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Αποστολή μηνύματος 

τηλεομοιοτυπίας μέσω η-

ταχυδρομείου  Ε-mail to fax 

Γενικά 

Εισαγωγή  

 Η υπηρεσία φαξ λειτουργεί μέσω εξυπηρετητή φαξ της ΥΠΣ.  Όποιος από το 

προσωπικό (ακαδημαϊκό ή διοικητικό) επιθυμεί  να  αποστέλλει  και να λαμβάνει 

πληροφορίες μέσω προσωπικού φαξ,  χρειάζεται προσωπικό αριθμό τον οποίον μπορεί 

να το αιτηθεί χρησιμοποιώντας το έντυπο 45 της ΥΠΣ: 

http://www.ucy.ac.cy/data/iss/Entypa/entypo45.doc επιλέγοντας το κουτί Νέο 

λογαριασμό Τηλεομοιότυπου.  

Αφού σταλεί το πιο πάνω έντυπο στον Τομέα Δικτύων της ΥΠΣ  ενεργοποιείτε ο 

λογαριασμός, και σας αποστέλλεται  προσωπικός αριθμός φαξ.  

 

Αποστολή μηνύματος τηλεομοιότυπου μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου 

Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού θα μπορείτε να στέλνετε φαξ μέσω του email 

client που χρησιμοποιείται, με την εισαγωγή του αριθμού που θέλετε στο πεδίο Προς: 

(To:) ως ακολούθως:  

/fax=9<recipient's_fax_number>/name=<recipient's_name_without_spaces>@fax.u

cy.ac.cy 

http://www.ucy.ac.cy/data/iss/Entypa/entypo45.doc
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Π.Χ. για να σταλεί φαξ στον κύριο Ιωάννη Κώστα στον αριθμό φαξ 22123456 το πεδίο 

Το: του μηνύματος πρέπει να είναι: 

/fax=922123456/name=Ioannis_Kosta@fax.ucy.ac.cy  

Σημείωση :Το όνομα παραλήπτη γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες και χωρίς κενά 

 

Το θέμα (σsubject) του μηνύματος σας θα εμφανιστεί στο cover page του fax, ενώ το 

κείμενο και τυχόν συνημμένα στο κυρίως μέρος.  

 

Τα μηνύματα φαξ που θα αποστέλλονται από άλλους στον προσωπικό σας αριθμό θα τα 

παραλαμβάνεται σαν μήνυμα με συνημμένο στο η-ταχυδρομείο σας. 

Αρχειοθέτηση μηνυμάτων 

Τα μηνύματα τηλεομοιότυπου που αποστέλλονται σε προσωπικούς αριθμούς φαξ, εκτός 

από την αποστολή στο η-ταχυδρομείο του παραλήπτη, παραμένουν αποθηκευμένα και 

στον εξυπηρετητή της ΥΠΣ και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν αν σβηστούν από το  

email  client. Η πρόσβαση των μηνυμάτων στον εξυπηρετητή μπορεί να γίνει είτε μέσω 

της εφαρμογής του fax client είτε μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του συστήματος 

στο http://faxsrv.ucy.ac.cy/webutil/ 

Σημείωση: Στο παρόν στάδιο η χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής μπορεί να γίνει 

μόνο από φυλλομετρητή internet explorer 

Οδηγοί Χρήσης της εφαρμογής του fax client και  της διαδικτυακής 

εφαρμογής του συστήματος  

Ο οδηγός χρήσης της εφαρμογής του fax client βρίσκεται στον σύνδεσμο: 

http://www.ucy.ac.cy/goto/iss/el-GR/fax_service.aspx 

Ο οδηγός χρήσης της διαδικτυακής εφαρμογής του συστήματος (webutil) βρίσκεται 

στον σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/data/iss/Userguides/rightFax-webutil-gr.pdf 

Ενώ συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία φαξ μπορείτε να βρείτε 

στο http://www.ucy.ac.cy/data/iss/Userguides/FaxFAQs-gr.pdf 

http://faxsrv.ucy.ac.cy/webutil/
http://www.ucy.ac.cy/goto/iss/el-GR/fax_service.aspx
http://www.ucy.ac.cy/data/iss/Userguides/rightFax-webutil-gr.pdf
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