
GotaFax
Ersättaren till den traditionella faxen

Skicka fax via webbgränssnittet   
För att skicka fax via GotaFaxkontot fyller du i mottagarens faxnummer och bifogar meddelandet. 
Se huvudmenyn Meddelanden - Skicka fax.
          

Ta emot fax   
Faxmeddelanden tar du emot direkt till din e-postadress eller via webbgränssnitt i TIFF eller 
PDF-format. I Nya fax kan du se oöppnade faxmeddelanden. Se huvudmenyn Meddelanden - 
Faxmeddelanden.

Användarprofil
I Användarprofil lägger du till ett namn eller meddelande som visas när du får ett fax och här kan 
du kan även ändra din pinkod till kontot. Se huvudmenyn Inställningar - Användarprofil.

Skickade faxmeddelanden
I Skickade fax ser du status på dina skickade fax tex. Lyckad, Sändning misslyckades.
Se huvudmenyn Meddelanden – Skickade fax.

Skicka fax via din e-post
Skickar du fax via e-post fyller du i faxnummer@gotafax.gotanet.se till mottagaren av e-postbrevet, 
pinkoden till ditt GotaFaxkonto (visas ej till mottagaren) i ämnesraden och valfritt försättsblad/
beskrivning i meddelande. 

Till: faxnummer@gotafax.gotanet.se (utan bindestreck etc. T.ex: 0520500580@gotafax.gotanet.se)
Ämne: pinkod
Meddelande: försättsblad/beskrivning
Bifoga fil: välj fil som ska skickas

Välj godkända e-postavsändare
Du kan lägga till flera e-postadresser som är godkända för att skicka fax från samma konto.
Se huvudmenyn Inställningar för fax-låda - Godkända e-postanvändare.

SMS-meddelande vid inkomna fax
Genom att fylla i ditt mobiltelefonnummer kan du få ett SMS-meddelande när fax inkommit till din 
e-postadress.
Se huvudmenyn Inställningar för fax-låda - Aktivera SMS-notifiering.

Aktivera din e-postadress
Aktivera den e-postadress du vill använda för att skicka och ta emot fax samt vilken filtyp du vill 
använda när du bifogar faxmeddelanden (PDF eller TIFF). 
Se huvudmenyn Inställningar - Inställningar för fax - låda.

Telefonnummer: 0520500580 (utan 
bindestreck etc.) 

PDF eller TIFF-fil: välj fil som ska 
skickas

Här följer en kortfattad guide för hur tjänsten GotaFax fungerar.

Kom igång
Logga in på ditt konto på gotafax.gotanet.se med ditt faxnummer och pinkod.

Exempel:

 Fax-meddelanden

  Godkända e-postanvändare  Aktivera e-post-notifiering

  Aktivera e-postnotifiering

 Skicka fax
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GotaFax
Ersättaren till den traditionella faxen

www.gotanet.se
 

Kundservice 
0520-500 550 

kundservice@gotanet.se 

Götalandsnätet AB 
Box 912 

461 29 Trollhättan


