericht verzenden voor de mailing 

wordt verzonden naar de beheerder 
ECONOMIC=1 De mailing moet worden verzonden in voordelige 

periodes 
RETRIES=N Maximaal aantal pogingen bij een fout of indien bezet. 

N is een cijfer tussen 1 en 9. 
Als deze waarde niet wordt opgegeven, wordt de 

mailto:rtefax@faxbox.com
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standaardwaarde gebruikt van de account waarmee de 
verzending wordt uitgevoerd. 

MODE=N Er wordt een verzendingsmodus (résolutie) 
afgedwongen. Als deze instelling niet is opgegeven, 
wordt de verzendingsmodus gebruikt die op de server 
is bepaald voor de verzender. 
1: modus scherp 200x200 dpi 
2: modus normaal 200x100 dpi met glans 
3: modus normaal 200x100 dpi zonder glans 

BAT_ONLY=1 Met deze opdracht kan/kunnen de BAT('s) worden 
verzonden en kan vervolgens de bewerking worden 
verwijderd. In dit geval wordt aanbevolen om in 
bijlage een CSV-bestand toe te voegen met slechts één 
record, om de rekentijd te beperken. 

DATUM=JJJJMMDDUUMMSS De mailing moet worden opgestart op de datum en het 
uur dat is opgegeven in het formaat 
"JJJJMMDDUUMMSS", bijvoorbeeld: DATUM= 
20070205183000 voor een verzending op 5 februari 
2007 om 18.30u. 

ACCOUNT=Waarde Factureringsaccount 
REPORT=Adres E-mailadres van de mailingbeheerder 
ADDRESS=Adres Faxnummer of e-mailadres voor het fiat voor 

afdrukken 
TITLE=Waarde Aanspreking (Mijnheer, Mevrouw …) die wordt 

weergegeven op de voorpagina van het fiat voor 
afdrukken 

NAME=Waarde Naam van de ontvanger, die wordt weergegeven op de 
voorpagina van het fiat voor afdrukken 

COMPANY=Waarde Naam van het bedrijf van de ontvanger, die wordt 
weergegeven op de voorpagina van het fiat voor 
afdrukken 

OTHER_ADDRESS_N 
OTHER_TITLE_N 
OTHER_NAME_N 
OTHER_COMPANY_N 

Met deze opdrachten kunt u extra BAT's verzenden. 
Deze worden alleen in aanmerking genomen als de 
opdracht ADDRESS is opgegeven. N verwijst naar een 
ontvangersindex die begint op 1 en voor elke 
ontvanger moet worden verhoogd. Er mag geen 
onderbreking zijn in de nummering. 
Als we bijvoorbeeld de volgende waarde opgeven: 
ADDRESS=albert.durand@bedrijf.com 
OTHER_ADDRESS_1=0489871099 
OTHER_ADDRESS_3=0102030405 
, wordt de BAT per e-mail verzonden naar 
albert.durant@bedrijf.com, per fax naar het nummer 
0489871099, en wordt OTHER_ADDRESS_3 
genegeerd omdat OTHER_ADDRESS_2 niet is 
ingevuld. 

BAT_SENDER=Adres Met deze opdracht kunt u het e-mailadres van de 
verzender van de BAT opgeven. Zo kan de ontvanger 
rechtstreeks naar de juiste persoon een antwoord 
versturen. Dit kan een andere persoon zijn dan de 

mailto:ADDRESS=albert.durand@bedrijf.com
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mailingbeheerder. 
Als dit adres niet is opgegeven, wordt het adres 
gebruikt van de mailingbeheerder (REPORT) of 
standaard het adres van de persoon die de mailing heeft 
gecreëerd. 
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Geavanceerde opdrachten 
In het onderwerp of het hoofdgedeelte van het bericht kunnen de opdrachten [FAX : 
opdrachten] of [DEFAULT : opdrachten] worden opgegeven. Dit is niet noodzakelijk als u 
gebruik maakt van de verzendingsinterface FAXBOX (de opdrachten zijn beschikbaar via de 
gebruikersinterface en zijn opgenomen in het bestand _RTEFAX_.TXT dat als bijlage wordt 
verzonden met het bericht). 
Met de volledige syntaxis kunt u alle gegevens die worden weergegeven op de voorpagina 
(nummer, naam van ontvanger, bedrijf), de factureringsaccount, de naam van de voorpagina 
en de opdrachten voor de verwerking van het bericht opgeven. 
Opdat een adres geldig is, moet op zijn minst het faxnummer worden opgegeven 
(/f=nummer), behalve als de standaardwaarden worden ingesteld met de opdracht 
[DEFAULT :…]. 
Als de opdrachten [FAX :] en [DEFAULT :] worden opgenomen in het onderwerp of het 
hoofdgedeelte van het bericht, worden deze gewist door FAXBOX, en zijn ze niet zichtbaar op 
de fax. 
 

Syntaxis Verklaring Voorbeeld 
/F= Faxnummer (verplicht) 0102030405 
/N= Naam van de ontvanger Pascal DURAND 
/C= Naam van het bedrijf van de ontvanger Banque de l’Est 
/I= Fax-ID dat moet worden gebruikt (CSID) +33 (0)1 12 13 14 

15 
/S= Naam van de voorpagina die moet worden 

gebruikt. 
Opgelet: de voorpagina moet bestaan op de 
server. 

Dringend 

/A= Factureringsaccount  
/P= Telefoonnummer van de ontvanger (informatie op 

de voorpagina) 
 

/X= Faxnr. van de verzender (informatie op de 
voorpagina) 

 

/E= Naam van de verzender (informatie op de 
voorpagina) 

 

/K= Verzendingsbewijs in bijlage (fax verzonden naar 
de server) 
0: standaard 
1: in geval van een fout 
2: indien geslaagd 
3: altijd 
4: nooit 

 

/H= Telefoonnummer van de verzender (informatie op 
de voorpagina) 

 

/O= Naam van het bedrijf van de verzender 
(informatie op de voorpagina) 

 

/T= Datum en uur van de verzending, volgens strikte 
vormgeving 
JJJJMMDDUUMMSS. 

19980807123500 
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Syntaxis Verklaring Voorbeeld 
/M= Opdrachten (Modus) 

N: normaal (200 x 100 dpi) 
H: hoog (200 x 200 dpi) 
I: onmiddellijk (de verzending voor deze 
ontvanger wordt afgedwongen wanneer het 
bericht wordt verzonden in vertraagde modus of 
in een voordelige periode). 
E: voordelig (de verzending voor deze ontvanger 
wordt afgedwongen in een voordelige periode, 
ongeacht de verzendingsmodus van het bericht) 
1 tot 9: instelling van het maximaal aantal 
pogingen als de lijn bezet is. 
D: Geen voorpagina verzenden als er een bestand 
in bijlage is 
Pxxx: Het gebruik van een prioriteit wordt 
afgedwongen (xxx van –32000 tot 32000). 
Mxxx: Het gebruik van een regelbereik wordt 
afgedwongen. Xxx kan slechts één cijfer zijn, dat 
verwijst naar een regelnummer, de waarde kan 
een bereik zijn, bijvoorbeeld 1-2, of ze kan 0 zijn, 
om alle regels die beschikbaar zijn in de 
verzending te gebruiken. 
C: CertiFax. De verzending van de fax wordt 
gewaarmerkt door de afleveraar. Het 
verzendingsbewijs is een beveiligd PDF-bestand 
dat niet kan worden gewijzigd en waarin alleen 
de effectief verzonden pagina's zijn opgenomen. 
S: SecureFax.. Alleen het transmissierapport 
wordt bewaard op de server. Het is onmogelijk 
voor een derde om de inhoud van de fax te lezen. 
X: De goedkeuring van de verzending wordt 
afgedwongen 
Deze opdrachten kunnen worden 
gecombineerd. 

NE1 
 
Voor de volgende 
verzending: 
 
Normale resolutie 
Voordelige 
periode 
Slechts één 
poging 
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Sms-berichten verzenden 
Met de "RTE SMS client" van de "FAXBOX extensies" kunt u: 

• sms-berichten verzenden naar één of meerdere ontvangers 
• geavanceerde verzendingsinstellingen gebruiken 
• de historiek van de door dit programma verzonden sms-berichten bewaren 
• een specifieke directory beheren van ontvangers van sms-berichten. 

 
De verzending van sms-berichten wordt uitgevoerd door SMTP (verzending van een e-mail). 
Het verzendingsbewijs wordt ontvangen in de klassieke e-mail client, die het SMTP-adres van 
de verzender beheert. 

Het sms-bericht verzenden 

 
U kunt dit dialoogvenster openen via het menu "Bestand / nieuw bericht…" (Fichier / nouveau 
message…) 

• Met de knop […] kunt u het sms-adresboek weergeven en een of meerdere ontvangers 
selecteren. 

• De inhoud van het bericht wordt ongewijzigd verzonden. U hebt de mogelijkheid (en u 
wordt aanbevolen) om het te laten voorafgaan door uw naam, opdat de ontvanger u 
kan identificeren (de verzender van het sms-bericht die voor de ontvanger wordt 
weergegeven is een kort nummer dat verband houdt met de operator). 
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• Met het onderwerp, dat niet wordt verzonden naar de ontvanger, kunt u uw verzonden 
sms-berichten sorteren in de lokale historiek en in de historiek die kan worden 
geraadpleegd op de website. 

• U kunt een reeks instellingen gebruiken die verband houden met het sms-protocol. 

Verzendingsopties 

 
U kunt dit dialoogvenster openen met de opdracht "Bestand / verzendingsinstellingen…". 

• Standaard worden sms-berichten verzonden via uw e-mail client. De verzonden sms-
berichten bevinden zich dus in de lijst met verzonden items van uw e-mail client. 

• Als u geen e-mail client hebt, of als deze niet is geconfigureerd om berichten te 
kunnen verzenden via een andere toepassing, kunt u gebruik maken van de "Directe 
modus" (Mode direct). De SMTP-verzending wordt dan rechtstreeks via RTE SMS 
uitgevoerd. In dat geval worden alleen de verzendingsbewijzen van de sms-berichten 
weergegeven in uw e-mail client, op voorwaarde dat deze hetzelfde verzenderadres 
beheert als het adres dat u hier hebt opgegeven. 

sms@rtesms.com  

mailto:sms@rtesms.com
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