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 De "Fax"-service ondersteunt u 

Verzend en ontvang faxen via het multifunctionele systeem van Konica Minolta (MFP) in uw bizhub Evolution-omgeving 

via uw webbrowser of mobiele apparaten. U hebt geen faxoptie of telefoonverbinding nodig op de MFP. 

De volgende functies zijn beschikbaar: 

 Mobiele, op locatie onafhankelijke service 

 Digitale levering van binnenkomende faxen als e-mail (PDF) of directe opslag in Dokoni Sync&Share 

 Er kunnen meerdere nummers van ontvangers worden ingevoerd 

 Maak faxen vanaf meerdere PDF-bestanden (bijv. dekblad + extra document) 

 Paginavoorbeeld 

 Levering van verzendrapporten via e-mail of directe opslag in een cloudgeheugen (Dropbox, OneDrive 

enz.), evenals optioneel afdrukken van het verzendrapport. 

 Gebruik een centraal adresboek vanaf alle eindapparaten. 

 Specificaties 

De volgende bestandsindelingen kunnen worden verwerkt met de "Fax"-service: 

 PDF 

Faxen worden automatisch verkleind naar het ontvangstpapier, inclusief de afzender-ID. 

 Vereisten 

Om de "Fax"-service te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat: 

 u toegang hebt tot bizhub Evolution. 

 u bij bizhub Evolution bent aangemeld. 

 U hebt een multifunctionele printer van Konica Minolta beschikbaar is binnen uw bizhub Evolution-

omgeving, zodat u bijvoorbeeld faxen kunt ontvangen, verzendrapporten kunt afdrukken of papieren 

originelen kunt kopiëren. 

 De "Fax"-service is aan u toegewezen. 

 u met het internet bent verbonden. 
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 De "Fax"-service gebruiken 

Bestemming voor de faxontvangst instellen 

Configureer waar binnenkomende faxen moeten worden geleverd. U kunt bijvoorbeeld meerdere bestemmingen 

instellen, levering via e-mail en daarnaast als afdruk op een MFP. 

OPMERKINGEN 

Uw beheerder kan de bestemming voor u vooraf instellen. 

Als u geen bestemmingen hebt gedefinieerd, wordt uw e-mailadres gebruikt voor het ontvangen van faxen. 

 

Instelling: 

1. Ga naar bizhub Evolution in uw webbrowser en meld aan. 

2. Selecteer [MIJN SERVICES] in de menubalk en dan [Overzicht]. 

3. Start de "Fax"-service op. 

4. Klik op [Faxinstellingen]. 

5. Stel de bestemmingen in: 

 Als PDF via e-mail: Klik op het symbool @ en voer het e-mailadres in waar uw faxen moeten worden 

geleverd. 

 Als afdruk: Klik op het printerpictogram en selecteer de MFP waarop uw faxen moeten worden afgedrukt. 

 Als afdruk via Serverless Pull Printing: Klik op het printerpictogram en selecteer [Pull Print]. 

OPMERKING 

Serverless Pull Printing is een functie waarmee u afdrukopdrachten op elke MFP in uw bizhub Evolution-

omgeving kunt uitvoeren. De vrijgave van afdrukopdrachten vereist authenticatie door de gebruiker op de 

MFP. 

 In dokoniSYNC&SHARE: Klik op het cloudpictogram en selecteer de map waarin uw faxen moeten 

worden opgeslagen. 
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Digitale bestanden faxen 

1. Ga naar bizhub Evolution in uw webbrowser en meld aan. 

2. Selecteer [MIJN SERVICES] in de menubalk en dan [Overzicht]. 

3. Start de "Fax"-service op. 

 

4. Voer de nummers of de namen van de ontvangers in. Het systeem toont automatisch de voorstellen van uw 

contactpersonen. 

U vindt informatie over het instellen en onderhouden van de contactpersonenlijst in de afzonderlijke 

gebruikershandleiding van de bizhub Evolution. 

OPMERKING 

U kunt hier de handleiding van bizhub Evolution oproepen: 

Werkbalk snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie] → [Handleidingen]. 

5. Versleep uw bestand naar het venster "Bestanden". 

Het bestand is geüpload. 

of 

Klik op [Bladeren] en selecteer uw bestand in het bestandsselectievenster. 

Het bestand is geüpload. 
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OPMERKING 

U kunt meerdere bestanden kunt uploaden die vervolgens worden gecombineerd in één fax. Klik op de pijlen 

voor de documenten om de volgorde te wijzigen. 

 

6. Geef de bestemming op voor het verzendrapport, bijv. [e-mail]. 

OPMERKING 

Met de optioneel beschikbare connectors kunt u uw verzendrapporten bijvoorbeeld opslaan naar 

dokoniSYNC&SHARE, Microsoft OneDrive, Dropbox of Google Drive. 

7. Geef op als het verzendrapport moet worden afgedrukt. 

OPMERKING 

In dit geval wordt een pull print-opdracht gegenereerd die u kunt ophalen na uw authenticatie bij een MFP in uw 

bizhub Evolution-omgeving. 

8. Klik op [Fax verzenden]. 

9. Bevestig de statusmelding met [OK]. 

De fax wordt verzonden. De verzendrapport wordt dan opgeslagen op de gewenste opslagbestemming, naar u 

verzonden via e-mail of naar een MFP verzonden als een pull print-opdracht. 

Faxopdrachten controleren 

Zodra u een fax hebt verzonden, wordt een faxopdracht gemaakt en weergegeven in de opdrachtenlijst. U kunt 

gedetailleerde informatie oproepen over een opdracht door te klikken op de pijl links van elke lijn. 

 

Dit zal u bijvoorbeeld de status tonen van de faxopdracht, de namen van de bestanden die u hebt geüpload voor 

verwerking, evenals het resultatenbestand dat u dan hebt gekregen. Vanaf deze weergave kunt u de opdrachtbijlagen 

openen of downloaden met één klik. 
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OPMERKING 

Uw beheerder stelt de opslagtijd voor de opdrachtbijlagen in. Zodra de opdrachtbijlagen zijn verwijderd, kunnen ze niet 

langer worden geopend of gedownload via de opdrachtdetails. Vraag, indien nodig, uw beheerder hoe lang uw opdracht-

bijlagen zullen worden opgeslagen. 

Via het zoekvenster kunt u uw faxopdrachten filteren. Voer bijvoorbeeld het nummer van een ontvanger in het zoek-

venster in om alle voltooide of mislukte opdrachten die naar dat nummer zijn verzonden, weer te geven. 

Voor de kolomkopteksten, ziet u kleine pijlen. U kunt deze gebruiken om de volgorde waarin de opdrachten worden 

weergegeven, om te keren, bijv. vanaf het recentste naar het oudste gegeven. 

Een faxopdracht annuleren 

U kunt een faxopdracht annuleren zolang het in de verwerkings- of verzendstatus is. 

U kunt een faxopdracht als volgt annuleren: 

1. Klik op de pijl aan het begin van de lijn om de opdrachtdetails te tonen. 

2. Klik op [Opdracht annuleren]. 

3. Bevestig de beveiligingsmelding door op [OK] te klikken. 

Het proces wordt uitgevoerd. 

Een mislukte faxopdracht opnieuw starten/annuleren 

Indien een fax niet kan worden afgeleverd na drie pogingen, wordt de opdracht automatisch geannuleerd. U kunt een 

mislukte faxopdracht opnieuw opstarten zolang de opdrachtbijlagen niet zijn verwijderd. 

U kunt een faxopdracht als volgt opnieuw opstarten of annuleren: 

1. Klik op de pijl aan het begin van de lijn om de opdrachtdetails te tonen. 

2. Klik op [Opdracht opnieuw starten] om de opdracht opnieuw te starten vanaf het begin. 

of 

Klik op [Opdracht annuleren] om de opdracht permanent te beëindigen.. 

3. Bevestig de beveiligingsmelding door op [OK] te klikken. 

Het proces wordt uitgevoerd. 
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Papieren documenten faxen 

U kunt de "Fax"-service op de MFP oproepen in de openbare modus (zonder authenticatie) of in de gebruikersmodus 

(met authenticatie). In de openbare modus wordt de afzender-id die voor de MFP is geconfigureerd, gebruikt. Als u bent 

aangemeld als gebruiker, wordt uw persoonlijke afzender-id gebruikt. 

Een fax verzenden vanaf uw MFP: 

1. Authenticeer uzelf, indien nodig, op de multifunctionele printer. 

2. Start de bizhub Evolution "Fax"-service op. 

 

3. Plaats het papieren document in de documentinvoerlade. 

of 

Leg het papieren document op het glazen documentoppervlak. 

LET OP 

Niet alle papieren documenten zijn geschikt voor verwerking via de documentinvoerlade. 

Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw multifunctionele printer voor nadere informatie over welke docu-

menten geschikt zijn voor de documentinvoerlade en welke documenten op het glazen documentoppervlak 

moeten worden gelegd. Volg de instructies in de gebruikshandleiding. 
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4. Voer de nummers of de namen van de ontvangers in. Het systeem toont automatisch de voorstellen van uw 

contactpersonen. 

 

U vindt informatie over het instellen en onderhouden van de contactpersonenlijst in de afzonderlijke gebruikers-

handleiding van de bizhub Evolution. 

OPMERKING 

U kunt hier de handleiding van bizhub Evolution oproepen: 

Werkbalk snelle toegang → [?] → [Ondersteunende informatie] → [Handleidingen]. 

5. Pas waar nodig de scaninstellingen aan (Enkelzijdig of Duplex). 
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6. Geef de bestemming op voor het verzendrapport, bijv. [e-mail]. 

 

OPMERKING 

Met de optioneel beschikbare connectors kunt u uw verzendrapporten bijvoorbeeld opslaan in Dropbox, Google 

Drive of Microsoft OneDrive. U kunt deze bestemmingen echter alleen selecteren als u bent aangemeld als een 

gebruiker op uw MFP en connectors hebt geboekt. 

7. Geef op als het verzendrapport moet worden afgedrukt. 

 

8. Druk op [Fax verzenden]. 

De fax wordt verzonden. De verzendrapport wordt dan opgeslagen op de gewenste opslagbestemming, naar u 

verzonden via e-mail of naar een MFP verzonden als een pull print-opdracht. 
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Faxopdrachten controleren 

Zodra u een fax hebt verzonden, wordt een faxopdracht gemaakt en weergegeven in de opdrachtenlijst. 

OPMERKING 

Het tabblad "Opdrachtenlijst" wordt alleen weergegeven als u als een gebruiker bent aangemeld op uw MFP. 

 

U kunt bijvoorbeeld de status van de faxopdracht en de voortgang van de verwerking zien. 

Een faxopdracht annuleren 

U kunt een faxopdracht annuleren zolang deze in de verwerkings- of verzendstatus is of als de opdracht mislukt is. 

OPMERKING 

U moet aangemeld zijn als een gebruiker op uw MFP. 

U kunt een faxopdracht als volgt annuleren: 

1. Druk op [Opdrachtenlijst] 

2. Druk op [•••] 

3. Druk op [Annuleren] 

4. Bevestig de beveiligingsmelding door op [OK] te klikken. 

Het proces wordt uitgevoerd. 

Een mislukte faxopdracht opnieuw starten 

U kunt een mislukte faxopdracht opnieuw starten via de browserversie van bizhub Evolution, indien van toepassing. 

Raadpleeg het hoofdstuk "Een mislukte faxopdracht opnieuw starten/annuleren" op pagina 7 voor details. 
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 Hebt u nog vragen? 

Als u nog vragen hebt over het gebruik van deze service of problemen ondervindt, kunt u contact opnemen met de 

systeembeheerder binnen uw organisatie. Als de systeembeheerder uw vragen niet kan beantwoorden of uw probleem 

niet kan oplossen, kan deze contact opnemen met Konica Minolta Support voor assistentie. 
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