Profesjonalne Systemy
Telefoniczne

Inteligentne i profesjonalne
rozwi¹zania telekomunikacyjne
Pierwszym milowym krokiem w rozwoju systemów telekomunikacyjnych dokonanym przez firmę Panasonic było
wprowadzenie w 1986 roku dwóch central (KX−T308 i KX−T616) wyposażonych w „porty hybrydowe”. Atrakcyjne
cenowo i niezwykle elastyczne systemy hybrydowe bardzo szybko zostały najlepiej sprzedającymi się produktami
w swojej klasie na rynku.
W roku 1993 Panasonic dokonał kolejnego przełomu na rynku telekomunikacyjnym, wprowadzając jako pierwszy
na świecie „superhybrydowe” cyfrowe systemy telefoniczne (KX−TD816 i KX−TD1232). Od tej pory oprócz współpracy
z dodatkowymi urządzeniami analogowymi system centrali może współpracować z szerokim zakresem nowych
telefonów cyfrowych.
Kontynując swoje osiągnięcia, w 1995 Panasonic wprowadził na rynek pierwszy cyfrowy system przetwarzający
głos (Digital Voice−Processing System) (KX−TVP100) – autonomiczny system obsługujący 64 skrzynki pocztowe
z 18−godzinnym czasem nagrywania.
Ideą firmy Panasonic są dalsze osiągnięcia we wprowadzaniu najnowszych rozwiązań technologicznych
wychodzących naprzeciw rozwijającym się wymaganiom sprzętowym i usługom sieciowym oraz oczekiwaniom
użytkowników. Widać to dokładnie na przykładzie systemów hybrydowych IP PBX serii KX−TDA wprowadzonych
w roku 2003, które obsługują telefonię IP przy zachowaniu ich prostej obsługi.

Niezawodnoœæ
Wszystkie fabryki Panasonic przestrzegaj¹ rygorystycznych zasad
kontroli jakoœci, a ka¿dy produkt przed ich opuszczeniem musi
przejœæ przez kompleksowe testy. Profesjonalne systemy
telefoniczne Panasonic wytwarzane s¹ w Japonii w fabryce
posiadaj¹cej certyfikat ISO 9001 przyznany za najwy¿sz¹ jakoœæ
projektów, prac badawczych oraz produkowanego sprzêtu
telekomunikacyjnego. Jest to gwarancja, ¿e ka¿d¹ centralê PBX
Panasonic cechuje doskona³a jakoœæ i niezawodnoœæ.

Konserwacja
Bardzo istotn¹ spraw¹ w konserwacji systemów telefonicznych
jest ³atwoœæ ich serwisowania, poniewa¿ zbyt d³ugi czas usuwania
zak³óceñ w funkcjonowaniu systemu lub zmiany jego ustawieñ
powoduje dezorganizacjê pracy przedsiêbiorstwa.
Systemy Panasonic zosta³y zaprojektowane tak, aby mog³y byæ
szybko i wydajnie serwisowane. Niektóre procedury mog¹ byæ
wykonywane bezpoœrednio przez u¿ytkownika poprzez aparat
telefoniczny, a instalator systemu mo¿e w ³atwy sposób
dokonywaæ konserwacji, u¿ywaj¹c oprogramowania opartego
na systemie Windows komputera osobistego (PC).

Serwis
Wszystkie systemy telefoniczne Panasonic s¹ w pe³ni obs³ugiwane
przez sieæ swoich autoryzowanych dealerów. Dany dealer pomo¿e
Ci w znalezieniu odpowiedniego systemu, zainstalowaniu go przy
minimalnym zak³óceniu Twojej dzia³alnoœci i bêdzie Ci s³u¿y³
wsparciem w przysz³oœci.

Na przysz³oœæ...
Ci¹g³y rozwój wyj¹tkowych funkcji w systemach Panasonic
sytuuje firmê na czo³owej pozycji wœród producentów sprzêtu
telekomunikacyjnego. Dziêki nowej, ci¹gle udoskonalanej
cyfrowej technologii Panasonic bêdzie dla Pañstwa firmy
bram¹ ku przysz³oœci.
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NOWE SYSTEMY ABONENCKIE (SYSTEMY PBX)

NOWE SYSTEMY
ABONENCKIE
(SYSTEMY PBX)
KX-TDA200
KX-TDA100
KX-TDA30

Nowe systemy hybrydowe IP PBX
KX-TDA30/100/200 Panasonic s¹ rodzin¹
produktów ukierunkowanych na pracê
w sieci. S¹ one zaprojektowane do
wspó³pracy z telefoni¹ internetow¹ IP
(Internet Protocol), systemami
„CallCentre” oraz do pracy w sieci ze
znan¹ sobie ³atwoœci¹ u¿ytkowania
jako g³ówn¹ cechê ca³ej linii produktów.

Budowa systemów i ich oprogramowanie
zosta³y opracowane przez firmê
Panasonic tak, aby by³y wyj¹tkowo
niezawodne i ³atwe w rozbudowywaniu
poprzez ich ujednolicon¹ architekturê,
niezale¿nie od typu produktu i liczby
portów.

Podstawow¹ koncepcj¹ nowej linii
produktów jest idea „Przyjaznych
systemów dla ka¿dego”.
Ta inicjatywa sk³oni³a do zwiêkszonego
skupienia siê nad funkcjami przyjaznymi
dla u¿ytkownika przy jednoczesnym
zastosowaniu najnowszych technologii.
Dziêki swojemu doœwiadczeniu na tym
polu Panasonic osi¹gn¹³ oczekiwany
cel, jakim jest poczucie przez u¿ytkownika
pe³nej i szybkiej znajomoœci produktu .

Nowa linia produktów obrazuje
dokonania firmy Panasonic w realizacji
misji funkcjonalnoœæ. Obejmuj¹ one:
wsteczn¹ kompatybilnoœæ, uniwersalne
sloty, aplikacje CTI dzia³aj¹ce przez
standardowe interfejsy oraz zdaln¹
konserwacjê i serwis systemu, a tak¿e
³atw¹ aktualizacjê oprogramowania.
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Hybrydowe centrale abonenckie IP
Wszystko, czego oczekujesz od systemu pod³¹czonego do sieci
dla maksymalizacji osi¹gniêæ przedsiêbiorstwa w erze konwergencji technologii

U³atwienie komunikacji
– Modne, ³atwe w u¿yciu i wydajne telefony cyfrowe
– Terminal USB umo¿liwiaj¹cy pod³¹czenie typu „plug and play” do komputera
osobistego (PC)

Wydajnoœæ, któr¹ docenisz
–
–
–
–
–
–

Integracja bezprzewodowa poprzez mo¿liwoœæ pod³¹czenia wielu anten DECT
Interfejs TAPI 2 CTI (TAPI i CSTA)
Telefon PC (PC-phone)/Konsola PC (PC-console)
Funkcja zaawansowanego centrum obs³ugi telefonicznej
Mo¿liwoœæ przy³¹czenia linii ISDN (BRI/PRI)
Integracja z systemem przetwarzania g³osu

Redukcja kosztów
– Internetowe ³¹cza telefoniczne (poprzez protoko³y IP – Voice over Internet
Protocol) (VoIP)
– Sieciowe po³¹czenie cyfrowe QSIG umo¿liwia podstawow¹ obs³ugê po³¹czeñ
(wychodz¹cych i przychodz¹cych), wspólny plan numeracji oraz
CLIP/COLP/CLIR/COLR
– Automatyczny wybór trasowania (Automatic Route Selection – ARS)/
Trasowanie wg najni¿szego kosztu (Least Cost Routing – LCR)
– Niezawodna praca w sieci poprzez T1/E1, E&M

Niezawodnoœæ
– £atwa konserwacja
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KX-TDA30

KX-TDA100

KX-TDA200

8 lub 12 linii miejskich/
28 linii wewnêtrznych
(maks. 36 portów)

64 linie miejskie/
64 linie wewnêtrzne
(maks. 108 portów)

128 linii miejskich/
128 linii wewnêtrznych
(maks. 216 portów)

Hybrydowe centrale abonenckie IP

KX-T7636 + KX-T7603
Aparat z wyœwietlaczem
–
–
–
–

6-liniowy podœwietlany wyœwietlacz
24 programowalne przyciski linii miejskich (CO)
System g³oœnomówi¹cy
Opcjonalnie 12 przycisków linii miejskich (CO)
i port USB
– Port XDP (eXtra Device Port) i cyfrowy XDP*

Programowalne przyciski ze œwiec¹cymi na
czerwono/zielono diodami LED
£atwy do odczytywania podœwietlany wyœwietlacz
Przyspieszaj¹cy i u³atwiaj¹cy obs³ugê przycisk
nawigacyjny
Ergonomiczne wzornictwo, 4-stopniowe
regulowane pochylenie urz¹dzenia

KX-T7633
Aparat z wyœwietlaczem
– 3-liniowy podœwietlany wyœwietlacz
– 24 programowalne przyciski linii
miejskich (CO)
– System g³oœno mówi¹cy
– Opcjonalnie 12 przycisków linii
miejskich (CO) i port USB
– Port XDP (eXtra Device Port)
i cyfrowy XDP*

Proste pod³¹czenie typu „Plug and Play” USB do
komputera osobistego (PC) (KX-T7636 i KX-T7633)

KX-T7630
Aparat z wyœwietlaczem

Gniazdo do s³uchawki zak³adanej na g³owê
umo¿liwiaj¹cej obs³ugê bez u¿ycia r¹k

– 3-liniowy wyœwietlacz
– 24 programowalne przyciski
linii miejskich (CO)
– System g³oœno mówi¹cy
– Port XDP (eXtra Device Port)
i cyfrowy XDP*

Pe³ny dwustronny zestaw g³oœno mówi¹cy

Zdolnoœæ obs³ugi wielu jêzyków
Hybrydowe centrale abonenckie IP s¹ przystosowane do
obs³ugiwania nawet piêciu ró¿nych jêzyków, co mo¿e byæ
wykorzystane w miejscach, gdzie mówi siê wiêcej ni¿
jednym jêzykiem. Konkretny jêzyk ustawiany jest w centrali
(PBX) dla okreœlonego telefonu wewnêtrznego, aby wyjœæ
naprzeciw oczekiwaniom osoby u¿ywaj¹cej tego telefonu.
Lampka wiadomoœci/dzwonka (czerwona/zielona)
Du¿a, ³atwa do zauwa¿enia, œwiec¹ca lampka informuje
o po³¹czeniu przychodz¹cym. Wiesz, kiedy telefon dzwoni,
nawet bêd¹c w pewnej odleg³oœci od niego. Kolor lampki
okreœla status po³¹czenia – zielony dla linii wewnêtrznej,
czerwony dla linii zewnêtrznej oraz do zaznaczenia, ¿e
dzwoni¹cy zostawi³ wiadomoœæ.
Dodatkowy port wewnêtrzny (eXtra Device Port – XDP)
i cyfrowe XDP*
Wykorzystanie XDP pozwala na pod³¹czenie telefonu
analogowego, telefonu bezprzewodowego lub innego
jednoliniowego urz¹dzenia bez ponoszenia kosztów
dodatkowej linii. Dziêki temu mo¿esz rozmawiaæ przez
telefon z klientem, wysy³aj¹c jednoczeœnie faksy.
Pod³¹czenie modemu do portu XDP umo¿liwia wgrywanie
danych do komputera osobistego (PC) lub korzystanie z
Internetu podczas trwania rozmowy telefonicznej. Cyfrowy
XDP pozwala na zwiêkszenie liczby telefonów cyfrowych
bez koniecznoœci dodatkowych kart. Dziêki temu mo¿esz
zaopatrzyæ wiêksz¹ liczbê pracowników w funkcjonalne
telefony cyfrowe, co poprawi wydajnoœæ Twojej firmy.

KX-T7625
Aparat z g³oœnikiem
– 24 programowalne przyciski
linii miejskich (CO)
– System g³oœno mówi¹cy
– Port XDP (eXtra Device Port)
i cyfrowy XDP*

KX-T7640
Cyfrowa konsola DSS
(bezpoœredniego wybierania
abonenta wewnêtrznego)
– 60 przycisków bezpoœredniego
wybierania abonenta
wewnêtrznego (DSS)

KX-T7665
Aparat z wyœwietlaczem
– 1-liniowy wyœwietlacz
– 8 programowalnych przycisków
linii miejskich (CO)
– Lampka wiadomoœci/dzwonka
– System g³oœno mówi¹cy
– Cyfrowy XDP*

* Cyfrowy XDP jest dostêpny od wersji 1.1 (Ver.1.1)
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Cyfrowe systemy telefoniczne
Cyfrowy system telefoniczny idealnie dopasowany
do wymogów Twojego biura.

Cyfrowe systemy telefoniczne Panasonic o dużej wydajności i wielu unikalnych funkcjach zostały zaprojektowane tak,
aby wychodzić naprzeciw rosnącym potrzebom Twojego rozwijającego się biura. Nasze centrale abonenckie (PBX – Private
Branch Exchange) KX−TD816, TD1232 i TD500 dostarczają wielu użytecznych funkcji jak: centrum obsługi telefonicznej
(Call Centre), funkcje hotelowe czy też wielofunkcyjne przetwarzanie wiadomości, możliwość pracy w sieci oraz
współpraca z przenośnymi aparatami DECT*.
Superhybrydowa technologia opracowana przez firmę Panasonic umożliwia korzystanie zarówno z cyfrowych
i analogowych telefonów systemowych, jak również faksów jednoliniowych, modemów, telefonów bezprzewodowych i
aparatów zgłoszeniowych. Centrala KX−TD612, która jest przeznaczona dla małych firm inteligentnie pomaga w
obsłudze klienta, posiadając zarazem mnóstwo różnych wygodnych funkcji cyfrowych wychodzących naprzeciw
Twoim potrzebom w zakresie komunikacji głosowej, przesyłania danych oraz komunikacji internetowej. Ten kompaktowy
system PBX jest łatwy w użyciu i może pracować z posiadanymi już telefonami Panasonic i analogowymi telefonami
oraz może być modernizowany wraz z rosnącymi wymaganiami rozwijającej się firmy.
* Nie dotyczy KX−TD500
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KX-TD612

KX-TD816

KX-TD1232

KX-TD500

3 linie ISDN (BRI)/
12 linii wewnêtrznych

8 linii miejskich/
32 linie wewnêtrzne

8 linii miejskich/
32 linie wewnêtrzne

192 linie miejskie/
448 linii wewnêtrznych
(maks. 512 portów)

Uniwersalny, wydajny
i wielofunkcyjny system do obróbki
g³osu i danych dla ma³ych firm

Inteligentne rozwi¹zania komunikacyjne
dla biur œredniej wielkoœci oraz
ma³ych centrów telefonicznych

Elastyczny system dla du¿ych
i œrednich firm z mo¿liwoœci¹
rozbudowy

– Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do 4 telefonów
systemowych i 8 telefonów
standardowych
– Inteligentna obs³uga po³¹czeñ
w oparciu o CLIP
– Bezpoœredni zewnêtrzny dostêp do
funkcji systemu (DISA – Direct Inward
System Access) umo¿liwiaj¹cy
dzwoni¹cemu bezpoœrednie
wybieranie numerów wewnêtrznych
– Wygodne funkcje zawieraj¹ce interfejs
domofonu/ elektrozamka, ksi¹¿ka
telefoniczna z 500-oma pozycjami
i 10 pozycjami szybkiego wybierania
numeru, 64 kody rozliczeniowe,
szybkie wybieranie numeru i system
restrykcji op³at
– Dodatkowa 60-cio minutowa karta
wiadomoœci wyposa¿ona w funkcje
skrzynki pocztowej dla abonenta
wewnêtrznego DDI/MSN/CLIP
– Samoczynna konfiguracja ISDN

– Superhybrydowe systemy KX-TD816
i KX-TD1232 oferuj¹ wszelkie zalety
systemów cyfrowych plus kompatybilnoœæ
z systemowymi telefonami analogowymi
– Interfejs TAPI 2 CTI
– Integracja z wielobazowym systemem
DECT
– Mo¿liwoœæ przy³¹czenia linii ISDN
(BRI/PRI)*
– Integracja z systemem przetwarzania
g³osu
– Wbudowane funkcje hotelowe:
zameldowanie/wymeldowanie,
po³¹czenia budzenia, status pokoju,
zdalna blokada telefonu wewnêtrznego
– Funkcja równomiernej dystrybucji
po³¹czeñ (UCD) z mo¿liwoœci¹ nadania
wiadomoœci, z wpisaniem/wypisaniem
z grupy (maks. 4 wiadomoœci, ca³kowity
czas do 64 sekund)

– Superhybrydowa technologia
wieloplatformowa
– Interfejs TAPI 2 CTI
– Sieciowe po³¹czenia cyfrowe QSIG
umo¿liwiaj¹ podstawow¹ obs³ugê po³¹czeñ
(przychodz¹cych i wychodz¹cych), wspólny
plan numeracji oraz CLIP/COLP/, CLIR/COLR
– Mo¿liwoœæ przy³¹czenia linii ISDN (BRI/PRI)
– Integracja z systemem przetwarzania g³osu
– Zaawansowane funkcje CTI zawieraj¹ce
wybieranie numerów poprzez nazwy
i rozwijane bazy danych
– Wbudowane funkcje hotelowe:
zameldowanie/ wymeldowanie, po³¹czenia
budzenia, status pokoju, zdalna blokada
telefonu wewnêtrznego
– Funkcja równomiernej dystrybucji
po³¹czeñ (UCD) z mo¿liwoœci¹ nadania
wiadomoœci, z wpisaniem/wypisaniem
z grupy (maks. 8 wiadomoœci, ka¿da po
30 sekund)

* Tylko KX-TD1232

Cyfrowe systemy telefoniczne

Mo¿liwoœæ pod³¹czenia ISDN
Centrale KX-TD816,
TD1232 i KX-TD500
pozwalaj¹
Wyœwietlenia CLIP
u¿ytkownikowi w pe³ni
CLIP : 11-222-3333
11-222-3333
wykorzystaæ us³ugi
DDI : xxx-123-4567
sieciowe i redukcjê
CLIP
kosztów oferowanych
ISDN
DDI
przez ISDN. Poprzez
Nr telefonu
wyœwietlanie numeru
11-222-3333
KX-TD1232
telefonu dzwoni¹cego,
(CLIP) powoduje
skrócenie czasu
odpowiedzi i polepsza
obs³ugê klientów. Funkcja bezpoœredniego wybierania numeru wewnêtrznego (DDI – Direct
Dialling In) przypisuje numer telefonu ka¿demu aparatowi wewnêtrznemu, co pozwala na
bezpoœredni¹ obs³ugê klienta w zale¿noœci od jego potrzeb.

Redukcja kosztów dziêki zastosowaniu cyfrowego ³¹cza E1/PRI
Centrale KX-TD1232 i KX-TD500 wspó³pracuj¹ z ³¹czem typu E1 i ISDN PRI (Primary Rate
Interface) maksymalnie dla 30 kana³ów g³osowych. Daje to mo¿liwoœæ zastosowania przez
klientów korporacyjnych op³acalnychlinii telefonicznych, poniewa¿ miesiêczna op³ata
abonamentowa za kana³ E1/ISDN PRI jest mniejsza ni¿ za liniê analogow¹.

Podstawowe ma³e centrum obs³ugi telefonicznej – wbudowana funkcja UCD
(Uniform Call Distribution – Równomierna Dystrybucja Po³¹czeñ
Przychodz¹cych) wraz z funkcj¹ wiadomoœci*
Opinia, ¿e Centra
Obs³ugi Telefonicznej
Witaj! Tu Panasonic.
Grupa pracowników
Wszyscy pracownicy s¹
s¹ tylko dla firm, gdzie
teraz zajêci. Proszê czekaæ.
pracownicy odbieraj¹
zajêty
du¿o telefonów przez
ca³y dzieñ nie jest
poprawna. Przeciwnie,
ka¿de miejsce, gdzie
Klient
Kolejka
zajêty
zajêty
KX-TD1232
dwie osoby lub wiêcej
s¹ wyznaczone do
odbierania telefonów
przychodz¹cych, jest w rzeczywistoœci centrum obs³ugi telefonicznej. Ta funkcja pozwala na
szybk¹ i efektywn¹ obs³ugê wielu po³¹czeñ przychodz¹cych poprzez ich dystrybucjê do
okreœlonych grup telefonów wewnêtrznych. Je¿eli wszystkie aparaty s¹ zajête, centrala pe³ni
obowi¹zki recepcjonisty, odtwarzaj¹c dzwoni¹cemu wiadomoœæ. Jest to bardzo przydatne dla
du¿ych biur, w których jednorazowo odbiera siê du¿o po³¹czeñ, jak równie¿ dla ma³ych biur,
gdzie tylko jedna osoba odbiera dzwoni¹ce telefony. Je¿eli jednak potrzebujesz
zaawansowanych funkcji centrum telefonicznego, takich jak: tabela dynamicznego
zarz¹dzania po³¹czeniami, zarz¹dzanie pracownikami, kontrola czasu rzeczywistego czy
analiza pracy centrum obs³ugi telefonicznej, firma Panasonic oferuje oprogramowanie
zarz¹dzaj¹ce centrum obs³ugi telefonicznej (Call Centre Management Software).
* Wymagana jest dodatkowa karta.
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Systemy telefoniczne, które daj¹ Ci
wiêksza si³ê komunikacji
Profesjonalne systemy telefoniczne Panasonic dają Ci
do dyspozycji wiele zaawansowanych
funkcji central abonenckich (PBX).

KX-T7436
Aparat z du¿ym wyœwietlaczem

Pokrêt³o JOG
The JOG-DIAL
on the KX-T7433/KX-T7436/KXPokrêt³o
JOG (JOG-DIAL)
w aparatach KX-T7433/
T7533/KX-T7536
gives
you quick
access
to
KX-T7436
umo¿liwia
szybki
dostêp
do ksi¹¿ki
the Call Directory
alphanumeric
telefonicznej
(przy(using
pomocy
wyszukiwania
searching) and to system
features
the
alfanumerycznego)
oraz do
funkcji(using
systemowych
display
menu).wyœwietlanego
The JOG-DIALmenu).
also makes
it
(przy
pomocy
Pokrêt³o
easy u³atwia
to adjust
the speaker,
handset,
and
JOG
równie¿
regulacjê
g³oœnika,
ringer volumes
contrast.
s³uchawki
i si³y and
dŸwiêku
dzwonka oraz kontrastu
wyœwietlacza.

– 6-liniowy x 24-znakowy wyœwietlacz LCD
– 24 programowalne przyciski linii miejskich (CO)
– Funkcja OHCA – powiadamianie zajêtego
abonenta o nowym po³¹czeniu
– Dyskretna funkcja OHCA
– System g³oœno mówi¹cy
– Port XDP (dodatkowego
urz¹dzenia – eXtra
Device Port)

Wyœwietlacz alfanumeryczny
U³atwia obs³ugê po³¹czeñ i wielu innych operacji.
Umo¿liwia on przegl¹d du¿ej iloœci informacji
(patrz lista poni¿ej), pozwala na dostêp do funkcji
systemowych lub po³¹czenie przy pomocy
widocznych komend.
– Nazwisko i numer dzwoni¹cego (ISDN,
Identyfikacja dzwoni¹cego – CLIP)
– Rejestracja danych o po³¹czeniach
przychodz¹cych i wychodz¹cych (Rejestr)
– Numer i nazwisko dzwoni¹cego abonenta
wewnêtrznego
– Szybkie wybieranie numerów systemowych/
indywidualnych
– Lista abonentów wewnêtrznych
– Menu funkcji systemowych
– Czas trwania po³¹czenia (ISDN)
– Wiadomoœæ oczekuj¹ca, wiadomoœci podczas
nieobecnoœci, ustawienia funkcji
– Data i czas

KX-T7433
Aparat z wyœwietlaczem
–
–
–
–
–

3-liniowy x 16-znakowy wyœwietlacz LCD
24 programowalne przyciski linii miejskich (CO)
Dyskretna funkcja OHCA
System g³oœno mówi¹cy
Port XDP (dodatkowego
urz¹dzenia – eXtra
Device Port)

Port na dodatkowe urz¹dzenia (XDP – eXtra Device Port)
Funkcja dodatkowego portu wewnêtrznego (XPD) pozwala
na przy³¹czenie jednego urz¹dzenia jednoliniowego
(np. telefonu analogowego lub telefonu bezprzewodowego)
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dziêki temu mo¿na
rozmawiaæ przez telefon podczas faksowania dokumentu,
czy te¿ wgrywania danych do komputera osobistego (PC).
Podczas pod³¹czenia modemu do portu XDP u¿ytkownik
jest w stanie korzystaæ z Internetu i jednoczeœnie prowadziæ
rozmowê telefoniczn¹ lub wysy³aæ faks.

Programowalne przyciski z dwukolorowymi
œwiec¹cymi diodami LED (Czerwone/Zielone)
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Mo¿esz zaprogramowaæ przyciski, aby w sposób
uproszczony b³yskawicznie uruchamiaæ pewne opcje.
Lampki zajêtoœci pól (BLF – Busy Lamp Field) pokazuj¹,
które aparaty wewnêtrzne s¹ u¿ywane. Skorzystaj ze
zwiêkszonej wydajnoœci obs³ugi po³¹czeñ poprzez
przypisanie funkcji ka¿demu przyciskowi, na przyk³ad:
bezpoœrednie wybieranie abonenta wewnêtrznego (DSS),
tryb dzieñ/noc, wpis/wypis, przekazywanie wiadomoœci
g³osowej. Ka¿dy z przycisków posiada dwukolorow¹ diodê
œwiec¹c¹ (LED), aby pokazywaæ takie informacje jak status
linii, status aparatu wewnêtrznego lub w³¹czenie/wy³¹czenie

KX-T7425
Aparat z systemem g³oœno mówi¹cym
– 24 programowalne przyciski linii miejskich (CO)
– Dyskretna funkcja OHCA
– Port XDP (dodatkowego
urz¹dzenia – eXtra
Device Port)

Cyfrowe systemy telefoniczne

KX-T7450
Aparat z funkcj¹ Monitor
– 12 programowalne przyciski
linii miejskich (CO)
– Dyskretna funkcja OHCA
– Port XDP (dodatkowego
urz¹dzenia – eXtra
Device Port)

KX-T7440
Konsola bezpoœredniego wybierania
abonenta wewnêtrznego (DSS)
– 66 przycisków bezpoœredniego
wybierania abonenta
wewnêtrznego (DSS)
– 66 przycisków z lampk¹
zajêtoœci (BLF)

KX-T7441
Konsola bezpoœredniego wybierania
abonenta wewnêtrznego (DSS)
– 48 przycisków bezpoœredniego
wybierania abonenta
wewnêtrznego (DSS)
– 48 przycisków z lampk¹
zajêtoœci (BLF)
– Przycisk Odbierz/Roz³¹cz

KX-T7565
Aparat z wyœwietlaczem
– 1-liniowy x 16-znakowy wyœwietlacz LCD
– 8 programowalnych przycisków
linii miejskich (CO)
– Dyskretna funkcja OHCA
(powiadamianie o nastêpnym
po³¹czeniu w trakcie rozmowy)
– System g³oœno mówi¹cy

KX-T7710
Aparat systemowy
– Lampka wiadomoœci/dzwonka
– Panel przycisków obs³ugi
uproszczonej
– Data Port

9

Analogowe systemy telefoniczne
Analogowy system telefoniczny, który oferuje
³atw¹ w u¿yciu i wydajn¹ komunikacjê

Analogowe systemy telefoniczne Panasonic, są przeznaczone dla małych i średnich firm, są technologicznie wielkim
krokiem naprzód, ponieważ oferują wiele funkcji unikalnych w tej kategorii urządzeń. Można je łatwo i stosunkowo
niskim kosztem rozbudowywać przy stosunkowo małych kosztach. Identyfikacja dzwoniącego (Caller ID) zwiększa
Twoja wydajność, a integracja z procesorem głosowym zwiększa wydajność systemu. (Niedostępne dla KX−T206)

KX-T206

KX-TA308

KX-TA616

2 linie miejskie /
6 linii wewnêtrznych

6 linii miejskich/
24 linie wewnêtrzne

6 linii miejskich/
24 linie wewnêtrzne

– 2 linie miejskie i 6 linii wewnêtrznych
– £atwa instalacja
– Automatyczny transfer po³¹czeñ
faksowych
– Bezpoœredni dostêp z zewn¹trz do
funkcji systemu (DISA - Direct Inward
System Access)
– Wbudowany interfejs domofonu
– OpóŸnione dzwonienie
– Elastyczna obs³uga trybu nocnego
– Mo¿liwoœæ programowania restrykcji
dla u¿ytkowników
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„Zaawansowany system hybrydowy” (Advanced Hybrid
System) jest idealny dla ma³ych firm lub domowych biur,
które potrzebuj¹ wyszukanych funkcji komunikacyjnych
i nadzwyczajnej elastycznoœci
– Mo¿liwoœæ rozbudowy systemu z 3 linii miejskich i 8 linii
wewnêtrznych do 6 linii miejskich i 24 linii wewnêtrznych
– Bezpoœredni dostêp z zewn¹trz do funkcji systemu
(DISA – Direct Inward System Access) z funkcj¹ wiadomoœci
pomaga dzwoni¹cemu w wybraniu w³aœciwego rozmówcy
– Funkcja równomiernej dystrybucji po³¹czeñ (UCD)
z mo¿liwoœci¹ zostawiania wiadomoœci poprawia
wydajnoœæ obs³ugi po³¹czeñ
– Identyfikacja dzwoni¹cego (Caller ID)
– Integracja z systemem procesora g³osowego
– Ró¿norodne funkcje przekazywania po³¹czeñ
– nigdy wiêcej nie stracisz wa¿nego po³¹czenia
– Raporty o kosztach i czasie po³¹czeñ (Station Message
Detail Recording), wprowadzanie kodów rozliczeniowych
oraz uruchamianie restrykcji dla u¿ytkowników pomaga
w lepszym zarz¹dzaniu kosztami po³¹czeñ telefonicznych
– Liczne udogodnienia, ³¹cznie z interfejsem domofonu/
elektrozamka (mo¿na pod³¹czyæ do 4 domofonów
i 4 elektrozamków), 5-stronn¹ konferencj¹ i trybem
dzieñ/noc/przerwa
– Wbudowany interfejs zasilania awaryjnego na wypadek
awarii zasilania

Analogowe systemy telefoniczne

Poprzez dodanie opcjonalnej karty
mo¿esz rozbudowaæ system z 3 linii
miejskich/8 linii wewnêtrznych do
6 linii miejskich/24 linii wewnêtrznych,
aby wyjœæ naprzeciw Twoim
zmieniaj¹cym siê potrzebom. Nie
musisz ponosiæ ¿adnych kosztów
dodatkowego oprogramowania ani
drogiego okablowania.

Linie zewnêtrzne (miejskie) (CO)

Elastyczna i ³atwa rozbudowa

6
6 l. zewn./
16 l. zewn.

6 l. zewn./
24 l. wewn.

3
3 l. zewn./
8 l. wewn.

3 l. zewn./
16 l. wewn.

(Konfig. podstawowa)
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16
Linie wewnêtrzne

24

Identyfikacja dzwoni¹cego (Caller ID)
System jest kompatybilny z funkcj¹
Identyfikacji dzwoni¹cego (Caller ID),
która pozwala u¿ytkownikowi
analogowego telefonu systemowego
zobaczyæ informacje o dzwoni¹cym.
Wyœwietlacz telefonu systemowego
pomocny jest równie¿ w przypadku
korzystania z rejestru identyfikacji
ostatnich po³¹czeñ. (Call Log – rejestr
po³¹czeñ).

Wyœwietlacz

Nr telefonu
1234567

1234567

SMDR
Drukarka

* W celu sprawdzenia, czy us³uga identyfikacji dzwoni¹cego
jest dostêpna na danym obszarze, prosimy skontaktowaæ siê z lokalnym operatorem us³ug telekomunikacyjnych.

Integracja z poczt¹ g³osow¹ z KX-TVP50
Po³¹czenie przychodz¹ce mo¿e zostaæ
profesjonalnie obs³u¿one przez
automatycznego operatora i ³atwo
przekierowane do odpowiedniego
numeru wewnêtrznego. Integracja
z us³ug¹ Identyfikacji dzwoni¹cego
(Caller ID)* dostarcza u¿ytecznych
funkcji obs³ugi po³¹czeñ, jak np.
osobisty komunikat zg³oszeniowy oraz
odpowiednie przekierowania dla
zidentyfikowanego abonenta.

Dzia³ sprzeda¿y, naciœnij 1.
Serwis, naciœnij 2.

1234567
Identyfikacja
dzwoni¹cego

Prezes

Dzia³
sprzeda¿y

Serwis

* W celu sprawdzenia, czy us³uga identyfikacji dzwoni¹cego jest dostêpna na danym obszarze,
prosimy skontaktowaæ siê z lokalnym operatorem us³ug telekomunikacyjnych.

Wbudowany interfejs zasilania awaryjnego
System jest wyposa¿ony w interfejs
zasilania awaryjnego w celu
zapewnienia niezak³óconej pracy
podczas przerwy w dop³ywie energii
elektrycznej. Wymagany jest
dodatkowy kabel ³¹cz¹cy.

Kabel zasilania awaryjnego (opcjonalny)
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Nowoczesne telefony, które odpowiadaj¹ potrzebom
dzisiejszego dynamicznego biura
Nowe telefony Panasonic łączą w sobie nowe dynamiczne wzornictwo z funkcjonalnością,
która wychodzi naprzeciw potrzebom wygody i efektywności.

KX-T7730
Aparat z wyœwietlaczem
– 1-liniowy x 16-znakowy wyœwietlacz LCD
– 12 programowalnych przycisków linii miejskich (CO)
– Przycisk nawigacyjny
– System g³oœno mówi¹cy
– Mo¿liwoœæ pod³¹czenia s³uchawki nag³ownej

Najwy¿szej jakoœci wzornictwo
£atwa do uchwycenia s³uchawka, wygodne
i wytrzyma³e przyciski oraz eleganckie matowe
wykoñczenie.

Lampka po³¹czenia przychodz¹cego/Wiadomoœci

KX-T7750
Aparat z funkcj¹ monitoringu

Du¿a, ³atwa do zauwa¿enia lampka informuje
o po³¹czeniu przychodz¹cym lub oczekuj¹cych
wiadomoœciach, tak abyœ zawsze wiedzia³, czyj
telefon dzwoni – nawet z pewnej odleg³oœci.

– 12 programowalnych
przycisków linii
miejskich (CO)

Przycisk nawigacyjny (KX-T7730)
S³u¿y do regulacji si³y dŸwiêku oraz kontrastu
wyœwietlacza.

Regulowany k¹t pochylenia
Umo¿liwia ustawienie telefonu pod jednym
z dwóch k¹tów, aby jego obs³uga by³a
³atwiejsza.

KX-T7740
Konsola bezpoœredniego
wybierania abonenta
wewnêtrznego (DSS)
– 32 przyciski bezpoœredniego
wybierania abonenta
wewnêtrznego (DSS)
– 32 przyciski z lampk¹ zajêtoœci
pola (BLF)

12

Akcesoria opcjonalne i telefony

T206
Telefony

Inne

TA308/616

TD612

TD816/1232

DECT

TVP

TD500

KX-T7750
KX-T7730
KX-T7740
KX-T7450
KX-T7425
KX-T7433
KX-T7436
KX-T7440
KX-T7441
KX-T7565
KX-T7710
KX-T7090
KX-T30865
KX-A46
KX-A46D
KX-A227
KX-A291
KX-A292
KX-A293
KX-A296
KX-A297
KX-T20691
KX-TA30877
KX-TA30874
KX-TA30860
KX-TA30889
KX-TA30891
KX-TA30893
KX-TD61280
KX-TD61281
KX-TD61283
KX-TD61291
KX-TD61260
KX-TD160
KX-TD170
KX-TD174
KX-TD180
KX-TD184
KX-TD189
KX-TD190
KX-TD191
KX-TD192
KX-TD197
KX-TD198
KX-TD199
KX-TD280
KX-TD286
KX-TD290
KX-TD7590
KX-TD7580
KX-TD142
KX-TD146
KX-A278
KX-TVP102
KX-TVP204
KX-TVP52
KX-TVP54
KX-TD520
KX-TD50104
KX-TD50105
KX-TD50170
KX-TD50172
KX-TD50175
KX-TD50197
KX-TD50180
KX-TD50288
KX-TD50290
KX-TD50189
KX-TD50300
KX-TD193
KX-T96161
KX-T96191

TA308 TA616 TD612 TD816 TD1232 TD500 TVP50 TVP200

Telefon systemowy z funkcj¹ Monitor (12 przycisków CO)
Telefon systemowy z wyœwietlaczem i systemem g³oœno mówi¹cym (12 przycisków CO)
Konsola DSS (32 przyciski DSS/BLF, 16 przycisków PF)
Cyfrowy telefon systemowy z funkcj¹ Monitor (12 przycisków CO)
Cyfrowy telefon systemowy z systemem g³oœno mówi¹cym (24 przyciski CO)
Cyfrowy telefon systemowy z wyœwietlaczem i systemem g³oœno mówi¹cym (24 przyciski CO)
Cyfrowy telefon systemowy z du¿ym wyœwietlaczem (24 przyciski CO)
Cyfrowa konsola DSS (66 przycisków DSS/BLF)
Cyfrowa konsola DSS (48 przycisków DSS/BLF, przycisk Odbierz/Roz³¹cz)
Cyfrowy telefon systemowy z wyœwietlaczem i systemem g³oœno mówi¹cym (8 przycisków CO)
Telefon systemowy z lampk¹ wiadomoœci/dzwonka, uproszcz. wyb. numeru, portem danych
S³uchawka nag³owna (zak³adana na g³owê) (wspó³pracuje z telefonem systemowym)
Domofon
Adapter zasilania awaryjnego
Adapter zasilania awaryjnego (z ³adowark¹ akumulatorow¹)
Kabel zasilania awaryjnego
Interfejs hotelowy PMS (do 64 pokoi)
Interfejs hotelowy PMS (do 128 pokoi)
Interfejs hotelowy PMS (do 448 pokoi)
Oprogramowanie Call Centre dla systemu KX-TD816/1232 (Maks. 16 rozmówców)
Oprogramowanie Call Centre dla systemu KX-TD500 (Maks. 24 konsultantów)
Karta Komunikatu zg³oszeniowego i detekcji sygna³u faksu z funkcj¹ DISA
Karta rozszerzenia (3 linie miejskie – CO/8 linii wewnêtrznych)
Karta rozszerzeniowa telefonów standardowych (8 linii wewnêtrznych)
Karta interfejsu Domofonu/Elektrozamka (wspó³pracuje z 4 domofonami i 4 elektrozamkami)
Karta detekcji impulsów taryfikacyjnych
Karta Komunikatu zg³oszeniowego i detekcji sygna³u faksu
Karta identyfikacji dzwoni¹cego (Caller ID)
Karta rozszerzenia 1 BRI
Karta 1 miejskiej linii analogowej
Karta 1 miejskiej linii analogowej z Caller ID
Karta wiadomoœci g³osowych (60 minut)
Karta interfejsu domofonu/elektrozamka (wspó³pracuje z 2 domofonami i 2 elektrozamkami)
Karta interfejsu domofonu/elektrozamka (wspó³pracuje z 2 domofonami i 2 elektrozamkami)
Modu³ rozszerzenia linii wewnêtrznych (8 portów superhybrydowych)
Modu³ rozszerzenia linii wewnêtrznych (16 telefonów standardowych)
Modu³ rozszerzenia linii miejskich (CO) (4 linie)
Modu³ ³¹cza E&M (4 linie)
Karta impulsu taryfikacyjnego dla 4 linii miejskich (CO) (karta rozszerzenia dla interfejsu linii miejskich)
Modu³ DISA (2 kana³y) (Dostêpny jest opcjonalny slot dla KX-TD197)
Karta DISA (2 kana³y)
Karta po³¹czenia intersystemowego (SIC)
Karta zdalnego zarz¹dzania systemem (9 600 bps) (Wymagane jest KX-TD190)
Modu³ zdalnego zarz¹dzania systemem (9 600 bps) (Dostêpny jest opcjonalny slot dla KX-TD199)
Karta DISA (2 kana³y) (Wymagane jest KX-TD198)
Modu³ rozszerzenia 2 interfejsów (BRI) ISDN
Modu³ rozszerzenia 6 interfejsów (BRI) ISDN
Modu³ rozszerzenia interfejsu (PRI) ISDN
Telefon przenoœny DECT (Wymagana jest ³adowarka KX-A278)
Telefon przenoœny DECT (£adowarka w komplecie)
Stacja bazowa (4 jednoczesne œcie¿ki rozmów)
Interfejs stacji bazowej (6 stacji bazowych)
£adowarka akumulatorowa DECT dla KX-TD7590
Karta rozszerzenia 2 portów (Karta interfejsu SLT/DPT)
Karta rozszerzenia 4 portów (Karta interfejsu DPT)
Karta rozszerzenia 2 godzin dodatkowego czasu nagrania
Karta rozszerzenia 4 godzin dodatkowego czasu nagrania
Modu³ rozbudowy
Karta dodatkowego ³¹cza konferencyjnego (64 ³¹cza konferencyjne)
Karta rozszerzenia œcie¿ki DOHCA (Karta ta jest wymagana do integracji poczty g³osowej)
Karta rozbudowy (DHLC) (8 portów SLT lub APT lub DPT)
Karta rozbudowy (DLC) (16 portów SLT)
Karta
Karta ERMT (33,6 kbps)
Karta ELCOT (8-uk³adowa)
Karta 8 ³¹cz BRI-ISDN
Karta 1 ³¹cza PRI-ISDN (zajmuje dwa sloty)
Karta impulsów taryfikacyjnych dla 4 linii miejskich (CO) (karta rozszerzenia dla KX-TD50180)
Konsola PC
Karta identyfikacji dzwoni¹cego (ID) dla 4 linii miejskich (CO) (karta rozszerzenia dla KX-TD50180)
Karta interfejsu domofonu/ Elektrozamka wspó³pracuje z 4 domofonami i 4 elektrozamkami)
Karta DISA (4 kana³owa)

SLT: Single Line Telephone – telefon jednoliniowy, telefon standardowy APT: Analogue Proprietary Telephone – Analogowy telefon systemowy DPT: Digital Proprietary Telephone – Cyfrowy telefon systemowy
DISA: Direct Inward System Access – Bezpoœredni dostêp do wewnêtrznych funkcji systemu DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications – Rozszerzony system cyfrowej telefonii bezprzewodowej
*1 Karta T1 zajmuje dwa sloty, mo¿na zainstalowaæ maksymalnie 3 karty T1 na pó³ce i 8 kart T1 w systemie.
*2 Karta E1 zajmuje dwa sloty, mo¿na zainstalowaæ maksymalnie 3 karty E1 na pó³ce i 6 kart E1 w systemie.
Uwaga: Niektóre karty nie bêd¹ dostêpne we wszystkich krajach. Prosimy o skontaktowanie siê ze sprzedawc¹ i sprawdzenie dostêpnoœci poszczególnych kart w swoim kraju.
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Akcesoria opcjonalne
i telefony dla KX-TDA
Akcesoria opcjonalne i telefony dla KX-TDA
TDA30
Telefony

Inne

Wireless

KX-T7625
KX-T7630
KX-T7633
KX-T7636
KX-T7665
KX-T7450
KX-T7425
KX-T7431
KX-T7433
KX-T7436
KX-T7560
KX-T7565
KX-T7710
KX-TCA87
KX-TCA89
KX-T7090
KX-T7603
KX-T7601
KX-T7640
KX-T7440
KX-T7441
KX-T30865
KX-TD7590
KX-TD7580
KX-TDA0141
KX-TDA0142CE
KX-TDA0143
KX-TDA0144
KX-A278
KX-TDA0196
KX-TDA0180
KX-TDA0181
KX-TDA0184
KX-TDA0187
KX-TDA0188
KX-TDA0284
KX-TDA0288
KX-TDA0290
KX-TDA0480
KX-TDA0170
KX-TDA0171
KX-TDA0172
KX-TDA0173
KX-TDA0174
KX-TDA0175
KX-TDA0161
KX-TDA0164
KX-TDA0166
KX-TDA0189
KX-TDA0190
KX-TDA0191
KX-TDA0193
KX-TDA0410
KX-TDA0103
KX-TDA0104
KX-TDA0105
KX-TDA0108
KX-TDA3171
KX-TDA3172
KX-TDA3173
KX-TDA3174
KX-TDA3180
KX-TDA3193
KX-TDA3280
KX-TDA3281
KX-TDA3480
KX-TDA3161
KX-TDA3162
KX-TDA3166
KX-TDA3168
KX-TDA3191
KX-TDA3196
KX-TDA3199
KX-A236
KX-TDA0300
KX-TDA0350

Cyfrowy telefon systemowy z systemem g³oœno mówi¹cym (24 przyciski linii miejskich)
Cyfrowy tel. syst. z 3-liniowym wyœwietlaczem i syst. g³oœno mówi¹cym (24 przyciski linii miejskich)
Cyfrowy tel. syst. z 3-liniowym podœw. wyœwietlaczem i syst. g³oœno mówi¹cym (24 przyc. linii miejskich)*1
Cyfrowy tel. syst. z 6-liniowym podœw. wyœwietlaczem i syst. g³oœno mówi¹cym (24 przyc. linii miejskich)*1
Cyfrowy tel. syst. z 1-liniowym wyœwietlaczem i syst. g³oœno mówi¹cym (8 przycisków linii miejskich)
Cyfrowy telefon systemowy z funkcj¹ Monitor (12 przycisków linii miejskich)
Cyfrowy telefon systemowy z systemem g³oœno mówi¹cym (24 przyciski linii miejskich)
Cyfrowy tel. systemowy z wyœwietlaczem i systemem g³oœno mówi¹cym (24 przyciski linii miejskich)
Cyfrowy tel. systemowy z wyœwietlaczem i systemem g³oœno mówi¹cym (24 przyciski linii miejskich)
Cyfrowy telefon systemowy z du¿ym wyœwietlaczem (24 przyciski linii miejskich)
Cyfrowy telefon systemowy z funkcj¹ Monitor (8 przycisków linii miejskich)
Cyfrowy tel. systemowy z wyœwietlaczem i systemem g³oœno mówi¹cym (8 przycisków linii miejskich)
SLT z lampk¹ wiadomoœci, uproszczonym wybieraniem numeru, portem danych
S³uchawka nag³owna
S³uchawka nag³owna
S³uchawka nag³owna
Modu³ dodatkowego przycisku (12 przycisków linii miejskich)
Modu³ USB
Cyfrowa konsola DSS (60 przycisków DSS)
Cyfrowa konsola DSS (66 przycisków DSS/BLF)
Cyfrowa konsola DSS (48 przycisków DSS/BLF, przycisk Odbierz/Roz³¹cz)
Domofon
Telefon przenoœny DECT (PS) (Wymagana jest ³adowarka akumulatorowa KX-A278)
Telefon przenoœny DECT (PS) (£adowarka w komplecie)
2-kana³owa stacja komórkowa DECT
4-kana³owa stacja komórkowa dla telefonów przenoœnych DECT
Karta interfejsu 4 stacji komórkowych
Karta interfejsu 8 stacji komórkowych
£adowarka akumulatorowa DECT dla KX-TD7590
Karta zdalnej obs³ugi (modemu)
Karta 8-portowa ³¹cza analogowego
Karta 16-portowa ³¹cza analogowego
Karta 6-portowa ³¹cza E & M
Karta ³¹cza T-1
Karta ³¹cza E-1
Karta 4-portowa ³¹cza BRI
Karta 8-portowa ³¹cza BRI
Karta ³¹cza PRI
Karta bramki 4-kana³owej VoIP (³¹cz internetowych)
Karta 8-portowa cyfrowo-hybrydowych linii wewnêtrznych
Karta 8-portowa cyfrowych linii wewnêtrznych
Karta 16-portowa cyfrowych linii wewnêtrznych
Karta 8-portowa SLT
Karta 16-portowa SLT
Karta 16-portowa SLT z lampk¹ wiadomoœci
Karta 4-portowa domofonu (dla KX-T30865)
Karta 4-portowa zewnêtrznych Wejœæ/Wyjœæ (Input/Output)*3
Karta 16-kana³owa kasowania efektu pog³osu (Echo)
Karta 8-portowa Identyfikacji dzwoni¹cego (ID)/ Tonów taryfikacyjnych
Karta opcji (3 gniazda)
Karta 4-kana³owa funkcji Wiadomoœci
Karta 8-portowa Identyfikacji dzwoni¹cego (ID)
Karta ³¹cza CTI
Modu³ zasilania typu-L (L-Type)
Modu³ zasilania typu-M (M-Type)
Karta rozszerzenia pamiêci
Modu³ zasilania typu S (S-Type)
Karta 4-portowa cyfrowych linii wewnêtrznych
Karta 8-portowa cyfrowych linii wewnêtrznych
Karta 4-portowa pojedynczych linii telefonów wewnêtrznych
Karta 6-portowa pojedynczych linii telefonów wewnêtrznych
Karta 4-portowa ³¹cza analogowego
Karta 4-portowa Identyfikacji dzwoni¹cego (ID)
Karta 2-portowa ³¹cza BRI
Karta 1-portowa ³¹cza BRI i 2-analogowego ³¹cza*3
Karta bramki 4-kana³owej VoIP (³¹cz internetowych)
Karta 4-portowa domofonu i Wejœcia/Wyjœcia zewnêtrznego (dla KX-T30865)
Karta 2-portowa domofonu i Wejœcia/Wyjœcia zewnêtrznego (dla modelu niemieckiego)
Karta 8-kana³owa kasowania efektu pog³osu (Echo)
Karta identyfikacji dzwoni¹cego (ID) po³¹czenia wewnêtrznego
Karta 2-kana³owa funkcji Wiadomoœci
Karta zdalnej obs³ugi
Karta USB
Opcjonalny zasilacz sieciowy
Oprogramowanie konsoli PC
Oprogramowanie telefonu PC

TDA100 TDA200

*3

SLT: Single Line Telephone – telefon jednoliniowy, telefon standardowy APT: Analogue Proprietary Telephone – Analogowy telefon systemowy
DPT: Digital Proprietary Telephone – Cyfrowy telefon systemowy DISA: Direct Inward System Access – Bezpoœredni dostêp do wewnêtrznych funkcji systemu
DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunications – Rozszerzony system cyfrowej telefonii bezprzewodowej
*1 Liczba przycisków linii miejskich (CO) mo¿e zostaæ zwiêkszona do 36 linii miejskich (CO) z KX-T7603.
*2 Liczba przycisków linii miejskich (CO) mo¿e zostaæ zwiêkszona do 24 linii miejskich (CO) z KX-T7545.
*3 Dostêpne od Wersji 1.1 (Ver.1.1)
Uwaga: Niektóre karty nie bêd¹ dostêpne we wszystkich krajach. Prosimy o skontaktowanie siê ze sprzedawc¹ i sprawdzenie dostêpnoœci poszczególnych kart
w swoim kraju.

14

*3

Pojemnoœci systemów

Akcesoria opcjonalne i wydajnoœæ systemu

Profesjonalne systemy telefoniczne

Linie miejskie CO
Linie wewnêtrzne
Œcie¿ki interkomu
Odbiorniki DTMF
Interkomy drzwi i ich
otwieranie (maks.)

Podst.
Maks.
Podst.
Maks.

T206*1

TA308

TA616

TD816

TD1232

TD1232
(System Connection)

TD500

2
2
6
6
2
2

3
6
8
24
4
2

6
6
16
24
4
4

4
8
8
16 (32 *3)
Bez blokowania
4 *5

8
12
16
32 (64 *3)
Bez blokowania
8 *5

16
24
32
64 (128 *3)
28 *4
16 *5

192 +

1 *2

4

4

2

2

4

448 +
Bez blokowania
2 na SLC/HLC/DHLC
4 na ESLC
4

Uwagi:
*1 KX-T206S posiada tylko jeden port hybrydowy, natomiast KX-T206H ma 6 portów hybrydowych.
*2 KX-T206H obs³uguje funkcjê otwierania drzwi, ale KX-T206S nie ma tej funkcji (oba obs³uguj¹ interkom drzwiowy).
*3 Maksymalne do wykorzystania z XDP i/lub KX-TD174.
*4 Interkom dla ka¿dego modu³u sterowania nie jest blokowany. Interkom pomiêdzy modu³ami sterowania posiada do 28 œcie¿ek (torów).
*5 Maksymalna liczba odbiorników (2 odbiorniki na 8 linii wewnêtrznych).
* Ca³kowita liczba linii miejskich i wewnêtrznych nie mo¿e przekroczyæ 512.

KX-TDA100/KX-TDA200
Maks. ca³kowita iloœæ portów
(Linie wewnêtrzne + £¹cza)
Maks. liczba portów linii wewn.
Telefony systemowe
SLT (Telefony analogowe)
Maks. liczba ³¹czy portów
Maks. miejskich (CO) (PSTN)
Maks. analogowych (DID)
Maks. E&M (£¹cze poœredn.)
Maks. E1
Maks. T1
Maks. BRI-ISDN (S0 BUS)
Wewnêtrzne BRI (30B)
Maks. PRI-ISDN (23B)
Maks. PRI-ISDN (23B)
Wewnêtrzne PRI (30B)
Wewnêtrzne PRI (23B)
Maks. bramek IP

KX-TDA30
TDA100
108
64
64
64
64
64
16
32
2 (60-kan.)
2 (48-kan.)
32 (64-kan.)
32 (64-kan.)
2 (60-kan.)
2 (46-kan.)
2 (60-kan.)
2 (46-kan.)
2 (8-kan.)

TDA200
216
128
128
128
128
128
32
64
4 (120-kan.)
4 (96-kan.)
64 (128-kan.)
64 (128-kan.)
4 (120-kan.)
4 (92-kan.)
4 (120-kan.)
4 (92-kan.)
4 (16-kan.)

36

Z dodatkowym
zas. sieciowym
36

8 lub 12
8
12-kan.
1 (4 kan.)
28
4

8 lub 12
8
12-kan.
1 (4 kan.)
28
4

4

24

24

24

4
4
4
(1 system)
28
4

4
8
4
(1 system)
28
4

Pocz¹tkowe
Maks. ca³kowita iloœæ portów
(Linie wewnêtrzne + £¹cza)
Maks. iloœæ portów ³¹czy
£¹cza analogowe
£¹cza ISDN
Maks. bramek IP
Maks. iloœæ portów linii wewn.
Analogowe telefony
systemowe
Cyfrowe telefony
systemowe (aktualne)
Cyfrowe telefony
systemowe (serii T7600)
Konsola DSS
Stacja bazowa (komórkowa)
System przetwarzania g³osu
(procesor g³osowy)
Telefony bezprzewodowe
Port domofonu
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Rozwi¹zania systemów abonenckich (PBX)

W technologii telekomunikacyjnej i informatycznej zachodzą obecnie rewolucyjne zmiany. Środowisko naszego
przedsiębiorstwa również ulega zmianie, skupiając się coraz bardziej nad rozwiązaniami ukierunkowanymi na
użyteczność. Profesjonalne systemy telefoniczne Panasonic są wyjątkowo ukierunkowane na jak najlepsze
wykorzystanie takich zmian, dzięki nowatorskim i atrakcyjnym wyrobom, które dążą do zaspokojenia
wymogów klienta.

Zarz¹dzanie ma³ym centrum obs³ugi telefonicznej
Rozwi¹zania dotycz¹ce obs³ugi wiadomoœci
Profesjonalna taryfikacja oraz funkcje hotelowe
Rozwi¹zania sieciowe
Rozwi¹zania komunikacji bezprzewodowej

Zarz¹dzanie ma³ym centrum telefonicznym
Niezale¿nie od tego, czy obszar dzia³añ Twojej firmy jest du¿y, czy niewielki, oferowane systemy abonenckie (PBX) Panasonic
sprostaj¹ Twoim oczekiwaniom. Funkcje inteligentnego zarz¹dzania ³¹cznoœci¹ telefoniczn¹ pomog¹ w zwiêkszeniu
wydajnoœci pracy i satysfakcji Twoich klientów, a w konsekwencji poprawi¹ wizerunek firmy. Cyfrowe systemy
telefoniczne firmy Panasonic zapewniaj¹ funkcjê równomiernej dystrybucji po³¹czeñ (UCD – Uniform Distribution Call),
która przyporz¹dkowuje po³¹czenia do poszczególnych grup numerów wewnêtrznych, gdzie maj¹ zostaæ odebrane.
W przypadku kiedy wszyscy pracownicy s¹ zajêci, system przejmuje rolê recepcjonisty, przekazuj¹c osobie
dzwoni¹cej nagrany komunikat. Administrator systemu mo¿e na wyœwietlaczu LCD cyfrowego telefonu systemowego
monitorowaæ status po³¹czeñ i sprawdzaæ ich rzeczywisty czas w celu zarz¹dzania tymi po³¹czeniami.
Dodatkowe oprogramowanie (KX-A296/KX-A297) pozwala Ci na integracjê Twojego systemu telefonicznego
z komputerem osobistym (PC), dziêki czemu mo¿e powstaæ profesjonalne centrum obs³ugi telefonicznej, co
znacznie zwiêksza wydajnoœæ tego systemu. Po³¹czenia mog¹ byæ automatycznie kierowane do numerów
wewnêtrznych, które s¹ najd³u¿ej wolne, rozdzielaj¹c równo pracê miêdzy pracownikami. Administratorzy mog¹
w ka¿dej chwili uzyskaæ dostêp i przeanalizowaæ status po³¹czeñ do wszystkich pracowników, a tak¿e wpis, wypis
ka¿dego z nich i sterowaæ nimi poprzez konsolê w zale¿noœci od nasilenia ruch telefonicznego.
Integracja komputerowo- telefoniczna
(CTI – Computer Telephony Integration)
toruje drogê do ogromnej poprawy
wydajnoœci poprzez po³¹czenie systemu
telefonicznego z systemem komputerowym.
Potencjalne programy u¿ytkowe dla CTI
maj¹ olbrzymie mo¿liwoœci i bardzo szybko
siê rozwijaj¹. Na przyk³ad, kiedy pracownik
Twojej firmy rozmawia z klientem, komputer
automatycznie wyszuka i wyœwietli dane
dzwoni¹cego, stan rachunku i jego historiê,
rodzaj zakupu i wiele innych przydatnych
informacji. Funkcja CTI jest bardzo cennym
narzêdziem, które mo¿e byæ pomocne
w zwiêkszeniu sprzeda¿y i polepszeniu
obs³ugi klienta.
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Rozwi¹zania systemów abonenckich (PBX)

Funkcje zarz¹dzania wiadomoœciami
Opracowane przez firmê Panasonic rozwi¹zania dotycz¹ce funkcji wiadomoœci oferuj¹
mo¿liwoœæ wydajnej obs³ugi po³¹czeñ w wielu jêzykach, tak ¿e mo¿esz zapewniæ klientowi
serwis, jakiego oczekuje. Jego niew¹tpliwymi zaletami s¹ ponadto automatyczne nagrywanie
wiadomoœci i jej dostêpnoœæ przez 24 godziny na dobê. Najbardziej interesuj¹ce jest jednak
zmniejszenie kosztów. Rozwi¹zania dotycz¹ce funkcji wiadomoœci opracowane przez firmê
Panasonic oznaczaj¹ wiêksz¹ wygodê dla Ciebie i wiêksz¹ satysfakcjê dla Twoich klientów.

Automatyczna obs³uga po³¹czeñ
System poczty g³osowej mo¿na dostosowaæ do indywidualnych
potrzeb u¿ytkowników. Dziêki temu mo¿na obs³ugiwaæ dzwoni¹cego
przez 24 godziny na dobê z mo¿liwoœci¹ wyboru jêzyka. Mo¿esz
tak¿e nagraæ wiadomoœæ ze swoim adresem poczty elektronicznej
(e-mail), zachêcaj¹c¹ do przes³ania faksu lub kieruj¹c¹ do
wspó³pracownika w celu uzyskania dalszych informacji.
Poczta g³osowa
Dzwoni¹cy po po³¹czeniu siê z Twoj¹ skrzynk¹ pocztow¹ mo¿e
us³yszeæ osobisty komunikat, który nagra³eœ (w dowolnym jêzyku)
i pozostawiæ wiadomoœæ. Mo¿esz tak¿e ustawiæ system tak, aby
automatycznie kierowa³ wiadomoœci do skrzynki rezerwowej, je¿eli
zaistnieje taka potrzeba.
Ankieta
System poczty g³osowej Panasonic oferuje us³ugê przypominaj¹c¹
ankietê. Umo¿liwia ona nagranie do 10 pytañ i ustawienie systemu
tak, aby dzwoni¹cy zosta³ skierowany do skrzynki pocztowej typu
„pytanie i odpowiedŸ”. System zada pytanie i zarejestruje
odpowiedŸ dzwoni¹cego. Funkcja ta doskonale sprawdza siê przy
zamówieniach pocztowych, wstêpnym przes³uchiwaniu kandydatów
do pracy czy przeprowadzaniu ankiet.

Wyj¹tkowe funkcje opracowane przez Panasonic
Pods³uch nagrywanej wiadomoœci (LCS – Live Call Screening)
Kiedy tryb LCS jest aktywny, mo¿esz ods³uchiwaæ aktualnie
przychodz¹c¹ wiadomoœæ i decydowaæ o jej ewentualnym
odebraniu. Ta przydatna funkcja jest podobna do posiadania
automatycznej sekretarki (aparatu zg³oszeniowego) bezpoœrednio
na swoim biurku.
Dwukierunkowe nagrywanie rozmów
Ta funkcja pozwala u¿ytkownikowi telefonu wewnêtrznego na
rejestrowanie rozmowy w skrzynce pocztowej poprzez proste
naciœniêcie przycisku funkcji nagrywania dwukierunkowego
(Two-Way Record). Odmian¹ tej funkcji jest przekazywanie
dwukierunkowe (Two-Way Transfer), które umo¿liwia
u¿ytkownikowi telefonu wewnêtrznego nagrywanie rozmów
w skrzynce pocztowej innego abonenta.

KX-TVP50

KX-TVP200

– Obs³uguje 32 indywidualne skrzynki
pocztowe, które s¹ chronione has³em,
a w ka¿dej z nich mo¿e byæ do
100 wiadomoœci
– 2 porty i maks. czas nagrywania
do 4 godzin
– Skrzynkê pocztow¹ mo¿na ustawiæ
na nagrywanie odpowiedzi do 10 pytañ.
– Podczas pod³¹czenia do KX-TD612,
816 lub 1232 mo¿liwa jest funkcja
pods³uchu nagrywanej wiadomoœci
(LCS), nagrywania dwukierunkowego,
przekazywania dwukierunkowego,
personalizacji powitania przy
identyfikacji dzwoni¹cego i nagrywania
informacji o danych dzwoni¹cego
– Obs³uga wielu jêzyków

– Obs³uguje 1024 indywidualne skrzynki
pocztowe, które s¹ chronione has³em,
a w ka¿dej z nich mo¿e byæ do
100 wiadomoœci
– Do 12 portów i 32-godzinny czas
nagrywania
– Podczas pod³¹czenia do KX-TD612,
816, 1232 lub 500 mo¿liwa jest funkcja
pods³uchu nagrywanej wiadomoœci
(LCS), nagrywania dwukierunkowego,
przekazywania dwukierunkowego
– Obs³uga wielu jêzyków
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Rozwi¹zania systemów abonenckich (PBX)

Profesjonalna taryfikacja oraz funkcje hotelowe
Systemy abonenckie Panasonic (PBX) to doskona³e narzêdzie dla firm z bran¿y hotelarskiej
do zwiêkszenia wydajnoœci pracy i polepszenia obs³ugi klienta. Systemy te posiadaj¹
wbudowane ró¿ne funkcje hotelowe jak: zameldowanie/ wymeldowanie, budzenie i wiele
innych. Mog¹ te¿ one zostaæ zintegrowane z zewnêtrznym systemem taryfikacji i lampkami
wiadomoœci oczekuj¹cej w telefonach, które znajduj¹ siê w pokojach.
Wykorzystanie specjalistycznego interfejsu (PMS- Property Management System)
(KX-A291/KX-A292/KX-A293) pozwala na pod³¹czenie systemu KX-TD500 do komputera
z oprogramowaniem zarz¹dzaj¹cym hotelem oraz na wydajn¹ wspó³pracê z wiêkszoœci¹
œwiatowych programów hotelowych. Wspó³praca ta umo¿liwia zwiêkszenie wydajnoœci
i podnosi jakoœæ obs³ugi klienta poprzez funkcje:
–
–
–
–
–

Zameldowanie/wymeldowanie
Ustawianie budzenia/kasowanie/potwierdzenie/alarm
Informacje o statusie pokoju
Rozliczanie po³¹czeñ
Ustawianie/kasowanie nazwy abonenta wewnêtrznegoe

Rozwi¹zania sieciowe
Wszystkie firmy chcia³yby korzystaæ z niezawodnego, oszczêdnego i ³atwego w u¿yciu
wewn¹trzbiurowego systemu sieciowego. Takie funkcje jak po³¹czenie poprzez linie E&M
i przekazywanie g³osu poprzez ³¹cza internetowe (Voice-over IP) mog¹ pomóc
w znacznym zmniejszeniu kosztów przy jednoczesnym korzystaniu z ³atwego dostêpu
do prywatnej wewn¹trzbiurowej sieci. Na przyk³ad, numeracja sieciowa pozwala
na przypisanie numerów telefonicznych do ka¿dego numeru wewnêtrznego w oddziale
lub dyrekcji, dziêki czemu mo¿na zaoszczêdziæ na kosztach i czasie.
Hybrydowy system abonencki IP KX-TDA wspó³pracuje z protoko³em QSIG,
co umo¿liwia ³¹czenie wzajemne wielu lokacji PBX i budowanie du¿ego, efektywnego
rzeczywistego systemu telefonicznego, a zarazem daje dostêp do bardziej
zaawansowanych funkcji komunikacyjnych.
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P B X To t a l S o l u t i o n s

Telefonia bezprzewodowa (DECT)
Bezprzewodowe profesjonalne systemy telefoniczne Panasonic zapewniaj¹ wyj¹tkow¹
wydajnoœæ i mobilnoœæ w komunikacji, kiedy jesteœ poza biurem. Wykorzystanie tej
telefonii przez pracowników w fabrykach i magazynach pozwala na sta³y kontakt
z potencjalnym klientem bez wzglêdu na miejsce pobytu. Sprzedawcy samochodowi
i inni pracownicy, których obszar pracy jest rozleg³y, mog¹ szybciej skontaktowaæ siê
z klientem i odpowiedzieæ na jego pytania. Ten nowy cyfrowy system pozwala Ci na
wprowadzenie bezpoœredniej obs³ugi klienta i zwiêkszenie wydajnoœci Twojej firmy.

DECT

KX-TD7590

KX-TD7580

DECT
– Wyœwietlacz LCD 4-liniowy/16-znakowy z wyœwietlaniem
identyfikacji dzwoni¹cego oraz ³atw¹ obs³ug¹
– Funkcja automatycznego odbierania/roz³¹czania podczas
korzystania z zestawu s³uchawki nag³ownej
– Programowalne przyciski umo¿liwiaj¹ce dostêp do linii
miejskich (CO) (po³¹czenia przychodz¹ce)/ICM lub funkcji
abonenckich (PBX)
– Sygnalizowanie po³¹czenia przychodz¹cego poprzez
dzwonek/wibracje/tryb spotkania
– Bateria – czas rozmowy: 11 godzin, czas gotowoœci:
120 godzin
– Ksi¹¿ka telefoniczna: 100 pozycji
– Podœwietlana klawiatura
– Mo¿liwoœæ zarejestrowania do 64 bezprzewodowych
s³uchawek w systemie KX-TD1232
– Mo¿liwoœæ zarejestrowania do 16 bezprzewodowych
s³uchawek w systemie KX-TD816
– Wymiary (d³. x szer. x grub.): 142 x 40 x 18 mm
– Masa: 73 g

DECT
– Wyœwietlacz LCD 3-liniowy/16-znakowy z wyœwietlaniem
identyfikacji dzwoni¹cego oraz ³atw¹ obs³ug¹
– Sygnalizowanie po³¹czenia przychodz¹cego poprzez
dzwonek (6 tonów/14 melodii)
– Bateria – czas rozmowy: 15 godzin,
czas gotowoœci: 120 godzin
– Ksi¹¿ka telefoniczna: 100 pozycji
– Podœwietlana klawiatura
– Mo¿liwoœæ zarejestrowania do 64 s³uchawek
w systemie KX-TD1232
– Mo¿liwoœæ zarejestrowania do
16 bezprzewodowych s³uchawek
nag³ownych w systemie KX-TD816
– Wymiary (d³. x szer. x grub.):
136 x 49 x 32 mm
– Masa: 152 g
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Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa, Polska
http://www.panasonic.pl
Tel.: (22) 338 11 00, Faks: (22) 338 12 00
Infolinia: 0 801 351 903
Dane mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
B³êdy w druku zastrze¿one.

