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Sunucu Kurulumu : 

1. İlk olarak ActFax setup linkini tıklayarak kuruluma başlayalım.   

2. Aşağıdaki ekranda ileri diyerek devam ediyoruz. 

 

3. Aşağıdaki ekranda tekrar ileri diyerek devam ediyoruz. 
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4. Aşağıdaki ekranda ise kurulumun yapılacağı yeri belirtip ileri diyoruz. 

 

5. Aşağıdaki ekranda eğer sunucu kurulumu yapıyorsak 6 yı, istemci 

kurulumu yapıyor isek 8 i seçerek ileri diyoruz. 
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6. Aşağıdaki ekranda tekrar ileri diyerek devam ediyoruz. 

 

7. Aşağıdaki ekranda tekrar ileri diyerek devam ediyoruz. 
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8. Kayıt bilgisi ekranında ise, 

12. Firma adınızı girin. 

13. Firma adınızı girin. 

14. Lisans numaranızı girin. 

15. Girdiğiniz lisans numarasına göre kullanıcı sayınızın gösterildiği bölüm. 

Bilgileri doldurup buradan da ileri diyoruz. 
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9. Kurulumu tamamlama ekranında ise SON diyerek devam ediyoruz. 

 

10. Aşağıdaki ekrandan da görüldüğü gibi kurulum başladı. 
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11. Aşağıdaki ekrandan evet diyerek sunucumuzu başlatıyoruz. 

 

12. Şuan program bilgisayarınızda takılı olan modemleri  arıyor. 

 

13. Eğer bilgisayarımız da modem bulundu ise, karşımıza aşağıdaki ekran 

gelecek. 

19. Firma adınızı girin 

20. Faks numaranızı girin. 

21. Alan kodunuzu yazın. 

22. Buradaki yeri şimdilik boş geçebilirsiniz.  

23. Eğer faks hattınız dahili bir hat ise, buradaki alana dahili numarasını 

yazarak virgül koyuyoruz. Direkt hat ise burayı es geçiyoruz. 

Buradan da TAMAM diyerek devam ediyoruz. 
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14. Aşağıdaki ekranda sunucuya bir şifre koymamızı istiyor, şuan bir şifre 

belirtmeden iptal et diyoruz. 
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15. Şimdi de modemde birkaç ayar yapalım, bunun için aşağıdaki ekrandaki 27 

ye sağ tuş diyerek  28 i seçelim.  
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16. Aşağıdaki ekranda 29 numara da Türkiye seçelim, 30 a alan kodumuzu 

yazalım, 31 i seçili hale getirip 32 ye tıklayalım. 
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17. Aşağıdaki modem ayarları ekranında; 

33. Buradaki alanda 2 ile biten yazının devamına boşluk bırakmadan |H0  

yazıyoruz. 

34. Yazdıktan sonra buraya 34 de tıklıyoruz. 

 

18. Genişletilmiş ayarlar ekranında ise, 35 i tıklayarak onayla diyoruz. 
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19. Şimdi e_mail ayarlarını yapalım, bunun için aşağıdaki ekranda 36 ya sağ 

tuş diyerek 37'yi seçelim. 
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20. E_mail özellikleri ekranındaki 38 nolu yere mail serverın adını yazarak 39 a 

tıklayalım. 
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21. SMTP doğrulaması ekranında 40 nolu yere kullandığınız herhangi bir mail 

adresi ve 41 nolu alana ise yazmış olduğunuz mailin şifresini yazalım. 

Eğer mail serverimiz POP3 doğrulaması gerektiriyorsa 42 nolu yeri 

işaretleyerek ONAY butonuna basıyoruz. 

 

22. Daha sonra, aşağıdaki 50 ve 51 inci adımları izleyelim. 
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23. Karşımıza gelen aşağıdaki ekranda 52 nolu alana 40 nolu yere yazdığımız 

e_mailin aynısını yazıyoruz. Son olarak 54 nolu alandaki TAMAM a 

tıklayarak e_mail ayarını bitirmiş oluyoruz. 

 

24. Şimdi de programımızın güvenliğini arttıralım, bunun için aşağıdaki 

ekranda 44 ve 45 inci adımları izleyelim. 
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25. Karşımıza gelen aşağıdaki ekrandan 47 ve 48 inci adımları izleyerek   49 

uncu adıma tamam diyerek çıkalım. 

 
 

26. Şimdi faks başlıklarını Türkçe yapalım, bunun için aşağıdaki 55 ve 56 inci 

adımları izleyelim. 
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27. Karşımıza gelen aşağıdaki ekrandan, 57 nolu alanı seçili hale getirip 58 e 

tıklıyoruz. 
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28. Aşağıdaki ekrandan 59 nolu alanı Türkçe seçip 60 nolu butona TAMAM 

diyoruz. 

 

29. Ve son olarak yaptıklarımızı kaydetmek için aşağıdaki 61 nolu alandaki 

disket işaretine tıklıyoruz. 

 

 

Tebrikler  ActFax’ı başarı ile kurdunuz.. 
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Client Kurulumu : 

1. İlk olarak setup linkini tıklayarak kuruluma başlayalım 

 

2. İleri diyerek devam ediyoruz. 

 

3. Yazılım lisans sözleşmesinde ileri diyerek devam ediyoruz. 
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4. Kurulum yolu ekranından, istediğimiz yolu belirterek ileri diyoruz. 

 

5. Kurulum altprogramı ekranından istemciyi seçerek ileri diyoruz. 
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6. Program bileşenleri ekranından ileri diyerek devam ediyoruz. 

 

7. Program gruplarını seçme ekranında, ileri diyerek devam ediyoruz. 
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8. Kurulumu tamamlama ekranında, son diyerek devam ediyoruz. 

 

9. Şuan kurulum devam ediyor. 

 

10. Aşağıdaki ekrandan EVET diyerek istemciyi başlatıyoruz. 
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11. Program kendiliğinden sunucuyu arayacaktır; 

Sunucuyu buldu ise: Aşağıdaki ekrandan kullanıcıyı seçip onayla diyoruz. 

 
Sunucuyu bulamadı ise : Sunucunun  kurulu olduğu bilgisayarın güvenlik 

duvarını kapatıp, IP sini aşağıdaki 12 nolu alana yazıp TAMAM dememiz 

yeterli olacaktır 
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12. Daha sonra aşağıdan kullanıcısını seçip onayla diyelim. 
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Faks Göndermek : 

Herhangi bir Office dokümanı veya kullanıyor olduğunuz muhasebe 

programı hiç fark etmez, yazdır diyebildiğiniz her yerden faks 

gönderebilirsiniz. 

1. Şimdi herhangi bir test metnini gönderelim. 

 

2. Aşağıdaki adımları uygulayalım Dosya / Yazdır. 
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3. Yazıcı sekmesinden ActiveFax’ı seçiyoruz ve yazdır diyoruz. 

 

 

4. Karşımıza aşağıdaki gibi Actfax’ın ekranı gelecek. 

5. Göndereceğiniz faks numarasının yazıldığı alan. 

6. Faksı göndereceğiniz kişiler. 

7. Eğer bir telefon rehberi tanımladıysanız, ulaşabileceğiniz alan. 

8. Gönderme zamanı belirtebileceğiniz alan. 

9. Kapak sayfası belirtebileceğiniz alan. 

10. Antetli sayfa belirtebileceğiniz alan. 
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11. Göndereceğiniz faksın öncelik sırasını belirtebileceğiniz alan. 

12. Eğer faksı hemen göndermek istiyorsanız, 5 deki alana faks numarasını 

girdikten sonra  buraya tıklayıp, 3’e tamam demeniz yeterli. 
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5. Eğer bir rehber tanımladıysanız, 7 nolu alana tıkadığınızda aşağıdaki gibi 

telefon rehberi çıkacaktır. Buradan bir veya birden fazla kayıtı seçip, 15 

nolu alandaki onaylaya tıklamanız yeterli. 
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6. Seçtiğiniz kişi veya kişiler aşağıdaki gibi görünecek. Bu aşamadan sonra 16 

ve 17. Adımları tıkladıktan sonra faksınızı göndermiş olacaksınız. 
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7. Gönderdiğiniz faksları aşağıdaki ekrandan takip edebilirsiniz.  
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E-mail Göndermek : 

Herhangi bir Office dokümanı veya kullanıyor olduğunuz muhasebe 

programı hiç fark etmez, yazdır diyebildiğiniz her yerden e_mail 

gönderebilirsiniz. 

1. Şimdi herhangi bir test metnini gönderelim. 

 

2. Aşağıdaki adımları uygulayalım Dosya / Yazdır. 
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3. Yazıcı sekmesinden ActiveFax’ı seçiyoruz ve yazdır diyoruz. 

 

4. Karşımıza aşağıdaki gibi Actfax’ın ekranı gelecek. 

5. Göndereceğiniz e_mail adresinin yazıldığı alan. 

6. E_maili göndereceğiniz kişiler. 

7. Eğer bir telefon rehberi tanımladıysanız, ulaşabileceğiniz alan. 

8. Gönderme zamanı belirtebileceğiniz alan. 

9. Kapak sayfası belirtebileceğiniz alan. 

10. Antetli sayfa belirtebileceğiniz alan. 
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11. Göndereceğiniz e_mailin öncelik sırasını belirtebileceğiniz alan. 

12. Eğer e_maili hemen göndermek istiyorsanız, 5 deki alana e_mail 

adresini girdikten sonra buraya tıklayıp, 13’e tamam demeniz yeterli. 
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5. Eğer bir rehber tanımladıysanız, 7 nolu alana tıkadığınızda aşağıdaki gibi 

telefon rehberi çıkacaktır. Buradan bir veya birden fazla kayıtı seçip, 15 

nolu alandaki onaylaya tıklamanız yeterli 
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6. Seçtiğiniz kişi veya kişiler aşağıdaki 18 nolu alanda görünecek. Bu 

aşamadan sonra 20 ve 21. Adımları tıkladıktan sonra e_maili göndermiş 

olacaksınız. 
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7. Gönderdiğiniz e_mailleri aşağıdaki ekrandan takip edebilirsiniz 
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Kullanıcı Oluşturmak ve Yetkileri : 

1. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Actfax’da herhangi bir ayar yapıyorsak 

bunu sunucu üzerinde yönetici girişi yaparak işlemleri gerçekleştirmeliyiz. 

2. Kullanıcı ayarlarına ulaşmak için; aşağıdaki 1 ve 2. Adımları izliyoruz. 

 
 

3. Daha sonra karşımıza aşağıdaki kullanıcı ayarları yapabileceğimiz ekran 

geliyor. Bu ekrandan 3’e tıklayarak yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmaya 

başlıyoruz.
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4.  Karşımıza gelen aşağıdaki ekrandan; 

4. Kullanıcı ismi 

5. Kullanıcının tam adı 

6. Kullanıcının şifresi 

7. Şifre tekrarı 

8. Kullanıcı hakkında yorum. ( istenirse ) 

9. Buradaki yetki, kullanıcıya yönetici izni vermemizi sağlar. 

10. Buradaki yetki, kullanıcının dahil olduğu grubundaki kişileri görmesini 

sağlar. 

11. Buradaki yetki, kullanıcının diğer tüm kullanıcıları görmesini sağlar. 

12. Buradaki yetki, kullanıcının var olan bir merkezi telefon rehberine 

ulaşımını sağlar.  

13. Buradaki yetki, kullanıcının merkezi telefon rehberine kayıt eklemesini 

sağlar. 

14. Buradaki yetki, kullanıcının faks gönderebilmesini sağlar. 

15. Buradaki yetki, kullanıcının gönderdiği faksları daha sonra görmesini 

sağlar. 

16. Buradaki yetki, kullanıcının diğer kullanıcılara gelen faksı yönlendirme 

yetkisinin verilmesini sağlar 

17. Buradaki yetki, kullanıcının uluslar arası faks gönderme yetkisini sağlar. 

18. Buradaki yetki, kullanıcının normalin üzerinde bir faks dokümanı 

gönderdiği zaman karşı tarafın bu dokumanı normal standartta almasını 

sağlayan yetkidir. 
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5. Kullanıcının gönderdiği faks ve e_maillerin hangi isim, numara ve e_mail 

adı altında görünmesini istediği alanların belirlendiği ekran aşağıdadır. 

20. Buraya tıklayarak aşağıdaki ekrana geçiyoruz. 

21. Kullanıcının gönderdiği faksların veya e_maillerin başlığında yazacak 

olan isim. 

22. Kullanıcının gönderdiği e_mailleri için,  karşı tarafın kimden geldiğini 

görmesini istediği alan. 

23. Kullanıcının gönderdiği faksların, karşı tarafın hangi numaradan 

geldiğini görmesini istediği alan. 

24. Kullanıcının gönderdiği faksların veya e_maillerin yanı sıra eğer bir 

kapak sayfası istiyorsa, onu da buradan tanımlıyoruz. 
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25. Kullanıcının gönderdiği faksların veya e_maillerin antetli kağıt üzerinde 

gitmesini istiyorsa, onu buradan tanımlıyoruz. 

 

 

 

6. Kullanıcı eğer, gönderdiği veya aldığı faksların çıktısını veya raporunu 

almak istiyorsa bu ayarların yapıldığı ekran aşağıdadır. 

26. Buraya tıklayarak aşağıdaki ekrana geçiyoruz. 

27. Burayı tıklayarak ekranı aktif hale getiriyoruz. 

28. Kullanıcı gönderdiği faksları, yazıcıdan çıktı almak istiyorsa, buradan 

yazıcısını belirtebilir.  
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29. Kullanıcıya gelen faksları, yazıcıdan çıktı almak istiyorsa, buradan 

yazıcısını belirtebilir. 

30. Kullanıcı gönderdiği faksları, yazıcıdan raporunu almak istiyorsa, 

buradan işaretli hale 

getiriyoruz.

 

 

7. Kullanıcı eğer, gelen ve giden faksları e_mail olarak istiyorsa, bu ayarların 

yapıldığı ekran aşağıdadır. 

31. Buraya tıklayarak aşağıdaki ekrana geçiyoruz. 

32. Eğer kullanıcı gönderdiği faksların bir nüshasını e_mail olarak istiyorsa, 

buraya bir veya birden fazla e_mail yazarak bu işlemi gerçekleştirebilir. 
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33. Eğer kullanıcı kendine geldiği  faksların bir nüshasını e_mail olarak 

istiyorsa, buraya bir veya birden fazla e_mail yazarak bu işlemi 

gerçekleştirebilir. 

Not: Eğer 34 nolu yeri tıklamazsak e_maile sadece faksın uyarısı gider  

34. Burayı işaretlersek faksları e_maile attach  ederek gönderir. 

35. Kullanıcıya gelen faks e_mailine giderse, o faks okundu olarak 

işaretlenir. 

   

 

 

8. Kullanıcı eğer,  gelen faksları başka bir numaraya veya e_mail 

yönlendirmek istiyorsa, bu ayarların yapıldığı ekran aşağıdadır. 

38. Buraya tıklayarak aşağıdaki ekrana geçiyoruz. 

39. Eğer kullanıcı kendine gelen faksları, başka bir numaraya yönlendirmek 
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istiyorsa, buraya yönlendirmek istediği numarayı girebilir.  

40. Eğer kullanıcı kendine gelen faksları, başka bir e_maile yönlendirmek 

istiyorsa, buraya yönlendirmek istediği e_maili girebilir. 

42. Yönlendirdiği faks metninin konusunu buradan belirtebilir. 

43. Yönlendirdiği faks metninin öncelik sırasını buradan belirtebilir. 

44. Yönlendirdiği metin için buraya yorum ekleyebilir. Daha sonra 

hatırlaması için. 

 

 
 

9. Kullanıcı eğer,  gelen ve giden faksları arşivlemek  istiyorsa, bu ayarların 

yapıldığı ekran aşağıdadır. 
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45. Buraya tıklayarak aşağıdaki ekrana geçiyoruz. 

46. Burayı seçerek aşağıdaki alanı aktif hale getiriyoruz. 

47. Burayı tıklayıp 49 nolu alana belirtmiş olduğu yere, göndermiş olduğu 

faksları arşivleyebilir. 

48. Burayı tıklayıp 49 nolu alana belirtmiş olduğu yere, kendine gelen 

faksları arşivleyebilir. 

 
50. Son olarak TAMAM ‘ a tıklıyoruz. 
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Grup Oluşturmak : 

Öncelikle neden grup yapma ihtiyacı duyarız bundan bahsedelim. 

Varsayalım üç tane hattımız ve iki tane de departmanımız var ( satın alma 

ve muhasebe ) diye. 

Burada grupları tanımlayıp, o gruplara kullanıcıları atarsak. 

Herkes kendi grubunun fakslarını görsün deme imkânına sahip oluruz. Yani 

grubundaki herhangi bir kişiye faks geldiğinde gruptaki diğer kişilerde o 

faksı görür. 

Şimdi grup oluşturup, o gruba kullanıcıları atayalım. 

1. Sunucu ekranında iken, Ekstralar/Kullanıcı yöneticisi diyoruz. 
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2. Karşımıza gelen ekranın sol üst tarafındaki grupları tıklayarak yeni diyoruz. 

 

3. Daha sonra oluşturacağımız grup adını ve istersek o grup için kısa bir 

yorum da yazabiliriz 

Onayla diyerek çıkıyoruz. 
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4. Aşağıda görüldüğü gibi grubu oluşturduk. 
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5. Şimdi gruba kullanıcı atayalım. 9’da görüldüğü gibi grubu seçip, 

10 da gösterilen gruba atamak istediğimiz kullanıcıyı seçerek EKLE diyoruz. 

 



Actfax Eğitim 
 

Geleceğin Bilgi Ağı Çözümleri  49 
 

6. Aşağıda görüldüğü gibi SATIŞ grubuna Ahmet kullanıcısını atamış olduk. 
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Arşivdeki Faksları Görmek : 

Aşağıdaki ekranda kırmızı ile çizilmiş alanda ARŞİV sekmesinin altında 

geçmiş aylara ait faksları görebiliriz. 

Hangi aya ait bir faksı bulmak istiyorsak, o ayın üzerine tıklamamız yeterli. 

Aşağıdaki arama kısmından ise faksın herhangi bir detayını yazarak 

bulabiliriz. 
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Telefon Defterine Kayıt : 

1. İlk önce istemcimizi açıyoruz. 

2. Daha sonra aşağıdaki adımları sırasıyla uyguluyoruz. 

 
3. Öncelikle aşağıdaki ekrandan kısaca bahsetmek isterim; 

Üç çeşit telefon rehberimiz vardır. 

 

1. Merkezi telefon rehberi: Herkesin görebildiği 

2. Özel telefon rehberi: Kullanıcıya özel 

3. Outlook adres defteri: Birde kullanıcının Outlook’taki contact bilgileri. 

Aşağıdaki ekrandan YENİ diyerek bir kayıt oluşturmaya başlayalım.  
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4. Karşımıza aşağıdaki ekran gelecek; Buradaki bilgileri isteğe göre 

doldurarak ONAYLA diyoruz. 

Not: Eğer bu girdiğimiz kayıttan gelen faksları belirli bir kullanıcıya 

yönlendirmek istiyorsak. 

Aşağıdaki kullanıcı kısmında o kullanıcıyı seçmemiz yeterlidir. 
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Aşağıda da görüldüğü gibi bir tane kayıt ekledik. 

 

 

Yukarıdaki anlatılanlar kayıt eklemenin birinci yolu, bir diğer yolu daha var, 

o da nedir. 
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5. Eğer bir Excel tablosu oluşturursak, o tabloyu da telefon rehberine 

ekleyebiliriz. 

Peki, bunu nasıl yaparız? 

İlk olarak hazırlamış olduğumuz Excel tablosunun uzantısını .csv olarak 

kaydediyoruz. 

Daha sonra tekrar Extralar/Telefon rehberi diyoruz. 

Karşımıza gelen aşağıdaki ekrandan  Seçenekler/Dosyadan al diyoruz. 

 

 

Daha sonra aşağıdaki ekrandan Search File diyerek kaydetmiş olduğumuz 

tabloyu buluyoruz. 
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Actfax Eğitim 
 

Geleceğin Bilgi Ağı Çözümleri  57 
 

6. Daha sonra tablomuzdaki kayıtları aşağıdaki gibi görebiliyoruz. 
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7. Şimdi ön izlemedeki kayıtları alan sırasındaki alanlarla aşağıdaki gibi 

eşitleyelim. 

 

 
Eşitlemeyi yaptıktan sonra, Dışarıdan almaya başla diyoruz. Aşağıdaki 

ekranlardan EVET ve TAMAM diyerek işlemi bitiriyoruz. 
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NOT:  Eğer yeni diyerek bir kayıt ekliyorsak bu işlemi sunucudan 

yapmalıyız. Excel deki bir tabloyu aktarıyorsak bunu istemciden yönetici 

girişi yaparak bu işlemi gerçekleştirmeliyiz.  
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Yedek ( Backup ) Almak : 

Öncelikle şunu belirtmek isterim, clientte bir şey tutulmuyor. 

1.  
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Actfax bende C: ye kuruluydu. Sizde nereye kurulu ise orayı seçin. 

Activefax/server klasörünün altındaki CONFIG,DATA,ARCHIV ve FAXLIST 

klasörlerinin yedeğini almanız yeterli. 
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Bir Sorun Olduğunda İzleyeceğiniz Adımlar :   

1. İlk olarak aşağıdaki adımları izleyerek actfax sunucumuzu durduruyoruz. 
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2. Daha sonra aşağıdaki adımları izleyerek Actfax’ı debug modunda 

çalıştırıyoruz.  
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Eğer Actfax’ı  C: ye kurduysanız , C:\Program 

Files\ActiveFax\Server\Actfax.exe –debug diyoruz. 

 

Bilgisayarınızın başka bir diskine veya başka klasörün içine kurulum 

yaptıysanız oranın yolunu belirterek ENTER diyoruz. 

 

Bu işlemi yaptıktan sonra Actfax tekrar çalışacak, daha sonra problem 

yaşadığınız faks numaraları ile tekrar faks alışverişine geçin. 

 

Daha sonra Actfax server klasörünün içinde DEBUG klasörü oluşacak, bu 

klasörü hatanın tam olarak ne olduğunu belirterek bize gönderin. 

 

Size en yakın zamanda dönüş yapılacaktır. 

 

Soru 1: ActFax için hangi modem ve çevrim kartını önerirsiniz? 

ActFax için önerilen modem ve faks çevrim kartları 

Cevap1: ActFax aşağıda belirtilen modem, ISDN çevrim kartı ve faks çevrim 
kartlarıyla kullanılabilir. 

 Faks modemler: fax class 1, 1.0, 2 ya da 2.0’ı destekleyenler  
 ISDN çevrim kartları: T.30 (Fax Group 3) protokolünü destekleyenler.  
 Diva Sunucu çevrim kartları: Eicon ‘dan.  
 Fax çevrim kartları: Brooktrout’dan.  
 Fax çevrim kartları:Intel/Dialogic’den. (Cpi serileri)  
 RockForce çevrim kartları:Mainpine’den.  
 VoIP/FoIP (Voice over IP/Fax over IP)  

Ucuz modemlerden sakının 

http://www.actfax.com.tr/s1.htm
http://www.actfax.com.tr/s1.htm
http://www.eicon.com/
http://www.brooktrout.com/
http://www.intel.com/
http://www.mainpine.com/
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Genel olarak, faks için ucuz modem kullanmanızı önermiyoruz. Bu tür 
modemler genellikle veri ve internet bağlantısı için test edilmiştir ve fax 
modunda güvenilir olarak çalışmaz.  Bir modem yüzlerce değişik faks 
makineleriyle iletişim kurmak zorunda olduğundan , ucuz modemler fax 
makinelerine bağlantı gerçekleştiremediklerinden  sıklıkla sorun çıkarırlar.  
 
ActFax ile kullanmanız için aşağıdaki modem, ISDN çevrim kartı ve fax çevrim 
kartlarını öneriyoruz.  

Analog Modemler 

 Mainpine RockForce  
 Aztech 56k Turbo 2  
 Diamond Supra Express 56e Pro  
 Elsa Microlink 56k  
 Elsa Microlink 56k Office  
 Elsa Microlink 56k Pro  
 Multitech MT5634ZBA  
 Multitech MultiModem II  
 US-Robotics 56k (only fax class 1)  
 US-Robotics Sportster (only fax class 1)  
 Zyxel Elite 2864  
 Zyxel Omni 56k  
 Zyxel U-1496  
 Zyxel U-336  
 Zyxel U-90  

Analog Multi-Modem Çevrim Kartları 

 Mainpine RockForce  
 Comtrol RocketModem  
 Eicon Diva Server Analog-4P/8P  
 Equinox Multimodem Adapters  

http://www.mainpine.com/
http://www.aztech.com/
http://www.supra.com/
http://www.elsa.com/
http://www.elsa.com/
http://www.elsa.com/
http://www.multitech.com/
http://www.multitech.com/
http://www.usrobotics.com/
http://www.usrobotics.com/
http://www.zyxel.com/
http://www.zyxel.com/
http://www.zyxel.com/
http://www.zyxel.com/
http://www.zyxel.com/
http://www.mainpine.com/
http://www.comtrol.com/
http://www.eicon.com/
http://www.equinox.com/
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 Multitech Multimodem ISI  

ISDN Modemleri ve ISDN Çevrim Kartları 

 AVM B1 V4.0 (1 x S0)  
 AVM C2 (2 x S0)  
 AVM C4 (4 x S0)  
 AVM Fritz!Card (1 x S0)  
 Digi Datafire Micro V (1 x S0)  
 Digi Datafire QuadMicro (4 x S0)  
 Eicon Diva Pro 2.0 (1 x S0)  
 Eicon Diva Server BRI 2M (1 x S0)  
 Eicon Diva Server 4BRI 8M (4 x S0)  
 Eicon Diva Server PRI 30M (1 x PRI)  
 HST Saphir III (1 x S0)  
 HST Saphir III ML (4 x S0)  
 HST Saphir V (1 x PRI)  

Intelligent Fax Çevrim Kartları 

 Brooktrout TR114 Series  
 Brooktrout TR1034 Series  
 Brooktrout Trufax Series  
 Brooktrout Trufax-BRI Series  

VoIP/FoIP (Voice over IP/Fax over IP) 

 Eicon Diva Server SoftIP Software  

Soru2: Sisteme kurulmuş olan ActFax programının yeni versiyonu çıkınca nasıl 
güncelleyebilirim? 

http://www.multitech.com/
http://www.avm.de/en/
http://www.avm.de/en/
http://www.avm.de/en/
http://www.avm.de/en/
http://www.digi.com/
http://www.digi.com/
http://www.eicon.com/
http://www.eicon.com/
http://www.eicon.com/
http://www.eicon.com/
http://www.hstnet.de/
http://www.hstnet.de/
http://www.hstnet.de/
http://www.brooktrout.com/
http://www.brooktrout.com/
http://www.brooktrout.com/
http://www.brooktrout.com/
http://www.eicon.com/
http://www.actfax.com.tr/s2.htm
http://www.actfax.com.tr/s2.htm
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Cevap2: Hali hazırda  kurulu olan ActFax programını yeni versiyona 
güncellemek için en son çıkan sürümü internetten indirip sisteme 
kurmalısınız. 

Yeni ActFax versiyonunu kurduğunuzda bütün veri ve ayarlarınız korunur. Eski 
versiyon ActFax programınızı sistemden kaldırmayınız, bu durumda bütün 
veri ve ayarlarınızı kaybedersiniz. 

Faks sunucusu ve tek faks istemcileri için de yazılımın her zaman 
güncellenmesi tavsiye edilir.  

ActFax için yazılım güncellemeleri genellikle web sitemizde ücretsiz indirme 
kısmında bulunur. 

Soru3: ActFax dosyalarının yedeklerini nasıl alabilirim? 

Cevap3: ActFax veri dosyaları ve yapılandırma ayarlarının yedeklenmesi için, 
ActFax’ın kurulduğu dizinin tamamının(genellikle C:\Program Files\ActiveFax ) 
alt dizinlerle beraber yedeğinin alınması gerekir. Bütün veri ve ayarlar bu 
şekilde kaydedilir. Yedekleri geri yüklemek için, sadece yedek aldığınız araçtan 
geri yükleme yapmanız yeterli olacaktır. 

Soru4: Kurulmuş olan ActFax programını başka bilgisayara nasıl aktarabilirim? 

Cevap4: Hali hazırda kurulmuş olan ActFax programını başka bir bilgisayara 
aktarmak için sistemin daha önceden kurulu olduğu sunucudan ActFax 
kurulum dizinini (genellikle C:\Program Files\ActiveFax) bütün alt dizinleriyle 
birlikte yeni sunucuya kopyalamak gerekir. Dosyalar kopyalandıktan sonra 
programları ve servisleri yaratmak için , ActFax kurulumunu yeni 
sunucunuzda başlatmanız gerekmektedir. Bu yolla bütün veri ve ayarlarınız 
yeni sisteme transfer edilmiş olunur. 

http://www.actfax.com.tr/s3.htm
http://www.actfax.com.tr/s3.htm
http://www.actfax.com.tr/s4.htm
http://www.actfax.com.tr/s4.htm
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Kurulum sürücüsü ve dizini yeni sunucuya aktarıldığında değiştirilebilir. 
Örneğin, Eski sunucunuzda C:\Program Files\ActiveFax olan ActFax 
kurulumunu yeni sunucunuzda D:\Programs\ActFax olarak değiştirmeniz 
mümkündür.  

Soru 5: ActFax lisanslı kullanıcıların sayısı arttırılabilir mi? 

Cevap 5: Mevcut kullanılmakta olan ActFax lisanslı kullanıcılarının sayısı, daha 
yüksek lisans tipine istenildiği herhangi bir zamanda yükseltilebilir. Bu tür 
lisans yükseltmesi için fiyat, tek lisans tipleri arasındaki fark artı %10 ‘dur. 
Lisans yükseltme online sipariş sisteminden direk olarak yapılabilir.  

Soru 6: Faksa nasıl dosya ve ya döküman ekleyebilirim? 

Cevap 6: Sözde birikmiş dokümanlar ile faksa dosya ya da doküman eklemek 
mümkündür. Bir birikmiş doküman yaratmak için, ana dokümanı ActiveFax 
yazıcısına yazın ve birikmiş doküman (daha fazla yazım işleri takip 
eder)opsiyonunu, yazıcı diyalog penceresinde daha fazla ayarlarlar tabından 
seçiniz. Bundan sonra doküman ActFax tarafından arka planda saklanacaktır. 
Şimdi ActiveFax yazıcısına ana dokümana eklemek istediğiniz dosya ya da 
dokümanları yazın ki ana dokümanın sonuna eklensin.  

Soru7: Gönderilen ve alınan fakslara yerel ağ içerisindeki başka bir 
bilgisayardan nasıl ulaşabilirim ? 

Cevap7: Gönderilen ve alınan fakslara yerel ağ içerisindeki başka bir 
bilgisayardan nasıl ulaşılabileceği kurulum yönergelerinde detaylı olarak 
bulunabilir 

Soru8: Unix ve Linux sistemlerden nasıl faks gönderebilirim? 

Cevap8: Unix ve Linux sistemlerden nasıl faks gönderebileceğinizin detaylı 
anlatımı kurulum yönergelerinde bulunabilir. 

http://www.actfax.com.tr/s5.htm
http://www.actfax.com.tr/s5.htm
http://www.actfax.com.tr/s6.htm
http://www.actfax.com.tr/s6.htm
http://www.actfax.com.tr/s7.htm
http://www.actfax.com.tr/s7.htm
http://www.actfax.com.tr/s8.htm
http://www.actfax.com.tr/s8.htm
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Soru 9: Bir uygulamadan faks alıcısını ve diğer verileri otomatik olarak nasıl 
ayarlayabilirim? 

Cevap 9: Bir uygulamadan faks alıcısını ve diğer verileri otomatik olarak nasıl 
ayarlayabileceğiniz kurulum yönergelerinde detaylı olarak bulunabilir. 

Genel Problemler ve Hatalar 

Sorun Tanımı1: Yerel ağ yazıcıları fax sunucusu üzerinde ulaşılabilir 
değil.(Hata kodu:KB #9267l) 

Sorun Tanımı2: Analog modemlerle faks gönderirken, gönderim hatası 
oluyor. (Hata kodu:KB #9462)  

Sorun Tanımı3: Faks sunucusuna terminal sunucuyla erişim mümkün değil. 
(Hata kodu: KB #9255 )  

Sorun Tanımı4: ActFax’ı uzun mesafe aramalarında olduğu gibi lokal 
aramalarda aynı alan kodu kullanması için yapılandırma. (Hata kodu: KB 
#9354 )  

http://www.actfax.com.tr/s9.htm
http://www.actfax.com.tr/s9.htm
http://www.actfax.com.tr/s10.htm
http://www.actfax.com.tr/s10.htm
http://www.actfax.com.tr/s11.htm
http://www.actfax.com.tr/s11.htm
http://www.actfax.com.tr/s11.htm
http://www.actfax.com.tr/s12.htm
http://www.actfax.com.tr/s12.htm
http://www.actfax.com.tr/s13.htm
http://www.actfax.com.tr/s13.htm
http://www.actfax.com.tr/s13.htm

