ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL)
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
(α) η αποστολή τηλεομοιότυπου μέσω email είναι εφικτή μόνο με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχετε
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (<surname.name>@fax.ucy.ac.cy)
(β) η αποστολή μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. ucy webmail,
outlook, gmail)
(γ) οι βοηθητικές εικόνες που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο έχουν ληφθεί από την εφαρμογή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου Microsoft Outlook 2010

ΟΔΗΓΟΣ:
Εφόσον ανοίξετε την εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξετε σύνθεση νέου ηλεκτρονικού μηνύματος.
Στο πεδίο Το… θα πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό τηλεομοιότυπου του παραλήπτη σύμφωνα με την ακόλουθη
μορφή:

/fax=faxnumber/name=RecipientName@fax.ucy.ac.cy
όπου
faxnumber: ο τετραψήφιος αριθμός εσωτερικού τηλεομοιότυπου είτε ο εξωτερικός αριθμός τηλεομοιοτύπου με το
πρόθεμα 9
RecipientName:

το όνομα που επιθυμείτε εσείς να φαίνεται ως το όνομα του παραλήπτη. Δεν είναι

προκαθορισμένο πεδίο, μπορείτε να δώσετε οποιοδήποτε όνομα επιθυμείτε. Αποδεκτοί είναι όλοι οι λατινικοί
χαρακτήρες και αριθμοί, όπως επίσης και το σύμβολο της κάτω παύλας (_). Η χρήση του κενού διαστήματος δεν
είναι αποδεκτή. Παρατίθενται πιο κάτω ορισμένα παραδείγματα αποδεκτών μορφών διεύθυνσης τηλεομοιότυπου:

/fax=5500/name=John_Browns@fax.ucy.ac.cy
/fax=5500/name=JohnB@fax.ucy.ac.cy
/fax=922778899/name=johnbr@fax.ucy.ac.cy
/fax=922778899/name=john_br1@fax.ucy.ac.cy

Το θέμα που ορίζετε στο πεδίο Subject θα εμφανίζεται στο Cover Page του τηλεομοιότυπου λαμβάνει ο
παραλήπτης, κάτω από το πεδίο NOTES. Οποιοδήποτε κείμενο εισαχθεί στο κυρίως σώμα του ηλεκτρονικού
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μηνύματος

θα εμφανίζεται στο τηλεομοιότυπο ως δεύτερη σελίδα. Εάν επιλέξετε να προσθέστε και

επισυναπτόμενα αρχεία, τότε αυτά θα μετρούν ως επιπλέον σελίδες στο τηλεομοιότυπο που αποστέλλετε.

ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΑΛΘΕΝΤΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΗΨΗΣ

Ο χρήστης στον οποίο έχει αποσταλεί τηλεομοιότυπο μέσω email θα λάβει κανονικά το τηλεομοιότυπο στην
εφαρμογή ή μηχανή fax που χρησιμοποιεί. Σημειώνεται ότι, καθώς η αποστολή του τηλεομοιότυπου γίνεται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεομοιότυπου του αποστολέα. Εάν επιθυμείτε να
γνωρίζει ο παραλήπτης τον αριθμό τηλεομοιότυπου σας, συνίσταται όπως τον καταχωρείτε στο Θέμα (Subject) ή
το κείμενο (body).

Στο συνημμένο αρχείο τηλεομοιότυπου προηγείται πάντοτε εξώφυλλο (cover page) στο οποίο αναγράφεται το
όνομα του παραλήπτη όπως το έχει ορίσει ο αποστολέας στο πεδίο name κατά την αποστολή.
/fax=xxxx/name=όνομα@ucy.ac.cy. Στο εξώφυλλο εμφανίζεται επίσης ο αριθμός τηλεομοιότυπου του παραλήπτη.
Οτιδήποτε έχει γραφεί στο Θέμα (Subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος από τον αποστολέα θα εμφανίζεται κάτω
από το σημείο NOTES του εξωφύλλου. Ακολουθεί σχετικό δείγμα:
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Ο αποστολέας του τηλεομοιότυπου, εφόσον το τηλεομοιότυπο σταλεί επιτυχώς στον παραλήπτη, θα λάβει το
ακόλουθο ενημερωτικό email:
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