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Handleiding faxen via e-mail 
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Wat is faxen via e-mail?  
 
 
Met faxen via e-mail kunt u faxen versturen en ontvangen via uw e-mail, zonder een fax 
te gebruiken. Snel, toegankelijk én goed voor het milieu. De online faxoplossing van 
Message To The Moon is ontzettend eenvoudig te gebruiken. Uw verstuurt faxen met 
uw e-mail en ontvangt faxen als PDF in uw e-mail.  
 
Voordelen faxen via e-mail 
 
Faxen in uw mailbox 
Met faxen via e-mail ontvangt u uw faxen rechtstreeks in uw mailbox. 
U ontvangt deze faxen als PDF bestand. Daarnaast kunt u uw faxen 
ook eenvoudig vanuit uw mailbox versturen.  
 

 
Meerdere ontvangers tegelijk 
In tegenstelling tot een traditioneel faxapparaat, kunt u met faxen via e-
mail uw faxen naar meerdere ontvangers versturen. De lijn raakt namelijk 
nooit bezet. Ideaal om tijd te besparen. 
 

  
Digitaal archief 
Met faxen via e-mail worden uw faxen automatisch opgeslagen in uw 
digitale archief. Hier kunt u uw faxen eenvoudig rangschikken op 
bijvoorbeeld contactpersoon, datum of faxnummer. 
 

 
Milieuvriendelijk 
Faxen via e-mail is ontzettend goed voor het milieu! Deze oplossing is 
namelijk helemaal digitaal en er komt dus geen papier aan te pas. 
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Fax ontvangen in uw mail (Fax2Email) 
Met faxen via e-mail van Message To The Moon ontvangt u uw faxen eenvoudig en 
snel in uw mailbox.  
 
Bij het afsluiten van faxen via e-mail kunt u kiezen uit nummerbehoud of een nieuw 
nummer. Het nummer dat u gekozen heeft wordt door Message To The Moon 
gekoppeld aan één of meerdere e-mailadressen naar keuze.  
 
Wanneer de afzender een bericht stuurt naar het opgegeven faxnummer, wordt deze 
door Message To The Moon omgezet naar een e-mail. Deze e-mail wordt 
doorgestuurd naar het door u gekozen e-mailadres. U ontvangt de fax automatisch als 
PDF bestand in uw mailbox. In deze mail vindt u tevens de afzender van de fax. 
 
 
  

Verzender 
Ontvanger 

Fax Faxserver 

SMTP/TLS 

SMTP/TLS 

PDF 

Rapportage 
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Fax versturen via e-mail (Email2Fax)  
Met faxen via e-mail kunt u ook faxen versturen via uw e-mail.  
 
Het verzenden van een fax doet u eenvoudig vanuit uw email. Hieronder vindt u de 
gegevens die u dient in te vullen om de email als fax te verzenden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. In het aan adres vult u het email adres fax@onlinefaxservice.nl in. 
2. In het onderwerp veld vult u de ontvangen autorisatiecode in tussen de  

tekens [ ]. Daarachter vult u het telefoonnummer in waar u de fax naar wilt 
verzenden.  
Let op: U gebruikt hierbij de landcode en het nummer zonder 0 of + teken. 

3. In de bijlage voegt u het PDF bestand toe 
Let op: Indien u andere bijlages dan de PDF bijlage toevoegt worden deze niet 
verzonden. Zorgt tevens dat er in de bestandsnaam geen bijzondere leestekens 
worden gebruikt, dit kan mogelijk voor problemen zorgen. 

 
Wanneer alles is ingevuld drukt u op verzenden. Zodra de fax succesvol is verzonden 
ontvangt u hiervan een verzendbevestiging. Ook als de fax niet aankomt ontvangt u 
hiervan een melding. 
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Wat kan Message To The Moon voor u 
betekenen? 
 
 
 
Message To The Moon is dé full service telecomaanbieder voor de zakelijke markt. Als 
grootste zelfstandig ondernemer in de zakelijke telecom levert Message To The Moon 
telefonie, internet en energie aan bedrijven over de hele wereld. Naast zakelijke 
communicatie en ICT biedt Message To The Moon ook de benodigde hardware.  
 
Message To The Moon wil het onmogelijke waarmaken met haar brede pakket aan 
telefonie- en internetdiensten. Message To The Moon mikt niet alleen op de maan, 
maar doet ook iets terug voor haar eigen planeet. Er worden daarom strenge ISO 
26000 en 27001 voorwaarden gehanteerd als het gaat om duurzaam ondernemen. Zo 
bent u altijd verzekerd van groene energie, milieuvriendelijke bedrijfsvoering en een 
leverancier die maatschappelijk verantwoord zaken doet.  
 
Message To The Moon biedt een breed scala aan diensten aan op het gebied van 
telefonie en internet. Eén van deze diensten is faxen via e-mail. Faxen via e-mail is een 
online faxoplossing waarmee u geld bespaart. U hoeft met deze online faxoplossing 
namelijk geen faxapparaat meer aan te schaffen en te onderhouden. U ontvangt en 
verstuurd uw faxen namelijk via uw e-mail.  
 
Bij faxen via e-mail kunt u kiezen voor een nieuw geografisch telefoonnummer uit de 
regio of een niet geografisch 085 nummer. Heeft u al een faxnummer en wilt u deze 
graag behouden? Ook dat is mogelijk bij Message To The Moon! In dit geval wordt uw 
bestaande nummer ingesteld.  
 
Faxen via e-mail loopt via de betrouwbare verbindingen van Message To The Moon. U 
hoeft zich daarom geen zorgen te maken over de veiligheid van uw bestanden. 
Daarnaast heeft Message To The Moon veel ervaring op het gebied van online faxen. 
Er is dus veel kennis in huis. U bent daardoor niet alleen verzekerd van een goed 
werkend product, maar kunt ook voor al uw vragen bij de experts van Message To The 
Moon terecht.  
 
 


