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Zonder faxapparaat een fax versturen, dat kan toch niet? Jawel, en dat is super Simmpl met 

onze telefooncentrale! Volg deze handleiding en uw eerste fax zal binnen een mum van tijd 

verstuurd zijn!  

 

Stap 1: inloggen op uw fax dashboard 

Log in op uw User Panel en klik boven aan op het fax-icoontje. U komt nu in fax-dashboard waar u 

ontvangen en verzonden faxen kunt zien en een fax kunt versturen:  

 

 

 

Stap 2: een fax versturen 

Klik op button [Stuur Fax] en vul het formulier in:  

  

  

Kies hier één van uw faxboxen 
Kies: bekijk uw ontvangen of 

verstuurde faxen 
Klik hier om een fax te versturen 

1. Vul het nummer in 

waarnaar u een fax wilt 

sturen: 

2. Interne notities zijn handig 

voor u zelf; de ontvanger ziet 

dit nooit. 

4. Druk op [versturen] – de 

centrale doet de rest! 

3. Sleep uw PDF document 

hiernaar toe óf klik en 

selecteert het document op uw 

computer. 

Het document is ingeladen. 
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Stap 3: controleer of verzending gelukt is 

Klik in het fax dashboard nu op [Verzonden] om de status te controleren. 

U ziet de status en welke poging.  
 

 

 

Lukt versturen niet?  
Dan wordt een nieuwe poging gedaan zodat de kans op succesvol versturen erg groot is! 

 

Faxrapport 
Na afloop ontvangt u op uw emailadres een faxrapport met de status (wel/niet succesvol verstuurd en 
een kopie van het eerste blad. 

 

 

Belangrijke faxtips:  
* fax max 10 pagina’s in één fax. Is uw document groter? Deel het op in losse faxen.  

* hou de bestandsgrootte beperkt tot ca 8MB 

* gebruik geen rare tekens of lettertypes 
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