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De Simmpl telefooncentrale biedt u de mogelijkheid om faxen te versturen zonder dat u
daar een faxapparaat voor nodig heeft! Deze revolutionaire feature geeft gevolg aan de
wens van specifieke bedrijfstakken, zoals de advocatuur en het notariaat, om het
faxverkeer te handhaven en toch niet afhankelijk te zijn van een vaste lijn van de KPN.
Hieronder de instructies om een fax te versturen via de Simmpl telefooncentrale.

1. Voorbereiding
Het verzenden van faxen wordt gedaan vanuit de [User Panel]: de persoonlijke login van
een gebruiker in uw organisatie. Als administrator kunt u deze gebruiker permissie
toekennen om faxen te versturen. Dat doet u als volgt:
a.
b.

Log als administrator in op de Simmpl centrale
Ga naar [Belplan]  [Fax] en klik op de juiste faxbox. Is er nog geen faxbox, maak
deze dan eerst aan.

ING BANK 5041280
IBAN NL66INGB0005041280
BIC INGBNL2A
KVK 02066541
BTW NL1041.63.252.B01

c.

Selecteer de medewerker die u wilt machtigen om faxen te versturen en selecteer de
juiste permissies. U kunt kiezen uit:
Send
mogelijkheid om faxen te versturen
Delete
mogelijkheid om faxen te verwijderen
Read
mogelijkheid om faxen te lezen
Notify via email ontvangen van inkomende faxen als PDF per email
Klik op de grijze [+] om de medewerker te machtigen:

De gemachtigde medewerker kan nu vanuit zijn persoonlijke Simmpl userpanel faxen
versturen.

pagina 2 van 5

2. Het versturen van faxen via de Simmpl User Panel
Een medewerker die gemachtigd is om faxen te versturen kan de volgende aanwijzingen
volgen:
a.

Ga naar http://panel.callvoip.nl en log in met de persoonlijke logingegevens
Als uw rol [USER] is komt u gelijk in de userpanel terecht.
Als uw rol [ADMINISTRATOR] is, ga dan naar [Gebruikers]  klik achter uw naam op
het User panel icoon:

b.

Het User Panel wordt nu geopend.

c.

Klik bovenin beeld op [Fax]
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d.

Klik op [Send fax]. Er verschijnt een formulier. Vul de velden in en kies op uw
computer het PDF-document dat u per fax wilt versturen.

e.

Klik op [Send]: uw fax wordt nu verstuurd.
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f.

Klik in de User panel vervolgens op [Sent]: hier ziet u een log van de verstuurde
faxberichten en de verzendstatus.

g.

U kunt verzonden faxen ook downloaden door op het icoon met download-icoon
(pijltje naar beneden) te klikken.
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