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 ران مجله نت

 سیده فرزانه دارقیاسینویسنده: 

 

به  یددستگاه فکس: هنگام خر  یدخر 
توجه  یدبا یچه نکات و مشخصات
 داشت!

شاید فکر کنین که فناوری فکس یا نمابر در قرن 
بیست و یکم منسوخ شده، اما این عقیده درست 

های نمابر هنوز هم یکی از عناصر نیست. دستگاه
خرید دستگاه  اصلی در دفاتر سنتی هستن و

هم برای بسیاری از افراد اهمیت داره. اگه شما  فکس
هم به خرید این وسیله نیاز دارید اما پیش از هر چیز 

خواید اطالعات جامعی در این زمینه کسب کنید، می
 .ی این مطلب همراه باشیدبا ادامه

 فکس دستگاه خرید

https://netran.net/mag/fax/
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شاید فکر کنین که فناوری فکس یا نمابر در قرن بیست و یکم منسوخ شده، اما این عقیده درست نیست. 
هم برای بسیاری از  فکس دستگاه خرید های نمابر هنوز هم یکی از عناصر اصلی در دفاتر سنتی هستن ودستگاه

خواید اطالعات جامعی در افراد اهمیت داره. اگه شما هم به خرید این وسیله نیاز دارید اما پیش از هر چیز می
 .ی این مطلب همراه باشیداین زمینه کسب کنید، با ادامه

 ؟دستگاهیه نوع چه فکس

 

های گن، یک وسیله برای ارسال اسناد کاغذی مختلف از راه خط تلفن به مکانفکس که در اصطالح بهش دورنگار می
شه که کارهای ی چندکاره محسوب میشه گفت که دستگاه فکس، یک وسیلهره. در واقع میدیگه به شمار می

های ده. البته باید بدونید که امکان استفاده از قابلیترینتر و اسکنر رو انجام میهای مختلفی مثل تلفن، پدستگاه
ی تصاویر تونین برای اسکن و بعد ذخیرهصورت مجزا وجود نداره، یعنی شما نمیاسکنر و پرینتر در دستگاه نمابر به

 .داخل کامپیوترهای شخصی خودتون از فکس استفاده کنین

 ؟چیه فکس دستگاه خرید ضرورت

های عزیز! با این تفاسیر ممکنه این سوال پیش بیاد که چه زمانی خرید یک دستگاه فکس اهمیت و نت رانی
کنن هرکاری که یک دستگاه فکس ضرورت داره؟ در جواب به این سوال باید گفت که، اگرچه خیلی از مردم فکر می

https://netran.net/mag/fax/
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ازی به استفاده از فکس نیست، اما این تصور ده، به لطف گسترش اینترنت در دسترس هست و دیگه نیانجام می
ی خطی یا سندی که دارای امضای اشتباهه. جاهایی هست که به داشتن فکس نیاز مبرم هست؛ مثال، ارسال نسخه

 .تر از فرآیند اسکن، ارسال ایمیل و چاپ کردن اون سند هستدستیه، بسیار سریع

اروپایی و برخی کشورها، خرید دستگاه فکس و استفاده از اون با توجه به این نکته شاید از نظر صاحبان مشاغل 
عجیب به نظر برسه، اما در خیلی از جاهای دنیا دسترسی به اینترنت، گسترده نیست، در صورتی که اکثر نقاط دنیا 

در  المللی کههای بینشه، دسترسی وجود داره. بنابراین، شرکتبه خط تلفن ثابت که اساس کار نمابر محسوب می
بری در ی چوباین مناطق فعالیت دارن به فکس نیاز خواهند داشت. مثال شرکتی که چوب از یک کارخونه

 .تونه اسناد مورد نیاز رو مبادله کنهکنه، فقط به کمک دستگاه نمابر میهای بارانی برزیل خریداری میجنگل

 

های سنتی کاربرد و اهمیت ها و مجموعههای مختلفی که داره، برای شرکتخرید دستگاه فکس با توجه به کاربری
ی عملکردش رو بررسی که به سراغ نکات مهم برای خرید اون بریم، اول نحوهزیادی داره. برای همین قبل از این

 .تری برای خرید داشته باشیدکنیم تا دیدگاه روشنمی

 ؟کنهمی کار چطوری فکس
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تونین سندی رو با فکس کنه؟ اینکه چطور میقبل از خرید دستگاه فکس بهتره بدونید که این دستگاه چطور کار می
های کامپیوتری( شاید کمی متفاوت ارسال )سند کاغذی یا فایل یارسال کنین، بسته به نوع دستگاه و شیوه

 .کننی کامال مشابه پیروی میاز یک شیوههای فکس برای ارسال و دریافت اسناد ولی اکثر دستگاه  باشه،

ای که روی دستگاه هست، قرار بدید و برای این کار اول باید سندی رو که قصد ارسال اون رو دارید، داخل محفظه
ی ارسال بعد از قابلیت تلفن دستگاه استفاده کرده و یک ارتباط تلفنی با مقصد مورد نظرتون برقرار کنید و گزینه

 .کنیدرو انتخاب 

شه که شه. سپس ارسال یک نمابر آغاز میکشه و اسکن انجام میبعد از این مرحله، دستگاه، سند رو به داخل می
های دیجیتال، به لطف یک اسکنر نوری تعبیه شده در شامل تبدیل اسناد ملموس، مثل متن یا عکس، به داده

 .شهپ و دریافت سند انجام میها در دستگاه گیرنده پردازش شده و چاشه. دادهدستگاه می

 .، در مورد اسکنرها هم اطالعات کاملی کسب کنیداسکنر خرید راهنمای تونید با مراجعه به مقالهمی

 

ها به ی این دستگاهفرقی نداره که شما برای خرید فکس ساده یا پیشرفته اقدام کرده باشید، این روند در همه
ی این مطلب به اون اشاره ای هست که در ادامهها، از نکات دیگهشه. تفاوت در قابلیتسان انجام میشکل یک

 .شده

https://netran.net/mag/scanner/
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 سکف دستگاه انواع

ای که در رابطه با خرید دستگاه فکس باید در نظر گرفته بشه، نوع دستگاه هست. از این ترین نکتهاولین و مهم
 :بندی کردهای فکس رو به انواع زیر تقسیمشه دستگاهنظر می

 یلیزر  فکس هایدستگاه

 

های فکس لیزری هست. گیره، دستگاهی خرید دستگاه فکس مورد توجه قرار میهایی که در زمینهیکی از مدل
های بسیار باال و طرفداران زیادی داره. از مهمترین ویژگی دستگاه لیزری به این دلیل که از تونر برخورداره، کیفیت

شه به پرینت کردن سرعت باال و دقت بسیار زیاد در طول فرآیند ارسال و دریافت نامه، اسکن این نوع دستگاه می
کردن، کیفیت باالیی که در چاپ دیتا داره، قابلیت تلفکس، برخورداری از دفترچه تلفن، قابلیت وصل شدن به 

ها با تأخیر، امکان مسدود کردن دریافت نامه، گیر، برخورداری از قابلیت ارسال دادهکامپیوتر، داشتن حالت پیغام
 .ی دریافت اشاره کردقابلیت ارسال سربرگ و حافظه

نن هایی که قراره چند نفر کاربر از یک دستگاه نمابر استفاده کهای فکس لیزری برای مجموعهعالوه بر این، دستگاه
و در طول روز تعداد بسیار زیادی فکس ارسال و دریافت بشه، بهترین انتخاب هست و عالوه بر سرعت باالتری که 

 .صرفه هستهای دیگه مقرون بهداره، مواد مصرفیش نسبت به مدل
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 :های زیر رو هم بخونیدتونید مقالهاالن که بحث پرینت لیزری و پرینترها پیش اومد، برای اطالعات بیشتر می

 معایب و مزایا + بخریم؟ را کدام لیزری؟ یا جوهرافشان پرینتر

 2020 پرینترهای برترین معرفی + پرینتر انواع

 یکاربن فکس هایدستگاه

 

های فکس کاربنی مشخصه، برای کار خودش به کاربن احتیاج داره. کاربن از روی عنصر همونطور که از اسم دستگاه
ی مهمی که برای خرید دستگاه شه. نکتهی روی اون چاپ میگرمایی که در دستگاه هست، عبور کرده و نوشته

کنه و نیاز به کاغذ از نوع و مدل کار می A4 توجه کنین اینه که با کاغذ معمولیفکس از نوع کاربنی باید بهش 
 .خاصی ندارید

 :شه به موارد زیر اشاره کردها و مشخصات این نوع دستگاه فکس، میاز قابلیت

 برخورداری از قابلیت اتصال به کامپیوتر

 برخورداری از حالت منشی تلفنی و قابلیت ضبط پیغام در حافظه

https://netran.net/mag/%d9%be%d8%b1%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1-%d8%ac%d9%88%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%a7-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c/
https://netran.net/mag/kind-of-printer/
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 رخورداری از گوشی تلفن جانبیب

 

عنوان اسکنر یا پرینتر هم از نمابر استفاده کنین. این دستگاه تونین بهزمانی که این مدل به کامپیوتر متصل بشه، می
هایی که تعداد ارسال و دریافت وه بر تمام مواردی که گفتم دارای سرعت متوسطه و به همین دلیل برای شرکتعال

 .آلی هستاسناد به میزان متوسط دارن، انتخاب ایده

 یحرارت فکس هایدستگاه
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های حرارتیه. این مدل هم مثل دو بینین، فکسفکس در بازار می هایی که در هنگام خرید دستگاهیکی از مدل
فکس برای ارسال  برای ارسال و دریافت اسناد به خط تلفن متکی هست. عملکرد این مدل دستگاهی قبلی نمونه

های سفید و سیاه ها به شکل نقطهاین داده  های مورد نظر رو اسکن کرده وداده، به این شکل هست که اول داده
ریق خط تلفن شما به مقصد شه. در آخر هم اطالعات خونده شده، رمزگذاری و فشرده شده و از طخونده می

 .شهفرستاده می

ی مهمی که در رابطه با این نوع دستگاه باید بهش اشاره کرد اینه که نیازی به کارتریج برای چاپ نداره و به نکته
شه از کاغذ کنه. البته به همین خاطر نمیها روی کاغذ استفاده میجای کارتریج از حرارت برای چاپ کردن داده

 .ای این مدل استفاده کرد و باید کاغذ حرارتی مخصوص این کار رو تهیه کنیدمعمولی بر

ها هست. البته ی کم و در عین حال عمر زیاد این مدل نسبت به سایر مدلمزیت مهم خرید فکس حرارتی هزینه
اطالعات  شن،یک نکته منفی اینکه مثل رسیدهای دستگاه خودپرداز که حرارتی هستن و بعد از مدتی کم رنگ می

 .شهروی کاغذهای این نوع فکس هم پاک می

 سفک دستگاه خرید برای مهم نکات

شه، بسیاری از افراد های ارزون ارتباطی در دفاتر سنتی محسوب میبا توجه به اینکه دستگاه فکس یکی از راه
گیرن تا مدل تمایل دارن که برای انجام اموری اداری خودشون از این دستگاه استفاده کنن، برای همین تصمیم می

 .مناسب رو انتخاب و خرید کنن

ستین، ممکنه وارد یک فروشگاه فیزیکی و یا آنالین فروش تجهیزات اداری بشید و با اگر شما هم جزو این افراد ه
کننده رو بشید، ممکنه در این حالت انتخاب برای شما سخت و کمی گیجهای مختلف فکس روبهتنوع کاال و مدل

ام به خرید فکس کنین. باشه. برای انتخاب و خرید بهترین مدل باید نیازهای خودتون را در نظر بگیرید و بعد اقد
 :شهنکات مهمی که در این رابطه باید به اونها توجه داشته باشید شامل موارد زیر می
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 اشم نیازهای با متناسب فکس دستگاه خرید

هایی که ر کنید و حجم فکسقبل از خرید یک دستگاه فکس، باید تعیین کنید که قصد دارید با اون چه میزان کا
هایی مثل فکس کنید قطعًا مدلانتظار دارید دریافت کنید چقدره. اگه حجم زیادی فکس در طول روز دریافت می

 .لیزری بهتر هستن

 اشم نظر مورد دستگاه مشخصات

پسند شما های فکس با توجه به مشخصات فنی متفاوته، خرید دستگاه مورد با توجه به اینکه که قیمت دستگاه
 :شهبه اطالعات خاصی نیاز داره. این اطالعات و مشخصات شامل موارد زیر می

های فکس، اسکنر وجود داره، همه از قابلیت کپی کردن سیاه و به دلیل اینکه در تمام مدل: کردن کپی قابلیت
های دیگه دارای کیفیت های لیزری برای کپی کردن نسبت به مدلی مهم اینه که مدلسفید برخوردارن، اما نکته

 .بیشتری هست

شه، عمل اسکن گرفتن قابل انجامه. سرعت اسکنر و در صورتی که دستگاه فکس به کامپیوتر متصل می: اسکنر
 .ای داشتقابلیت اسکن سیاه و سفید یا رنگی تفاوت مهمیه که در هنگام خرید دستگاه فکس باید بهش توجه ویژه
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 .ونن به کامپیوتر متصل بشن از این قابلیت برخوردار هستنتهایی که میدستگاه: پرینتر

صورتی هست که ممکنه خارج از تایم اداری برای شما فکس ارسال بشه، بهتره دستگاه اگر شغل شما به: حافظه
فکسی بخرید که دارای حافظه است. موارد ارسال شده داخل حافظه تا زمان مشخصی باقی مونده و هنگام نیاز 

 .برای چاپ اقدام کنیدتونین می

 

اگر عادت به ارسال نامه و اسناد با سربرگ مجموعه دارید، بهتره برای خرید دستگاه فکس که قابلیت : سربرگ ارسال
ی دستگاه ذخیره شده و موارد ارسالی با این ارسال سربرگ داره، اقدام کنید. اطالعات مربوط به سربرگ در حافظه

 .شهیاطالعات فرستاده م

اگر نیاز دارید که با مقصد ارسال فکس صحبت کنید یا به دنبال خرید فکسی هستید که چندکاره : تلفن گوشی
نیاز بشید، بهتره زمان خرید به اینکه از قابلیت تلفکس برخوردار هست یا نه، باشه و شما از خرید تلفن مجزا بی

 .توجه ویژه داشته باشید

گیر هم توجه داشته باشید، تا اگر در مجموعه نبودید و رید، به قابلیت پیغاموقتی قصد خرید دستگاه فکس دا
 .کسی قصد ارسال فکس یا تماس با شما داشت، پیامش برای شما ضبط بشه

 



 !چه نکات و مشخصاتی باید توجه کردخرید به هنگام  :فکسدستگاه خرید 
 

 

11 

 

 رآخ حرف

ای که در اختیار دارید، بهترین و با توجه به نیاز و بودجه ران نت سایتوب امیدواریم که با مطالعه این مطلب از
 !مدل و گزینه برای خرید دستگاه فکس رو انتخاب کنید تا در طول زمان، کارایی مدنظر شما رو ارائه بده

  

 

https://netran.net/mag/netran.com

