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Introdução

O Servidor de Fax LFax é a solução ideal para transmissão e recepção

automatizada de fax em ambientes Windows e Linux, disponibilizando a

capacidade de enviar, receber e distribuir fax em todas as estações da rede. É o

único em português e com total suporte no Brasil.

As principais características do Sistema LFax são:

Arquitetura cliente/servidor

A sua arquitetura cliente/servidor o torna ideal para ambientes corporativos,

permitindo centralizar os fax da empresa em uma única máquina, com software

servidor para Windows, Linux e Unix e software cliente para Windows.

Envio de fax como impressão

Todos os usuários da empresa podem enviar e receber fax a partir de seus PCs.

Um documento criado em qualquer aplicativo (Word, Excel, etc.) é enviado como

fax através de um comando de impressão, dispensando a impressora, o aparelho

de fax e o trabalho de ajustar o papel e discar.

Recepção e distribuição de fax por e-mail ou no

Gerenciador LFax

Os fax recebidos podem ser vistos no próprio Gerenciador do LFax (na fila

“Recebidos”, em subpastas criadas automaticamente no formato aaaa/mm),

distribuídos por email, ou ainda integrados a um sistema de gerenciamento

eletrônico de documentos da empresa (ERP, CRM, etc.).

O sistema faz roteamento automático de fax recebidos para e-mail nos formatos

HTML, PDF, TIFF, GIF ou JPEG.

Monitoramento e administração

Através do Gerenciador do LFax, pode-se supervisionar todas as etapas da
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transmissão e recepção de fax, com informações detalhadas sobre o status da

transmissão. O sistema registra todas as ligações e o status de cada uma:

transmissões completas, incompletas ou não efetivadas por falta de resposta ou

linha ocupada, interrupções durante a transmissão, etc.

Integração com outros sistemas, bancos de dados, ERP,

CRM, etc.

O gerenciamento e envio de fax pode ser feito por sistemas de terceiros, pois o

LFax é integrável a bancos de dados e aplicativos como ERP, CRM, etc., que podem

utilizar interface API do LFax para programação. Por exemplo, um aplicativo pode

definir um comando para envio de fax através do LFax a partir de seu próprio

sistema.

Integração para LAN e WAN

O LFax oferece integração para LAN (redes locais), bem como para WAN (redes

remotas). Em redes dispersas geograficamente (WAN), o fax é transmitido pela

máquina que usa a tarifa interurbana mais baixa, com os fax trafegando pela

rede.

Atendimento automatizado e distribuição automática de fax

O LFax pode funcionar como URA (unidade de resposta audível) e falar uma

mensagem de atendimento com voz digitalizada ao atender uma ligação. O

sistema pode até mesmo solicitar informações para quem fez a ligação, tais como

escolha de opções em menus ou códigos que podem ser digitados no teclado do

telefone, de forma a direcionar o fax de acordo com a opção selecionada.

Por exemplo, o sistema pode falar “Para enviar um fax, escolha a opção desejada:

para enviar um fax para equipe de Vendas, digite 3; para Compras, digite 5; para

outros setores, digite 7.” Ou ainda, o LFax pode falar uma frase para o usuário

escolher um ramal: “Digite o número do ramal para o qual deseja enviar um fax.”
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Envio de fax sob demanda

O Sistema LFax também permite o envio de fax sob demanda com a instalação de

uma placa opcional de URA Intelicon da Del Grande Informática. Uma URA

(unidade de resposta audível) é o equipamento para criar sistemas de

atendimento automático que fornecem informações como extratos, saldos, etc.

com voz digitalizada, sem necessidade de atendentes.

Mais produtividade, menos custos

O uso do LFax reduz drasticamente o número de aparelhos de fax e o número de

linhas telefônicas necessárias. Otimiza o tempo de pessoal encarregado de

transmitir fax e reduz contas telefônicas com transmissão programada para

horários de tarifas reduzidas.

Segurança e confiabilidade

Centenas de sistemas instalados em todo o Brasil em empresas de médio e

grande porte que necessitam de agilidade e confiança no envio de fax para

sistemas de transportes, compras, logística e exportação.

Capítulo 1 – Instalação do Cliente LFax em Windows

A instalação do CLIENTE LFax é feita a partir da instalação dos Clientes LFax nos

PCs com Windows (98, Me, XP, NT, 2000 ou 2003) na rede interna.

Requisitos do Software
O Cliente para Windows funciona em versões

95/98/Me/NT/2000/XP/2003/Vista. O Cliente LFax funciona em PCs em

rede com o sistema Servidor (Windows, Linux ou Unix), inclusive WTS

(Windows Terminal Server).
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Instalação do Cliente

Os arquivos necessários à instalação do Cliente LFax estão no diretório Cliente no

CD com o software do LFax ou na seção de download de nosso site

(www.delgrande.com.br).

Para efetuar a instalação, proceda da seguinte forma:

1. Abra a pasta "Cliente" do CD que você recebeu com o Sistema LFax ou, caso

você tenha baixado o programa do nosso site, descompacte o arquivo .zip

do Cliente LFax numa pasta temporária do seu HD.

2. Execute o arquivo setup.exe para iniciar o programa instalador do Cliente

LFax.

3. Defina a pasta onde o programa será instalado e as informações

solicitadas.

4. Ao final da instalação, estará criado um novo submenu no menu Iniciar /

Programas do Windows com o nome LFax. Execute o gerenciador LFax.

5. Configure o software cliente LFax para conectar-se ao Servidor. Veja a

seção “Configuração do cliente LFax”.

Depois da instalação, aparecerá um ícone correspondente ao Cliente de Fax LFax

na área de trabalho (desktop).

Capítulo 2 – Configuração do Cliente LFax em
Windows
Após ter instalado o Monitor Intelicon na máquina do usuário, configure-o para

conectar-se ao Servidor URA.

Configurando o Monitor

Enquanto o cliente não estiver conectado ao servidor, nenhuma informação

aparecerá na sua janela. Para configurar o Cliente LFax, proceda da

seguinte forma:
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1. Configure o gerenciador LFax para conectar-se ao servidor acionando o

comando Ferramentas / Configurar.

2. Na aba Dados do servidor, digite o Endereço IP do servidor LFax e o número

do serviço (porta) do servidor LFax (geralmente 9000). No caso de um cliente

na mesma máquina do servidor, pode- se digitar localhost como endereço IP.

Consulte o Administrador do sistema para fornecimento do Endereço IP do

Servidor LFax.

3. Clique em OK. O Software Cliente deverá agora se conectar ao Servidor

através do IP. Ele estará conectado se exibir o status do sistema na parte

inferior da janela do gerenciador, tal como mostra a figura a seguir:
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4. Inicialmente, estas configurações são suficientes. Defina as outras opções de

acordo com as configurações disponíveis no Software Cliente LFax.

5. Pode-se ativar/desativar o sistema, a transmissão e a recepção usando os

comandos no menu aberto com o botão direito do mouse sobre o nome do

sistema.

6. Em Exibir, na janela do Cliente, verifique se algumas opções como “Status do

Sistema” e “Pastas” estão selecionadas. Essas opções mostrarão as

ocorrências de fax e o status do Sistema LFax, conforme figura a seguir:
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7. Após a primeira execução do cliente LFax, o usuário será automaticamente

cadastrado no sistema com o seu nome de login na rede.

Inicialmente todos os usuários terão as permissões de administrador. Se o

administrador do sistema quiser limitar as permissões de um usuário, deve

fazê-lo no software Configuração do Servidor, conforme “Manual do

Administrador Servidor de Fax LFax”.

Capítulo 3 – Uma visão geral do sistema LFax

O Sistema LFax constitui-se de um software Servidor de Fax (Windows, Linux ou

Unix) e de um software Cliente para equipamentos com Windows em rede com o

sistema Servidor. Existem dois aplicativos no cliente Windows:

● Driver LFax de impressão, para envio de fax a partir de qualquer aplicativo

(Word, Excel, etc.), pois o envio de fax é visto como uma simples impressão.

● Gerenciador de Fax, que exibe as listas de fax por transmitir, transmitidos e

recebidos e executa funções de gerenciamento do sistema.
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Inicialização do sistema e de usuários
Depois de instalado e configurado, o Servidor LFax é ativado automaticamente

durante a inicialização da máquina. A ativação automática ou manual da recepção

e da transmissão depende de como o sistema foi configurado.

Quando o software Cliente do LFax for executado pela primeira vez, o usuário será

cadastrado automaticamente no sistema, recebendo todas as permissões

(transmitir e receber fax, gerenciar filas e o sistema, etc.).

Transmitindo um fax
O envio de fax é feito com um comando de impressão a partir de qualquer

aplicativo no Windows. O driver de fax é visto como uma impressora a mais

instalada no sistema.

Por exemplo, ao acionar o comando Arquivo / Imprimir no Word, a Impressora

LFax aparecerá na lista de impressoras:

Depois de escolher a Impressora LFax e clicar no botão OK, a janela para informar

o destinatário fax será aberta:
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Para enviar o fax, basta digitar o número do destinatário e clicar em Enviar. Para

definir outras informações, clique no botão Mais inf e a janela será expandida:

Os outros campos desta janela incluem as informações que serão colocadas na

folha de rosto (Empresa, Fone, Contato, Assunto), data e hora de envio, prioridade,

etc.

Depois de clicar em Enviar, o status dos pedidos de transmissão de fax pode ser

verificado no Gerenciador de Fax, acionado a partir do menu Iniciar / Programas /

LFax. O PC pode até ser desligado após o envio, pois a transmissão será feita pelo

Servidor.

O Gerenciador do LFax

O Gerenciador LFax é acionado a partir do menu Iniciar / Programas / LFax ou

pelo ícone na “Área de trabalho” da máquina onde o Cliente está instalado. A
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figura a seguir mostra a lista de transmissão, com os fax em espera para serem

enviados na parte superior e o status dos sistemas (linhas) na parte inferior.

O status da transmissão é mostrado em detalhe: no caso de fax na fila de

transmissão, é mostrada a data e a hora da solicitação, número de páginas,

quantidade de tentativas de transmissão, etc. Em caso de erro, o usuário saberá

se a linha estava ocupada, se a solicitação está aguardando novas tentativas, se a

transmissão foi interrompida no meio, etc.

Na fila de sucessos (fax transmitidos), cada fax é mostrado com a data e hora da

transmissão, número de páginas e outras informações pertinentes ao fax.

Recepção de fax

Os fax são recebidos automaticamente pelo servidor, onde suas imagens são

armazenadas e organizadas por data e hora de recepção. O Gerenciador LFax

mostra todos os fax recebidos na Fila de Recepção e atualiza a lista de fax

recebidos periodicamente
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A partir desta lista, pode-se visualizar ou imprimir um fax. A figura mostra a visualização

de um fax:

Na janela de Visualização, pode-se mudar de página, alterar o tamanho, girar a

imagem, etc.
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Capítulo 4 - Transmissão de fax

Neste capítulo, você verá como transmitir fax a partir de qualquer aplicativo

Windows usando o driver de impressão LFax, que funciona no equipamento com

o Cliente LFax para Windows.

Transmitindo fax a partir de um aplicativo

O sistema de fax é visto como uma impressora a mais instalada no Windows, de

forma que pode-se enviar fax a partir de qualquer programa como se fosse uma

impressão.

Depois de solicitada a transmissão de fax, você pode controlar o andamento da

transmissão através do Gerenciador do LFax.

Portanto, existem dois aplicativos no Windows:

● Driver de impressão, que permite o envio de fax a partir de qualquer

aplicativo.

● Gerenciador de Fax, que exibe as listas de fax transmitidos e recebidos e

permite visualizar o conteúdo destes fax e o status do sistema.

Para enviar um fax:

1. Acione o comando de impressão em qualquer aplicativo e selecione o
driver de fax.

Por exemplo, ao acionar o comando Arquivo / Imprimir no Word, o diálogo de
impressão é aberto e você pode escolher a Impressora Lfax na lista de
impressoras.
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Ao pressionar OK, a janela para envio de fax será aberta:

2. Digite o número do destinatário no campo Número do Fax e clique em

Enviar.

O único campo de preenchimento obrigatório é o Número do Fax, mas é

aconselhável preencher as informações Empresa, Assunto e Contato, pois

elas serão usadas na fila de transmissão do Gerenciador.

O botão Agenda permite obter nome e número de destinatários

previamente armazenados. Para mais detalhes sobre a Agenda, consulte o
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capítulo 7.

O campo Nome do arquivo na parte inferior da janela mostra o nome
do documento que será enviado e o número de páginas a serem
transmitidas.

Ao clicar em Enviar, a solicitação de transmissão será enviada para o
servidor de fax, que se encarregará de transmiti-lo. O PC com o
cliente LFax pode até ser desligado, pois a transmissão será feita
pelo Servidor.

3. O status da transmissão (enviado, em espera, erros de transmissão,
linha ocupada, etc.) pode ser verificado no Gerenciador de Fax.

Para iniciar o Gerenciador, acione Programas / LFax / LFax a partir do
menu Iniciar do Windows. Veja mais detalhes no capítulo
“Gerenciador de Fax”.

Transmissão programada para outro horário
Os campos à direita são usados para enviar o fax numa determinada data e hora,

permitindo o uso de tarifa reduzida por exemplo. Se o envio for definido como

Imediatamente, o fax será colocado na fila e enviado assim que chegar a sua vez.

Para programar outro horário, ligue o botão Define e escolha a data e hora.

Prioridade de transmissão

Se você definir o fax como prioritário, ele terá precedência sobre os outros na fila

de transmissão

Página de rosto

Você pode optar pela inserção de uma página de rosto, se ela estiver definida no

servidor. As informações fornecidas nesta janela, nos campos Número do Fax,

Empresa, Fone, Contato, Assunto, etc., serão inseridas na página de rosto. Para

inseri-la, basta ligar o botão Sim no campo Página de Rosto. Se a página de rosto

não estiver definida no servidor, ela não será inserida ainda que este botão esteja

ligado. Para maiores detalhes sobre inserção de página de rosto, consulte o

capítulo de configuração do sistema.
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Transmissão para um segundo fax

Pode-se definir um segundo número de fax, criando, assim uma outra

solicitação de transmissão para este outro número.

Controle dos fax enviados no Gerenciador

Você pode conferir se o fax foi realmente transmitido através do Gerenciador do

LFax. Ele exibe três filas de transmissão:

● Fila de transmissão: pedidos de transmissão; mostra as solicitações ainda

não enviadas.

● Fila de sucessos: transmissões efetivadas.

● Fila de insucessos: transmissões canceladas por excesso de erros ou sinal

sempre ocupado.

Se o seu fax estiver na fila de transmissões em andamento, ele ainda está

esperando para ser transmitido; se estiver na fila de sucessos, ele com certeza já

foi transmitido; se estiver na fila de insucessos, ele não pode ser transmitido

devido a algum problema como:

● O número do destinatário não atende a ligação.

● Excesso de ligações com número ocupado.

● Aconteceu um excesso de interrupções na transmissão.

Um fax na lista de transmissões canceladas pode ser recolocado na lista de

transmissão. Veja mais detalhes no capítulo “Gerenciador de fax”.

Capítulo 5 – Recepção de fax

As mensagens de fax são recebidas automaticamente pelo servidor, que as

organiza por data e hora de recepção. Este capítulo mostra como usar o

Gerenciador do LFax para verificar, visualizar e imprimir os fax recebidos.

20



Recepção e distribuição de fax
Embora os arquivos dos fax estejam armazenados no servidor, a fila de fax

recebidos fica disponível para todos os usuários. Qualquer usuário pode verificar

a fila de recepção, mas o administrador pode definir que determinados usuários

tenham acesso apenas às suas filas de envio e recepção. Neste caso, o usuário

enxerga apenas os fax que lhe foram repassados pelo administrador ou por

outros usuários.

A fila de recepção
Para exibir a fila de recepção, acione o comando Fax / Fila de Recepção ou

selecione a pasta correspondente. A figura a seguir mostra um exemplo de fila de

recepção.

O Gerenciador exibe a fila de recepção com data e hora da recepção, origem,

número de páginas, resolução, resultado (se a recepção completa ou

interrompida), tempo de transmissão e comentário. Um fax nesta fila pode ser

impresso ou visualizado na tela acionando o comando correspondente no menu

Fax ou no menu de contexto (botão direito do mouse). 19 Sistema de Fax LFAX –

Usuário À esquerda de cada fax existe um envelope aberto ou fechado que indica

se o fax já foi visualizado ou impresso e se já foi entregue para outro usuário. Os

fax recebidos mais recentemente aparecem no topo da fila, mas esta ordem pode
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ser alterada. Cada item na fila exibe as seguintes informações:

Informação Descrição

Recebido em
Fax origem
Páginas
Resolução
Resultado
Tempo
Comentário

data e hora da recepção
número de fax do remetente
número total de páginas recebidas
resolução normal ou fina
indica se a recepção foi completa ou interrompida (OK ou ERRO)
tempo total da recepção
texto de comentário que o usuário pode inserir

Para editar um comentário, clique com o botão direito sobre o fax na lista,

escolha Inserir comentário e digite o texto na janela que aparece.

Organização em pastas
A figura anterior mostra a fila de recepção com três outras sub-pastas. Cada

usuário pode criar subpastas das filas de sucessos e de recebidos para organizar

os seus fax. Para fazê-lo, clique com o botão direito do mouse sobre o nome da

pasta e acione o comando Criar pasta. Uma janela será aberta para você

fornecer o nome da pasta. Para remover uma pasta, clique com o botão direito

sobre o nome da pasta e escolha a opção Remover pasta.

Atualização da fila de recepção
O Gerenciador verifica periodicamente se existem mais fax recebidos no sistema

Servidor, atualizando automaticamente a fila de fax recebidos. O tempo decorrido

entre cada verificação pode ser configurado através do comando Ferramentas /

Configurar. Veja o capítulo Configuração do Gerenciador. Para atualizar a fila de

recepção a qualquer instante, clique na fila de recepção novamente.

Visualização de fax
Qualquer fax, tanto na fila de recepção quanto em uma das filas de

transmissão, pode ser visualizado acionando o comando Fax / Visualizar ou

clicando no botão de visualização na barra de ferramentas. A figura a seguir

mostra o exemplo de visualização da imagem de um fax.
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Na janela de Visualização, pode-se mudar de página, alterar o tamanho,

girar a imagem, exibir o negativo da imagem e iniciar a impressão.

Alterando o tamanho da imagem
Os botões em formato de lupa mostram o fax em diferentes tamanhos,

ampliando (+) ou reduzindo (-) a imagem: 100%, 50% e toda a página. No

tamanho 100%, cada ponto na tela equivale a um ponto do fax original

preservando a melhor resolução.

Mudando de página
Os botões à direita dos botões de ampliação e redução são usados para exibir as

páginas anterior e seguinte. O número das páginas aparece na parte inferior da

janela.

Impressão do fax
O botão com a impressora inicia a impressão do fax.
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Manipulando a imagem do fax

O botão seguinte é usado para criar uma imagem espelhada. O próximo botão é

usado para criar um negativo da imagem, ou seja, os pontos brancos são exibidos

como pretos e vice-versa.

Capítulo 6 – Configuração

Carregar campos e Árvores das Tabelas

Clique em Carregar Campos para visualizar ao lado na Árvore das Tabelas, todos

os campos que o programa da URA possui.

Os botões com as páginas posicionadas nas quatro direções são usados para

girar a imagem da página. Ao clicar em um destes botões, a página é girada em

90° na direção indicada pelo botão.

Salvando mensagens de fax em outros formatos

Os arquivos com as imagens dos fax ficam armazenados no equipamento

Servidor. Entretanto, pode-se salvar o fax na própria máquina cliente,

convertendo a imagem do fax em diversos formatos. Para salvar um fax,

selecione-o na fila e execute o comando Fax / Salvar como. Será aberta uma

janela para selecionar uma pasta no sistema de arquivos, definir o nome do

arquivo e o formato com que o fax deve ser gravado. As seguintes opções de

formatos são possíveis: GIF, JPG, TIF, PDF e HTML. Algumas destas opções podem

estar desabilitadas no seu sistema devido a limitações da configuração do

sistema operacional. Por exemplo, para as opções PDF e TIF estarem disponíveis

em servidores Linux, é necessário que o sistema instalado tenha o aplicativo

GhostScript disponível.
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Capítulo 6 - Gerenciador de fax

O Gerenciador mostra as filas de transmissão e de recepção e faz o controle

sobre as solicitações, informando quando os fax foram transmitidos, se houve

erro, se a transmissão foi interrompida ou completada com sucesso, etc.

Conhecendo o Gerenciador de fax

Para iniciar o Gerenciador, acione Programas / LFax / LFax a partir do menu Iniciar

do Windows. A figura a seguir mostra o Gerenciador. Abaixo do menu horizontal

aparece a barra de ferramentas com botões correspondentes aos principais

comandos, que também aparecem nos menus.

Na parte superior da janela são exibidas as filas de transmissão ou de recepção e

a parte inferior mostra o estado do sistema. A parte superior à esquerda mostra o

sistema de pastas. A fila exibida em cada momento depende da pasta que estiver

aberta.

Existem três filas relacionadas à transmissão:

● Fila de Transmissão: pedidos de transmissão; mostra as solicitações ainda

não enviadas.

● Fila de sucessos: transmissões efetivadas.
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● Fila de insucessos: transmissões canceladas por excesso de erros ou sinal

sempre ocupado.

As filas de fax recebidos e transmitidos ficam disponíveis para todos os clientes

LFax. Qualquer usuário pode verificar estas filas, mas o administrador pode

definir que determinados usuários tenham acesso apenas às suas filas.

A fila de transmissão

A Fila de transmissão mostra a lista de solicitações ainda não enviadas e é exibida

ao acionar o comando Fax / Fila de transmissão ou selecionando a sua pasta. Os

pedidos de transmissão aparecem enfileirados de acordo com a data e hora da

solicitação. Os pedidos de transmissão são atendidos no esquema "o primeiro a

chegar é o primeiro a ser atendido". Se, na primeira tentativa, o número do

destinatário estiver ocupado ou não atender, o pedido será colocado no fim da

fila e o próximo será encaminhado. Somente quando os outros pedidos forem

atendidos, uma nova tentativa de transmissão será feita novamente. Cada pedido

de transmissão na fila contém as seguintes informações:

Informação Descrição

Enfileirado em
Página
Tentativas
Erros
Última ocorrência
Número fax
Empresa
Usuário
Arquivo
Assunto
Comentário

Data e hora da solicitação de transmissão
Número de páginas
Número de tentativas de transmissão
Número de erros de transmissão
Status da última concorrência na transmissão
Número de fax do destinatário
Nome da empresa do destinatário
Nome do usuário que solicitou a transmissão
Nome do arquivo ou documento a ser transmitido
Assunto do fax
Texto de comentário que o usuário pode inserir

Quando uma solicitação é enfileirada pela primeira vez, o status da última

ocorrência estará em branco. Na primeira tentativa de transmissão, se o número

do destinatário estiver ocupado, o número de tentativas exibido agora será 1 e o

pedido será colocado no fim da fila. De forma análoga, se uma transmissão for
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interrompida no meio, o número de erros será incrementado e o pedido será

colocado no fim da fila. Veja mais detalhes sobre as diferenças entre erros e

tentativas mais adiante. Consulte também as diferentes mensagens de status

que podem ser exibidas na seção Eventos da última ocorrência. Para editar um

comentário, clique com o botão direito sobre o fax na lista, escolha o comando

Inserir comentário e digite o texto na janela que aparece.

Outras informações sobre os fax nas filas de transmissão podem ser exibidas ao

acionar o comando Fax / Exibe Mais Informações. Veja a seção Exibindo mais

informações sobre o fax mais adiante.

A fila de sucessos

A Fila de Sucessos mostra as mensagens de fax que já foram transmitidas e é

exibida ao acionar o comando Fax / Fila de Sucessos ou selecionando a pasta

correspondente. A figura a seguir mostra um exemplo desta fila.

Cada fax nesta fila contém as seguintes informações:

Informação Descrição

Transmitido em
Páginas
Número do fax
Empresa

Data e hora da transmissão
Número de páginas transmitidas
Número de fax do destinatário
Nome da empresa do destinatário
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Usuário
Arquivo
Assunto
Comentário

Nome do usuário que solicitou a transmissão
Nome do arquivo ou documento a ser transmitido
Assunto do fax
Texto de comentário que o usuário pode inserir

Com exceção da data e hora da transmissão, do usuário e do número de páginas,

as outras informações são aquelas fornecidas pelo usuário por ocasião da

solicitação da transmissão.

Organização em pastas

Cada usuário pode criar sub-pastas das filas de sucessos para organizar os seus

fax. Para fazê-lo, clique com o botão direito do mouse sobre o nome da pasta e

acione o comando Criar pasta. Uma janela será aberta para você fornecer o nome

da pasta. Para remover uma pasta, clique com o botão direito sobre o nome da

pasta e escolha a opção Remover pasta.

A fila de insucessos

A Fila de Insucessos exibe as transmissões canceladas por excesso de erros e é

exibida ao acionar o comando Fax / Fila de Insucessos ou selecionando a pasta

correspondente. Um pedido de transmissão é cancelado se houver um excesso de

erros de transmissão ou seu número de tentativas por maior do que o permitido

para o caso de linhas ocupadas ou em que o destinatário não atende. Cada fax

nesta fila contém as seguintes informações:

Informação Descrição

Enfileirado em
Página
Tentativas
Erros
Última ocorrência
Número do fax
Empresa
Usuário
Arquivo

Data e hora da solicitação de transmissão
Número total de páginas do documento
Número de tentativas de transmissão
Número de erros de transmissão
Status da última concorrência na transmissão
Número de fax do destinatário
Nome da empresa do destinatário
Nome do usuário que solicitou a transmissão
Nome do arquivo ou documento a ser transmitido
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Assunto
Comentário

Assunto do fax
Texto de comentário que o usuário pode inserir

O status da última ocorrência, bem como o número de erros e o número de

tentativas, indicam a razão pela qual a transmissão não foi bem sucedida: linha

ocupada, a ligação não atendida ou ligações interrompidas. Um pedido na fila de

insucessos pode ser novamente enfileirado na fila de transmissão. Neste caso, é

aconselhável conferir o número do destinatário e alterá-lo, caso seja necessário,

através do comando Fax / Reenvia a Mensagem. Veja a seção Alterando um

pedido de transmissão mais adiante.

Erros e tentativas

Uma distinção importante é referente ao número de tentativas e número de

erros: o número de tentativas é incrementado sempre que a ligação não for

atendida por qualquer motivo, enquanto que o número de erros é incrementado

somente quando a transmissão for interrompida no meio, depois que a ligação

foi atendida. Quando o número máximo de tentativas ou de erros for excedido, a

transmissão será cancelada e o pedido será colocado na fila de transmissões

canceladas.

O número máximo de tentativas, bem como o número máximo de erros é

configurável e definido pelo administrador do sistema. Veja o capítulo sobre

configuração do sistema.

Eventos da última ocorrência

As diferentes mensagens relacionadas à última ocorrência durante a

transmissão, que podem aparecer tanto na fila de transmissão como na fila de

insucessos, são mostradas a seguir.

Status Descrição

Não atende/não é fax o fax destinatário não atende ou atende mas não dá
sinal de fax
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Não sincronizada

Sem linha
Ocupado
Transmissão abortada
Excesso de erros

Suspenso

a ligação é atendida por um fax, mas a comunicação
não é possível por falta de sincronização
não há sinal de linha ao tentar fazer a ligação
sinal de ocupado
a última transmissão foi interrompida
ocorreu um número excessivo de erros durante a
transmissão
a transmissão foi suspensa pelo usuário

Exibindo mais informações sobre o fax

Outras informações sobre os fax podem ser exibidas ao acionar o comando Fax /

Exibe Mais Informações. Quando este comando é acionado, aparece como uma

janela como a seguir.

Além das informações descritas a anteriormente, esta janela mostra todas as

informações relacionadas à transmissão: tempo total de transmissão, número de

tentativas e número de erros (se houver algum), resolução, data e hora de

enfileiramento, data e hora programada para o envio e data e hora da

transmissão.
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A fila de recepção

Para exibir a fila de recepção, acione o comando Fax / Fila de Recepção ou

selecione a pasta correspondente. A figura a seguir mostra um exemplo de fila de

recepção.

O Gerenciador exibe a fila de recepção com data e hora da recepção, origem,

número de páginas, resolução, resultado (se a recepção completa ou

interrompida), tempo de transmissão e comentário. Um fax nesta fila pode ser

impresso ou visualizado acionando o comando correspondente no menu Fax ou

no menu de contexto (botão direito do mouse). À esquerda de cada fax existe um

envelope aberto ou fechado que indica se o fax já foi visualizado ou impresso e se

já foi entregue para outro usuário. Os fax recebidos mais recentemente

aparecem no topo da fila, mas esta ordem pode ser alterada. Cada item na fila

exibe as seguintes informações:
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Informação Descrição

Recebido em
Fax origem
Páginas
Resolução
Resultado

Tempo
Comentário

data e hora da recepção
número de fax do remetente
número total de páginas recebidas
resolução normal ou fina
indica se a recepção foi completa ou interrompida
(OK ou ERRO)
tempo total da recepção
texto de comentário que o usuário pode inserir

Para editar um comentário, clique com o botão direito sobre o fax na lista,

escolha Inserir comentário e digite o texto na janela que aparece.

Organização em pastas

A figura anterior mostra a fila de recepção com outras sub-pasta. Cada usuário

pode criar sub-pastas das filas de sucessos e de recebidos para organizar os seus

fax. Para fazê-lo, clique com o botão direito do mouse sobre o nome da pasta e

acione o comando Criar pasta. Uma janela será aberta para você fornecer o nome

da pasta. Para remover uma pasta, clique com o botão direito sobre o nome da

pasta e escolha a opção Remover pasta.

Visualização de fax

Para visualizar um fax em qualquer uma das filas, tanto de transmissão como de

recepção, acione o comando Fax / Visualizar. Será exibida outra janela com a

primeira página do fax e comandos para a exibir outras páginas, alterar o

tamanho da imagem, girar a imagem, etc. Veja mais detalhes no capítulo

“Recepção de fax.”

Enviando fax para email

Uma mensagem de fax pode ser enviada diretamente para um endereço de

email. Selecione o fax na lista e acione o comando Fax / Envia para email ou

clique no botão Envia para email na barra de ferramentas. Será aberta uma janela
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para edição de mensagem de email com o fax automaticamente anexado no

formato definido na configuração do cliente LFax (Gerenciador) ou durante a

solicitação. A figura a seguir mostra a edição de um email com um fax em PDF já

anexado.

Suspensão temporária de transmissão

As solicitações ainda não efetivadas podem ser suspensas temporariamente e

reativadas posteriormente. Para suspender um pedido de transmissão,

selecione-o na fila e acione o comando Fax / Suspende o Envio, ou clique no

botão com a figura do semáforo com o sinal vermelho na barra de ferramentas.

29 Sistema de Fax LFAX – Usuário.

Quando um pedido é suspenso pelo usuário, ele não vai para a fila de

transmissões canceladas, permanecendo na fila de transmissão. Para reativar um

pedido suspenso, selecione-o na lista e acione o comando Fax / Reativa o Envio,

ou clique no botão com a figura de semáforo com o sinal verde na barra de

ferramentas.
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Cancelamento de transmissão

Para cancelar definitivamente um pedido de transmissão, selecione-o na fila e

acione o comando Fax / Remove, ou clique no botão em formato de lixeira na

barra de ferramentas. O pedido será, então, definitivamente removido da fila de

transmissão.

Quando um pedido é removido da fila de transmissão pelo usuário, ele não vai

para a fila de transmissões canceladas. Esta fila mostra apenas os pedidos

cancelados por excesso de erros de transmissão.

Removendo mensagens de fax

Para remover um fax de qualquer uma das filas, selecione-o e acione o comando

Fax / Remove, ou clique no botão em formato de lixeira na barra de ferramentas.

O fax será, então, definitivamente removido.

Alterando um pedido de transmissão

Um pedido de transmissão pode ser alterado de forma a mudar o número do fax

destinatário, data e hora de transmissão, prioridade, bem como todas as

informações que aparecem na página de rosto.

Selecione-o na fila e acione o comando Fax / Altera o pedido. Uma janela como

mostrada a seguir será exibida para fazer as alterações.
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Depois de fazer as alterações e clicar no botão Enviar, o pedido será recolocado na

fila de transmissão com as novas informações. Se o pedido alterado estiver na fila

de insucessos, e você quiser que ele seja transmitido, deverá colocá-lo na fila de

transmissão através do comando Fax / Reenvia a Mensagem.

Entrega de fax para outro usuário

Essa opção é válida, se o administrador configurar o sistema de forma que cada

usuário enxergue apenas as suas mensagens de fax enviadas e recebidas. Neste

caso, se alguém deseja entregar um fax recebido para o outro usuário, basta

selecionar o fax na fila de recepção e acionar o comando Fax / Entrega a

Mensagem. Será aberta uma janela com uma lista dos usuários como na figura a

seguir.

Selecione o nome de um usuário na lista e clique no botão OK para entregar o fax

para este usuário.
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Histórico da solicitação

O LFax armazena todas as ocorrências da transmissão de cada fax

(enfileiramento, discagem, sincronização, etc.), até o encerramento da ligação.

Para verificar o que aconteceu com um fax, você pode consultar o histórico da

solicitação selecione-o numa fila e acione o comando Fax / Mostrar Histórico do

Pedido. Será, então, exibida uma janela semelhante à figura a seguir.
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Cada item mostra a data e a hora, o usuário e a ocorrência (enfileiramento, não

conectou, sucesso, ocupado, etc.), resolução, páginas transmitidas, tentativas e

tempo para transmissão do fax.

Atualizando o conteúdo das filas

Como o Servidor pode receber novos fax a qualquer instante, a fila de recepção

precisa ser atualizada periodicamente. As filas de transmissão também podem

ter alterações a qualquer momento. O Gerenciador atualiza as filas de forma

automática. O intervalo de atualização pode ser configurado através do comando

Ferramentas / Configurar. Veja o capítulo Configuração do Gerenciador. Para

atualizar uma das filas a qualquer instante, basta clicar na pasta ou no botão

correspondente à fila na barra de ferramentas do Gerenciador.

Ordenando as filas

Normalmente as filas de transmissão estão ordenadas na ordem direta, ou seja,

as solicitações mais recentes estarão mais embaixo na lista. Ao contrário, a fila de

recepção estará ordenada na ordem inversa, ou seja, o fax mais recente estará na

posição mais acima na lista. Entretanto, a ordenação destas filas pode ser

modificada segundo vários critérios.

Elas podem ser ordenadas em ordem crescente ou decrescente, levando em

consideração cada um dos itens de classificação. Por exemplo, a fila de sucessos

pode ser classificada em ordem crescente ou decrescente de acordo com a data e

hora da transmissão. A mesma fila também pode ser classificada em qualquer

ordem levando em consideração o nome da empresa, o número do fax, etc.

Para ordenar uma fila, clique sobre a palavra-título da coluna desejada e

aparecerá um menu como o da figura a seguir.
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Escolha uma das opções de classificação:

● Classificar em ordem crescente

● Classificar em ordem decrescente

● Classificar na ordem da fila no servidor

A terceira opção corresponde à ordem com que as mensagens de fax estão

classificadas no Servidor, que pode ser diferente daquela que está sendo exibida

no Gerenciador.

Localizando uma mensagem de fax

Pode-se pesquisar uma das filas para localizar um fax de acordo com vários
critérios. Por exemplo, pode-se pesquisar pelo número de fax, pelo nome da
empresa, pelo assunto, etc.

Para localizar um fax, clique sobre a palavra-título da coluna desejada, e escolha a
opção Localizar. Será aberta uma janela como a da figura a seguir:

Digite o texto ou o número a ser localizado, indique se a pesquisa deve ser feita

no campo atual ou em qualquer outro campo e clique no botão Localizar

Próxima. A primeira ocorrência será exibida na fila, mas se esta não for a

desejada, pode-se continuar a pesquisa na próxima ocorrência do texto ou

número digitado.
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Definindo a quantidade de fax exibidos nas filas

Uma fila pode aumentar de tamanho até chegar ao ponto em que a sua

atualização e movimentação com as teclas PG UP e PG DOWN ficam muito

lentas. Para evitar isso, pode-se limitar o número de fax exibidos nesta fila. A lista

pode ser exibida em "páginas", onde o tamanho de cada uma é definido na

configuração.

Por exemplo, se o tamanho da página da fila for definida como 30, apenas os 30

fax mais recentes serão exibidos. Para exibir os próximos 30 fax, clique no ícone

existente entre a lista de fax e a parte inferior da janela que mostra o status do

sistema.

Veja a seção “Definindo preferências do Gerenciador” no capítulo “Configuração

do Gerenciador”.

Alterando a exibição das filas

A exibição das filas de transmissão e recepção pode ser alterada de várias

maneiras. A largura das colunas pode ser alterada, podem ser exibidas linhas de

grade separando as linhas e as colunas e a fonte, o tamanho, cor e estilo (negrito,

itálico, normal, etc.) das letras pode ser modificado.

Para alterar a largura das colunas: Aponte o mouse para o traço vertical que

separa os títulos das colunas e arraste a largura da coluna para a posição

desejada.

Para exibir as linhas de grade: Acione o comando Exibir / Linhas de Grade.

Para removê-las, acione este comando novamente.

Para alterar o tipo de fonte: Acione o comando Exibir / Tipo de Fonte e escolha a

fonte, tamanho, etc no diálogo que aparecerá:
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O tipo de fonte escolhida será a mesma em todas as filas.

Conhecendo o status do sistema

É importante conhecer o estado (ou status) do sistema, ou seja, aquilo que o

sistema está fazendo em um determinado instante. Por exemplo, o sistema pode

estar em repouso, discando, transmitindo ou recebendo um fax.

A parte inferior do Gerenciador exibe o status do sistema, com um item para

cada linha de fax . Se o LFax estiver funcionando com apenas uma linha,

aparecerá o sistema ÚNICO. Se houver mais de uma linha, elas serão designadas

por letras. Por exemplo, com cinco linhas, aparecerão os sistemas A, B, C, D e E.

Para ligar ou desligar a exibição do status do sistema, execute o comando Exibir /

Status do Sistema.

As seguintes informações são exibidas sobre o status do sistema:

Item Descrição

Sistema identificação do sistema
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Porta

Processo

Transmissão

Recepção

Status

porta de comunicação utilizada

número do processo associado ao sistema

indica se a transmissão está ligada ou desligada

indica se a recepção está ligada ou desligada

indica o status individual de cada sistema (veja a

tabela a seguir)

A tabela a seguir mostra as mensagens de status do sistema.

Status Descrição

Aguardando recepção

Repouso

Recebendo msg

Config. rx

Config. tx

Discando

Sincronizando

Transmitindo página X

para número

Desativado

Fatal

Desconhecido

O sistema está em repouso, habilitado para

recepção

O sistema está em estado de espera. Transmissão e

recepção estão habilitadas.

Mensagem sendo recebida.

Configurando recepção.

Configurando transmissão

Sistema está discando para o número indicado.

A ligação foi atendida e os fax estão começando a

sincronizar.

O sistema está transmitindo a página indicada para

o número de fax.

O sistema está fora de atividade (desligado).

Ocorreu um erro fatal e o sistema está fora do ar.

Por exemplo, o LFax não consegue se comunicar

com o modem

Sistema desativado por motivo desconhecido.
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Atualizando o status do sistema

Como o Servidor pode mudar de status a qualquer instante, as informações sobre

o sistema também precisam ser atualizadas periodicamente. O Gerenciador

atualiza o status do sistema de forma automática. O intervalo de atualização

pode ser configurado através do comando Ferramentas / Configurar. Veja o

capítulo Configuração do Gerenciador. Para atualizar o status a qualquer instante,

clique com o botão direito em qualquer parte da janela de status do sistema e

escolha a opção Atualizar.

Ativação e desativação do sistema

Somente o administrador tem permissão de ativar ou desativar o sistema, bem

como ativar ou desativar de forma independente a transmissão ou a recepção.

Para fazê-lo, clique com o botão direito sobre o sistema na janela de status e

acione a opção desejada. Cada linha pode ser ativada ou desativada

individualmente. Veja mais detalhes no “Manual do Administrador Servidor de

Fax LFax”.

Capítulo 7 – A Agenda do LFax
A Agenda permite armazenar números de destinatários, associados a nomes de

empresas ou pessoas, de forma que um destinatário possa ser encontrado

durante a solicitação de uma transmissão. Existem duas agendas: a individual e a

corporativa, usada para armazenar dados que podem ser usados por todos os

usuários do sistema. A agenda individual estará disponível apenas para o seu

dono.

Abrindo a Agenda do LFax

A Agenda pode ser aberta durante a solicitação de envio de um fax ou a qualquer

instante através do botão correspondente no Gerenciador. Quando a Agenda é

aberta no Gerenciador, ela aparece como na figura a seguir:
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Quando a Agenda é aberta durante a impressão de fax, ela aparece como na

figura a seguir:

Observe que, neste caso, a Agenda contém uma lista à direita para selecionar os

destinatários para os quais o fax será enviado. Para selecionar um destinatário,

selecione-o na lista à esquerda e clique no botão Para. Quando tiver selecionado

todos os destinatários desejados, clique no botão OK. As identificações dos
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destinatários aparecerão no campo Número do fax na janela de impressão para

fax.

Adicionando um novo destinatário

Para adicionar um novo destinatário, clique no botão Novo destinatário na janela

principal da Agenda e a janela a seguir aparecerá:

Preencha os dados que forem necessários para identificar e localizar um

destinatário: número do fax, empresa, nome do contato, número de telefone,

segundo número de fax e email.

Os destinatários podem ser agrupados para facilitar a transmissão de um fax

para todos os membros de um grupo. Ao selecionar um grupo como destinatário,

todos os seus membros receberão o fax. Consulte a seção “Criando um grupo de

destinatários”.

Um destinatário pode fazer parte de mais de um grupo ao mesmo tempo. A lista

Membro dos grupos mostra os nomes dos grupos dos quais este destinatário faz

parte.
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Alterando os dados de um destinatário

Para alterar quaisquer dados de um destinatário (nome, número de fax, etc.),

selecione-o na lista e clique no botão Propriedades. Uma janela semelhante à

anterior será exibida com os dados atuais. Altere os campos necessários e clique

no botão OK para efetuar as modificações.

Localizando um destinatário

Para localizar um destinatário na Agenda, clique no botão Localizar e a janela a

seguir aparecerá:

Digite a informação que será usada para localizar o destinatário e clique no botão

Localizar. O destinatário localizado aparecerá na parte inferior desta janela.

Criando um grupo de destinatários

Os destinatários podem ser agrupados para facilitar a transmissão de um fax

para todos os membros do grupo. Um destinatário pode fazer parte de mais de

um grupo ao mesmo tempo. Para criar um grupo, clique no botão Novo grupo na

janela da Agenda e o diálogo a seguir será aberto:
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No campo Nome do grupo, digite o nome que deverá aparecer na lista da Agenda

e forneça uma descrição desse grupo no campo abaixo. A primeira lista contém

os membros deste grupo. Para adicionar um membro, selecione-o na lista abaixo,

que contém a lista de todos os destinatários, e clique no botão Adicionar ao

grupo. Depois de adicionar os membros, clique em OK para efetuar as alterações.

Alterando os membros de um grupo

Para alterar ou adicionar membros a um grupo, selecione o grupo na lista e clique

no botão Propriedades. Uma janela semelhante à anterior será exibida com os

membros atuais. Altere os campos necessários e clique no botão OK para efetuar

as modificações. Você poderá alterar o nome ou a descrição do grupo, remover

ou adicionar um membro ao grupo.

Capítulo 8 - Configuração do Gerenciador
Este capítulo descreve diferentes opções de configuração do Gerenciador:

intervalos de atualização

das listas, endereço do servidor e avisos sobre a chegada de fax.
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Iniciando a configuração no Gerenciador

Preferências do Gerenciador (cliente) bem como características do Servidor LFax

podem ser configuradas através do comando Ferramentas / Configurar. Uma

janela como a seguir será exibida.

Configurando o endereço do servidor

Clique na aba Dados do servidor e forneça o Endereço IP do Servidor LFax e

Número do serviço (porta) do servidor LFax (geralmente 9000).

Definindo preferências do Gerenciador

Como o Servidor pode receber novos fax a qualquer instante, a fila de recepção

precisa ser atualizada periodicamente. As filas de transmissão também podem

ter alterações a qualquer momento. O Gerenciador atualiza as filas de forma

automática. O intervalo de atualização pode ser configurado através do comando

Ferramentas / Configurar.

No item Preferências, digite um número, em segundos, para o intervalo de

atualização das listas e para o intervalo de atualização do status do servidor.
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Digite também a quantidade de fax mostrados em páginas nas filas e o zoom

inicial na visualização de fax.

Pode-se optar pela exibição de um aviso sempre que chegar um novo fax. Neste

caso, será aberta uma pequena janela na tela, sobre a janela da aplicação que

estiver ativa no momento. Para ligar a exibição de um aviso, ligue o botão Exibir

aviso ao receber fax.

Dados e permissões do usuário

No item Dados do usuário, forneça as informações para folha de rosto: nome do

usuário, empresa, número do telefone e número do fax. No item Permissões do

usuário, ligue ou desligue as caixas de seleção correspondentes às permissões

desejadas.

Configurações para envio de fax por email

As configurações para envio de fax recebidos para email são feitas através do

comando Ferramentas / Configurar, na aba Email mostrada a seguir.

Defina o formato do arquivo de fax que deve ser enviado como um anexo do

email. Pode-se definir por informar o formato no momento do envio ligando a
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opção Sempre exibir tela perguntando o formato do arquivo. Também pode-se

optar por Preencher assunto do email com dados do fax e por Inserir dados do

fax no texto da mensagem.

Capítulo 9 – Discagem para URA

Em algumas empresas, o atendimento telefônico é automático, ou seja, efetuado
por uma URA (Unidade de Resposta Audível), que solicita ao usuário que fez a
ligação a escolha de uma opção e, de acordo com a opção selecionada, executa
uma ação configurada previamente como, por exemplo, a transferência para um
ramal específico para atendimento de fax.

Quando é preciso enviar um fax para uma empresa com atendimento por URA, é
necessário que o LFax selecione a opção correspondente no menu da URA antes
de tentar negociar o envio do documento.

Para isso, o LFax tem uma funcionalidade especial no processo de discagem: ao
enfileirar um fax, o usuário precisa simplesmente adicionar a letra “U” no campo
do número do fax destinatário. O sistema permite também a utilização da letra
“W” (wait), que solicita ao modem que aguarde X segundos (X é número
informado após o W) e da letra “D”, que permite a discagem de qualquer número.

Veja o exemplo abaixo:
Suponha que o número do destinatário de fax seja 0 21 48 3254-8600 e que o
atendimento da URA seja: “Bem vindo à Del Grande informática. Para
atendimento comercial, digite 2, para suporte técnico, digite 3, para fax, digite 4,
ou aguarde para ser atendido”.

Observe que existem várias opções no menu de atendimento e, para selecionar a
opção “fax”, é necessário digitar 4.

Então, ao enfileirar o fax, o usuário informará o seguinte número:

U0214832543419W4D4W3

Veja que foi acrescentado um “U” antes do número. Em seguida, digitou-se o
número do destinatário de fax e “W4”, que corresponde a aproximadamente 4
segundos (o tempo estimado para que a URA atenda e fale as opções). Em
seguida, foi inserido “D4”, correspondente à opção de discagem de um número
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do menu de atendimento, seguido de “W3”, para considerar o tempo da URA
transferir a ligação para o ramal do fax (3 segundos).

Uma vez enviado o fax com sucesso, basta armazenar o número discado na
agenda do LFax.

Suporte Del Grande

Qualquer dúvida que você tiver relacionada aos nossos produtos ou serviços, você
pode contatar o nosso suporte através dos telefones:

48 - 3254 8686 (das 8h às 18h)
48 - 3254 8666 (das 18h às 8h)

Ou se você preferir, envie-nos um e-mail: suporte@delgrande.com.br ou nos
contate pelo chat, em nosso site: www.delgrande.com.br

Esperamos que sua experiência com a Del Grande seja incrível!
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