خدمة الفاكس اإللكرتوني
تسعى عمادة تقنية املعلومات ممثلة يف قسم االتصاالت بإدارة الشبكات

واالنرتنت إىل

املساهمة يف التقدم التقين الذي تشهده اجلامعة ،لتطوير وتوسعة الشبكة اهلاتفية وتطوير
بنى االتصاالت لديها  ،من أجل مواكبة تطور االتصاالت وتقنية املعلومات ،حيث أطلقت
العمادة مؤخراً نظام الفاكس اإللكرتوني الذي يوفر اخلصوصية العالية لكافة مستخدميه
من منسوبي اجلامعة.
ويتميز هذا النظام اجلديد بسهولة االستخدام وقلة التكلفة ،وذلك من خالل االستفادة
من املقسم الداخلي .

وللدخول إىل نظام الفاكس اإللكرتوني يرجى إتباع اخلطوات التالية:
الدخول اىل موقع اجلامعة www.imamu.edu.sa
أختيار األنظمة اإللكرتونية
أختيار خدمة الفاكس اإللكرتوني.
ثم ادخال اسم املستخدم وكلمة املرور.

 -1إرسال فاكس جديد :
أوال :الدخول على نظام الفاكس اإللكرتوني واختيار فاكس جديد.
ثانيا :ادخال إسم املرسل إليه يف خانة اإلسم.
ثالثا :إدخال رقم الفاكس املرسل اليه يف خانة الوجهة مع مالحظة :

 إذا كان ارسال الفاكس داخل اجلامعة ،فيتم ادخال رقم التحويلة
فقط.
مثال :

 وإذا كان اإلرسال داخل مدينة الرياض ،فيتم ادخال رقم الفاكس بدون
رمز املنطقة يف خانة الوجهة .
مثال  :لو أردنا إرسال للفاكس رقم  7774222يتم كتابته كالتالي :

 ويف حال إرساله مع حتويلة فيتم كتابة الرقم يف خانة الوجهة وكتابة
التحويلة يف خانة الشركة ( )Companyمسبوقا بعدد  6فواصل .
مثال  :لو أردنا إرسال للفاكس رقم  7774222ورقم التحويلة  717يتم
كتابته كالتالي :

 وإذا كان اإلرسال يف بقية مناطق اململكة  ،فيتم إدخال رقم الفاكس
مسبوقاً برمز املنطقة يف خانة الوجهة .
مثال  :لو أردنا إرسال للفاكس لشخص يف مكة برقم  2177217777يتم
كتابته كالتالي :

 وإذا كان اإلرسال يف بقية مناطق اململكة مع حتويلة فيتم إدخال رقم
الفاكس مسبوقاً برمز املنطقة يف خانة الوجهة وكتابة التحويلة يف
خانة الشركة ( )Companyمسبوقا بعدد  6فواصل.

مثال  :لو أردنا إرسال للفاكس لشخص يف مكة برقم 2177217777
وحتويلة  722مثال فيتم كتابته كالتالي :

رابعا :ميكن إضافة املرفقات من خالل اختيار (إرفاق ملف) .

خامسا :الضغط على (إرسال).

 – 7إستالم فاكس :
والستالم فاكس من خار اجلامعة إىل داخلها فيتم االتصال بالرقم  7744444ثم يتم
إدخال التحويلة الداخلية للفاكس اخلاص باملستلم بعد مساع الرسالة الصوتية.
أما االستالم من خار منطقة الرياض فيتم االتصال بالرقم  7744444مسبوقا برمز
منطفة الرياض  ، 211ثم يتم إدخال التحويلة الداخلية للفاكس اخلاص باملستلم بعد
مساع الرسالة الصوتية.

* هذا وميكنك معرفة تفاصيل الفاكاسات الواردة واملرسلة وحالتها على حسابك يف
الصفحة الرئيسة للنظام بعد الدخول .
مثال :

