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1. LOGOWANIE DO APLIKACJI 
 
Aby zalogować się do aplikacji 3S FAX SYSTEM należy z poziomu przeglądarki internetowej wejść 
na stronę fax.3s.pl podając login i hasło. 
 

 
 
Po poprawnym procesie logowania do systemu wyświetli się następujący ekran. 
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2. WYGLĄD OKNA 
 
W górnej części okna znajduje się belka szybkiej nawigacji widoczna z każdego poziomu strony. 
 

 
 
Skrzynka odbiorcza – pozwala zobaczyć odebrane faksy. 
 
Skrzynka nadawcza – pozwala zobaczyć dokumenty wysłane. 
 
Wyślij faks – pozwala na wysłanie faksu. 
 
Kampanie – realizacja kampanii wysyłkowych (uruchomienie wkrótce!). 
 
Bilingi – generowanie bilingów za wskazany okres czasu 
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3. SKRZYNKA ODBIORCZA 
 

Skrzynka odbiorcza pozwala na podgląd odebranych faksów. 
 

 
 

3.1. SKRZYNKA ODBIORCZA - Objaśnienie kolumn: 
 

# 
oznaczenie wiadomości (zaznaczenie służy do usunięcia jednocześnie 
większej ilości wiadomości) 

 

status wiadomości (przeczytana / nieprzeczytana). Status ten można 

zmienić klikając w ikonę znajdującą się przy danej wiadomości (  /  
) 

Status oznacza status wiadomości (objaśnienie ikon w odrębnej tabeli) 
Nadawca oznacza numer telefonu z którego przesłany został faks 
Nazwa oznacza nazwę wiadomości faks 
Odebrano data odebrania 
Godzina godzina odebrania 
Czas trans. oznacza długość transmisji faksu 
Stron oznacza ilość stron dokumentu 
Akcje możliwość wykonania poszczególnych akcji dotyczących faksu 

 

3.2. SKRZYNKA ODBIORCZA – Objaśnienie statusów faksów 
 

 
transmisja zakończona sukcesem 

 
zajęty 

 
faks nie odpowiada 

 
nieprawidłowy numer telefonu 

 
  



 

●●●3S S.A. 

ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice 
tel. +48 32 428 83 00, fax +48 32 330 44 21 
NIP: 969 12 97 176 REGON: 277704261 KRS: 0000095232  
Kapitał zakładowy: 1 704 919 zł opłacony w całości 
 

 

3.3. SKRZYNKA ODBIORCZA - Przyciski akcji 
 

 
Podgląd faksu (otwiera się w nowym oknie) 

 
Pobierz plik faksu 

 
Potwierdzenie nadania (otwiera się w nowym oknie) 

 
Szczegóły faksu (otwiera się w nowym oknie) 

 
Przesuń faks do kosza 

 
Wyślij ponowne faks 

 

4. SKRZYNKA NADAWCZA 
 

Skrzynka nadawcza pozwala na podgląd wysłanych faksów 
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4.1. SKRZYNKA NADAWCZA - Objaśnienie kolumn 
 

# 
oznaczenie wiadomości (zaznaczenie służy do usunięcia jednocześnie 
większej ilości wiadomości) 

 

status wiadomości (przeczytana / nieprzeczytana). Status ten można 

zmienić klikając w ikonę znajdującą się przy danej wiadomości (  /  
) 

Status oznacza status wiadomości (objaśnienie ikon w odrębnej tabeli) 
Adresat oznacza numer telefonu na który przesłany został faks 
Nazwa oznacza nazwę wiadomości faks 
Nadano data nadania 
Godzina godzina nadania 
Czas trans. oznacza długość transmisji faksu 
Stron oznacza ilość stron dokumentu 
Sposób oznacza sposób nadania faksu 
Akcje możliwość wykonania poszczególnych akcji dotyczących faksu 

 

5. WYŚLIJ FAKS 
Pozycja aplikacji, która pozwala na wysłanie faksów do pojedynczych odbiorców lub grupy 
odbiorców. 
 
Wybór przycisku Wyślij faks otworzy okno z dokładną instrukcją dotyczącą wysłania faksu. 
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Wybór więcej niż jednego odbiorcy faksu umożliwia przycisk „Dodaj kolejnego odbiorcę”. Faks 
może zostać wysłany maksymalnie do 25 odbiorców.  
 

 
 

 
 

5.1. WYŚLIJ FAKS – Wybór pliku 
 
Na tym etapie należy wskazać plik pdf (max 6,5MB), który zostanie wysłany. 
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Kliknięcie przycisku „Prześlij dokument” pozwala na przesłanie dokumentu do serwera i 

przygotowanie do wysłania. Następuje również akceptacja formatu dokumentu oraz jego 

wielkości. 

 
 
Naciśnięcie przycisku „Wyślij faks” zainicjuje wysłanie faksu. 
 

 
 
System po wysłaniu wiadomości automatycznie przekieruje użytkownika do skrzynki nadawczej.  
 

6. MAIL2FAX (EMAIL TO FAX) 
 

Funkcja pozwalająca na przesyłanie faksów, które zostaną przesłane za pomocą wiadomości e-
mail. 
Aby użytkownik mógł przesłać wiadomość e-mail na skrzynkę e-mail należy powiązać skrzynkę 
email z systemem Fax System. 
 
Główne założenia 

 Każdy system FaxSystem może posiadać jedną skrzynkę e-mail, którą będzie cyklicznie 

odczytywać i pobierać wiadomości, które będą zawierać dokument do przesłania.  

 Konto e-mail może być założone na dowolnym serwerze e-mail. Warunkiem koniecznym 

jest dostęp do serwera e-mail z serwera FaxSystemu.  

 3S może utworzyć odpowiadającą skrzynkę e-mail do każdego FaxSystemu w domenie 

@fax.3s.pl 

 Aby wiadomość została zaakceptowana muszą być spełnione następujące warunki 

łącznie: 

o Wiadomość e-mail musi zawierać tylko i wyłącznie jeden załącznik pliku PDF 
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o Wiadomość e-mail musi posiadać temat wiadomości w formacie numeru 

docelowego np. 324288502. Temat nie może zawierać żadnych innych znaków 

o Nadawca wiadomości musi być zaufany tzn. musi przesyłać wiadomość z adresu, 

który jest dopisany na liście zaufanych adresów e-mail FaxSystemu 

o Załącznik PDF nie może być większy niż 6,5MB oraz nie może mieć więcej niż 50 

stron. 

UWAGA! 
Konfiguracji skrzynki pocztowej dokonują administratorzy 3S. W przypadku zmiany ustawień 
konta e-mail konieczne jest poinformowanie o tym administratorów 3S. 
 

6.1 WIDOK GŁÓWNY SYSTEMU 
 

W oknie głównym systemu opcja mail2Fax jest uwidoczniona za pomocą ikony po prawej stronie 

belki głównej. Jeśli opcja mail2Fax jest aktywna symbol koperty jest aktywny, a w dymku 

pokazany jest adres skrzynki e-mail, na który należy wysyłać wiadomości e-mail. Na głównym 

ekranie są też aktywne kafle pokazujące zawartość skrzynki e-mail i znajdujących się w niej 

wiadomości. 

 

 
 
W opisanym przypadku system posiada przypisany następujący adres e-mail: 
328329991@fax.3s.pl 
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6.2 EDYCJA LISTY ZAUFANYCH NADAWCÓW WIADOMOŚCI EMAIL MAIL2FAX 
 
Edycji zaufanych adresów nadawców e-mail dokonuje się w menu ustawienia/ zaufane adresy e-
mail lub z głównego ekranu startowego naciskając kafelek zaufane adresy e-mail. 
 

 
 
Po otwarciu okna, można dokonać wpisów zaufanych adresów e-mail. Każda nadana wiadomość 
na skrzynkę 328329991@fax.3s.pl będzie sprawdzona i nadawca zostanie porównany z listą 
zaufanych. Nadawca musi się „zgadzać” z listą zaufanych adresów. Możemy wpisywać konta 
dokładnie np. jan.kowalski@domena.pl lub możemy używać masek aby pozwolić np. wszystkim 
pracownikom przesyłać faksy wpisując w sposób następujący *@firma.pl 
 

 

mailto:328329991@fax.3s.pl
mailto:jan.kowalski@domena.pl
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6.3 WIDOK SKRZYNKI EMAIL2FAX 
 
System pozwala na podgląd zawartości skrzynki e-mail w podziale na dwa rodzaje wiadomości: 
1) Wiadomości zaakceptowane, czyli takie które spełniają kryteria nadawcy, tematu, załącznika 
2) Wiadomości odrzucone których system nie zaakceptował 
 
Widok skrzynki e-mail wiadomości zaakceptowanych 
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6.4. WIDOK SKRZYNKI EMAIL WIADOMOŚCI ODRZUCONYCH 
 

 
 

6.5. WIDOK SKRZYNKI NADAWCZEJ 
 
Każda wiadomość e-mail która została zaakceptowana jest „rozkładana na części” i faks jest  
nadawany. Wszystkie faksy pochodzące z wiadomości e-mail są oznakowane w skrzynce nadawczej  
za pomocą koperty w kolumnie sposób. 
 

 
 
W dymku na kopercie dowiemy się z jakiego adresu e-mail została wiadomość nadana. 
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6.6. POWIADOMIENIA 
 
System pozwala, aby użytkownik przesyłający faks za pomocą wiadomości e-mail dostał wszystkie 
niezbędne informacje za pomocą e-mail i nie musiał się logować do FaxSystemu. Opcja 
powiadomień została rozbudowana o następujące funkcje. 

1) Wysyłaj powiadomienia do nadawcy wiadomości Mail2Fax o przyjęciu lub odrzuceniu 

wiadomości e-mail 

2) Wysyłaj powiadomienia do nadawcy wiadomości Mail2Fax o rezultacie wysłania faksu 

sposobem Mail2Fax 

 
 

Wiadomości powiadomień zostaną przesłane na adres e-mail z którego ktoś nadał wiadomość e-
mail zawierającą fax. Do wiadomości zawierającej potwierdzenie nadania faksu zostanie dołączone 
potwierdzenie nadania w pliku PDF 
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6.7. WIDOK SKRZYNKI POCZTOWEJ ORAZ WIADOMOŚCI GENEROWANE PRZEZ SYSTEM 
 

 
 

6.8. TWORZENIE WIADOMOŚCI EMAIL2FAX 
 
Formułowanie wiadomości e-mail 
Aby przesłać fax za pomocą mail2Fax należy: 

1) Wysyłać wiadomość z adresu, który jest dodany do zaufanych 

2) Wysłać wiadomość na adres skrzynki e-mail która jest powiązana z FaxSystemem 

wysyłającym fax 

3) Dołączyć tylko i wyłącznie jeden plik PDF 

4) W temacie wpisać numer docelowego faksu, do którego chcemy wysłać faks 

Przykładowa wiadomość poniżej 
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6.9. PRĘDKOŚĆ PRZESYŁANIA 
 
System co kilka minut odczytuje zawartość skrzynki e-mail i sprawdza poprawność wiadomości. 
Następnie przesyła e-mail z powiadomieniem czy system przyjął fax do nadania czy też odrzucił i 
z jakiego powodu. Następnie wiadomość jest przenoszona do skrzynki nadawczej i rozpoczyna 
się proces jego nadania. Można więc założyć, że opóźnienie w wysyłaniu nie powinno przekroczyć 
5 minut od momentu przesłania wiadomości e-mail 
 

6.10. FILTRY ANTY-SPAMOWE SERWERÓW POCZTY EMAIL 
 
3S w serwerach poczty @fax.3s.pl stosuje wiele filtrów anty spamowych. Między innymi są to tzw 
grey listy, które to „zatrzymują” wiadomości na około 10 minut zanim system je przyjmie. 
Wprowadza to siłą rzeczy dodatkowe opóźnienie. Aby temu zapobiec należy zgłosić do 
administratorów 3S domeny, z których wiadomości e-mail będą przesyłane i wtedy ta domena 
zostanie dopisana do white list i opóźnienie zostanie wyeliminowane. 
Należy pamiętać, że mnogość reguł i filtrów antyspamowych jest duża. Wszystkie te czynniki 
mogą mieć wpływ na poprawne działanie usługi mail2fax. 
 


