Hybrydowe centrale IP-PBX

KX-TDA100
KX-TDA200
KX-TDA600

Inteligentne rozwi¹zania dla biznesu.

Platforma telekomunikacyjna hybrydowych central IP-PBX KX-TDA:
Inwestowanie w system telekomunikacyjny
wymaga przewidywania przysz³oœci rozwoju
komunikacji w biznesie. Konieczne jest,
aby przedsiêbiorstwo mia³o mo¿liwoœæ
efektywnego komunikowania siê na bie¿¹co –
nale¿y siê jednak upewniæ, czy jest odpowiednio
przygotowane do obs³ugi rosn¹cych potrzeb
komunikacyjnych w przysz³oœci. Hybrydowe
centrale Panasonic IP-PBX TDA ³¹cz¹ zalety
tradycyjnych technik telekomunikacyjnych
z technologi¹ IP, oferuj¹c maksimum
funkcjonalnoœci i elastycznoœci dla zaspokojenia
wszelkich potrzeb komunikacyjnych Twojej
firmy – zarówno dzisiaj, jak i w przysz³oœci.

U³atwienia komunikacji
Cyfrowe telefony firmy Panasonic s¹ gustowne,
³atwe w obs³udze i wydajne.
Wyposa¿one mog¹ byæ w du¿y, czytelny 6-liniowy,
podœwietlany wyœwietlacz, wyœwietlaj¹cy do
24 znaków, dobrze widoczn¹ lampkê
wiadomoœci/dzwonka oraz przyœpieszaj¹ce
i u³atwiaj¹ce obs³ugê przyciski nawigacyjne.
Charakteryzuje je tak¿e zwiêkszaj¹ca komfort
obs³ugi czterostopniowa regulacja k¹ta nachylenia
aparatu i terminal USB umo¿liwiaj¹cy pod³¹czenie
typu „plug-n-play” do komputera osobistego (PC).

Jakoœæ obni¿aj¹ca koszty
Ka¿de przedsiêbiorstwo mo¿e skorzystaæ
z zalet oszczêdnego, ³atwego w u¿yciu
i niezawodnego wewn¹trzbiurowego systemu
sieciowego. Dziêki bramce VoIP, hybrydowa
centrala IP PBX zamienia g³osowy sygna³
telefoniczny w pakiety IP, umo¿liwiaj¹c
u¿ywanie technologii VoIP z aktualnie
posiadanymi aparatami telefonicznymi.
Centrala ta wspó³pracuje równie¿
z protoko³em QSIG*, co pozwala na
efektywne budowanie firmowej sieci
g³osowej. Automatyczne trasowanie po³¹czeñ
(ARS) daje oszczêdnoœci wydatków, dziêki
wybieraniu najtañszej œcie¿ki dla po³¹czeñ
telefonicznych. Oprócz obni¿ania kosztów
po³¹czeñ, technologia VoIP i system sieciowy,
umo¿liwiaj¹ ³atwiejszy dostêp do sieci
wewn¹trzbiurowej.
- QSIG*
- Technologia g³osu w internecie (VoIP)
- Automatyczne trasowanie po³¹czeñ (ARS)
* QSIG jest ogólnie przyjêtym standardem cyfrowego protoko³u sieciowego.
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Przysz³oœæ jest tu

Wydajnoœæ, któr¹ docenisz

Niezawodnoœæ

Nasze wszechstronne rozwi¹zania przynios¹ Twojej
firmie wiele korzyœci. Telefony bezprzewodowe
umo¿liwiaj¹ swobodne przemieszczanie siê, dziêki
czemu mo¿na wykonaæ lub odebraæ wa¿ny telefon
z dowolnego miejsca w biurze, a rozwi¹zania
zarz¹dzania wiadomoœciami podnosz¹ jakoœæ
praktycznie wszystkich Twoich us³ug. Funkcje
zaawansowanego centrum obs³ugi telefonicznej
poprawiaj¹ wydajnoœæ komunikacji i daj¹ mo¿liwoœæ
efektywniejszej obs³ugi klienta. Hybrydowa centrala
abonencka IP PBX sprawia, ¿e ³atwo jest dystrybuowaæ
po³¹czenia, zarz¹dzaæ pracownikami centrali
i kontrolowaæ sposób korzystania z sieci telefonicznej
w biurze. Dziêki kompatybilnoœci ze standardowym
protoko³em CTI, TAPI i CSTA, hybrydowa centrala
abonencka IP PBX mo¿e s³u¿yæ jako serce potê¿nego,
przynosz¹cego wiele korzyœci systemu CTI (Computer
Telephony Integration).

Gwarancj¹ niezawodnoœci hybrydowego
systemu IP PBX jest rygorystyczny system
kontroli jakoœci oraz testy, przez które
musi przejœæ produkt przed opuszczeniem
fabryki. Konstrukcja hybrydowych central
IP PBX umo¿liwia ich szybk¹ i sprawn¹
konserwacjê, co pozwala na skrócenie
czasu przestoju do absolutnego
minimum. Aby wymieniæ lub dodaæ
modu³, nie trzeba wy³¹czaæ systemu.

Doskona³y system, który podnosi
wartoœæ Twojego przedsiêbiorstwa
Nowe funkcje przetwarzania wiadomoœci oferuj¹ wiêksz¹
elastycznoœæ. Z problemem niedoboru personelu ³atwo
sobie poradziæ dziêki automatowi zg³oszeniowemu.
Korzystaj¹c z technologi CTI, mo¿na wprowadziæ system
ujednoliconego przekazywania wiadomoœci (Unified
Messaging), który jest po³¹czeniem poczty elektronicznej,
faksu i poczty g³osowej, dziêki czemu daje on
mo¿liwoœci komunikacji multimedialnej.
Mo¿liwe jest równie¿ dopasowanie systemu do
potrzeb indywidualnych klientów. Jeœli po³¹czy
siê go z systemem poczty g³osowej firmy Panasonic,
otrzymuje siê dodatkowe funkcje dostêpne tylko
w urz¹dzeniach naszej firmy: monitorowanie nagrywanej
wiadomoœci (LCR – Live Call Screen), nagrywanie rozmów
we w³asnej skrzynce g³osowej lub w skrzynce g³osowej
innej osoby.
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Wyj¹tkowa funkcjonalnoœæ
Dla zapewnienia efektywnej komunikacji,
systemy telekomunikacyjne Panasonic
zapewniaj¹ wygodny dostêp do
szerokiego wyboru funkcji. Pozwalaj¹ na
swobodny wybór z obszernego zakresu
przyjaznych u¿ytkownikowi technologii.
Umo¿liwiaj¹ równie¿ przedsiêbiorstwom
dostosowanie rozwi¹zañ, zaspokajaj¹cych
potrzeby komunikacji biznesowej,
stosownie do ich mo¿liwoœci finansowych.
Wyœwietlacz
alfanumeryczny

Przycisk
nawigacyjny
Przycisk nawigacyjny pozwala
na szybki, jednoprzyciskowy dostêp do szeregu
funkcji systemowych.

Przyciski
programowalne
Jednoprzyciskowy dostêp do
funkcji: przyciski programowalne oszczêdzaj¹
czas i wysi³ek. Mog¹ byæ wykorzystywane do
przechowywania numerów telefonicznych lub
uzyskiwania dostêpu do czêsto u¿ywanych
funkcji. Dwukolorowe czerwono/zielone
kontrolki LED zapewniaj¹ wizualn¹ identyfikacjê
stanu wykorzystywanej funkcji lub statusu linii
telefonicznych wspó³pracowników.

Ergonomicznie
zaprojektowany,
4-stopniowa
regulacja k¹ta nachylenia
Dla zapewnienia optymalnej czytelnoœci
wyœwietlania oraz wygody u¿ycia, telefon mo¿e
zostaæ ustawiony pod jednym z czterech
dostêpnych k¹tów nachylenia.
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Wygodny wyœwietlacz, u³atwia
obs³ugê po³¹czeñ i wykonywanie innych czynnoœci.
Mo¿na go u¿ywaæ do przegl¹dania ca³ego szeregu
informacji (czêœciowo wymienionych poni¿ej) lub do
korzystania z wielu funkcji centrali hybrydowej IP-PBX.
Mo¿na te¿ wykonywaæ po³¹czenia, pod¹¿aj¹c za
pojawiaj¹cymi siê na nim wskazówkami.
- Nazwa i numer abonenta wywo³uj¹cego (ISDN,
Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego)
- Wiadomoœæ oczekuj¹ca, wiadomoœci na czas
nieobecnoœci, ustawienia funkcji
- Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych
- Systemowa i osobista ksi¹¿ka telefoniczna
- Lista abonentów wewnêtrznych
- Czas trwania po³¹czenia
- Menu funkcji systemowych
- Data i godzina

Wygodna obs³uga
bez u¿ycia r¹k
Wbudowane gniazdo s³uchawki
nag³ownej pozwala na korzystanie z obu r¹k podczas
odbierania wa¿nych po³¹czeñ telefonicznych,
umo¿liwiaj¹c podczas rozmowy obs³ugiwanie
komputera PC, wykonywanie notatek itp.

Dodatkowy port XDP i dodatkowy
cyfrowy port DXDP
Z portu XDP korzysta siê w celu pod³¹czenia do systemu
dodatkowego telefonu analogowego, telefonu
bezprzewodowego lub innego jednoliniowego urz¹dzenia,
bez ponoszenia kosztów dodatkowej linii. Umo¿liwia
to wysy³anie faksu podczas rozmowy z klientem lub
pod³¹czenie modemu i korzystanie z Internetu w czasie
rozmowy telefonicznej. Dodatkowy, cyfrowy port DXDP
pozwala na pod³¹czenie drugiego telefonu cyfrowego
do pojedynczej linii wewnêtrznej i zwiêkszenie tym
samym liczby aparatów telefonicznych bez koniecznoœci
instalowania dodatkowych kart i okablowania.

Najwy¿szy komfort
KX-NT136
 Telefon systemowy IP
 6-liniowy podœwietlany
wyœwietlacz
 24 programowalne przyciski
 Cyfrowy, dwukierunkowy
system g³oœno mówi¹cy
 2 porty Ethernet
 Zasilanie z sieci Ethernet (POE)

KX-T7636 +
KX-T7603
 Cyfrowy telefon systemowy
 6-liniowy podœwietlany
wyœwietlacz
 24 programowalne przyciski
 Cyfrowy, dwukierunkowy system
g³oœno mówi¹cy
 Port USB (opcjonalny)
 Modu³ 12 dodatkowych
przycisków programowalnych
(KX-T7603) (opcja)

KX-T7665
 1-liniowy wyœwietlacz
 8 programowalnych przycisków
 System g³oœno mówi¹cy

KX-T7633
 Cyfrowy telefon systemowy
 3-liniowy podœwietlany
wyœwietlacz
 24 programowalne przyciski
 Cyfrowy, dwukierunkowy system
g³oœno mówi¹cy
 Port USB (opcjonalny)

KX-T7630
 Cyfrowy telefon systemowy
 3-liniowy wyœwietlacz
 24 programowalne przyciski
 Cyfrowy, dwukierunkowy system
g³oœno mówi¹cy

KX-T7710
 Telefon systemowy
 8 programowalnych przycisków
 Port modemu
 Kontrolka LED funkcji
wiadomoœci oczekuj¹cej
 Idealny do zastosowania
w pokojach biurowych lub
hotelowych
 Panel klawiszy funkcji
jednoprzyciskowych

KX-T7640
 Cyfrowa konsola DSS
(60 przycisków DSS)

KX-T7625
 Cyfrowy telefon systemowy
 24 programowalne przyciski
 Cyfrowy, dwukierunkowy system
g³oœno mówi¹cy
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Wiêkszy wybór
Dziêki inteligentnym funkcjom obs³ugi
po³¹czeñ hybrydowa centrala Panasonic
IP-PBX mo¿e byæ sercem wydajnego
centrum komunikacji, zapewniaj¹cego
inteligentn¹ obs³ugê wszystkich
po³¹czeñ biznesowych.

Wy¿sza wydajnoœæ,
wiêksze zadowolenie klientów
Integracja z aplikacjami PC usprawnia obs³ugê po³¹czeñ
telefonicznych i zapewnia dodatkow¹ funkcjonalnoœæ
dla bardziej wymagaj¹cych u¿ytkowników. Opcjonalny
interfejs USB u³atwia pod³¹czenie cyfrowego telefonu
firmy Panasonic do komputera stacjonarnego lub
przenoœnego.

Wydajnoœæ pracy u¿ytkowników
Oprogramowanie Telefon PC umo¿liwia zintegrowanie
systemu telefonicznego z baz¹ danych, w wyniku
czego otrzymuje siê potê¿ne narzêdzie wspomagaj¹ce
zarz¹dzanie relacjami z klientem (ang. CRM).
Wybiórcze lub automatyczne nagrywanie rozmów
telefonicznych, inteligentny automat zg³oszeniowy,
jak równie¿ synchronizacja z programem Microsoft
Outlook, to tylko kilka spoœród wyj¹tkowych cech
zwiêkszaj¹cych funkcjonalnoœæ systemu,
wspomagaj¹cego pracowników intensywnie
korzystaj¹cych z telefonu w Twoim biurze.

Wydajnoœæ zarz¹dzania
Wydajnoœæ mo¿e zostaæ dodatkowo podwy¿szona
poprzez zastosowanie aplikacji „Konsola PC”, dziêki
której osoba zarz¹dzaj¹ca ruchem telefonicznym
posiada mo¿liwoœæ odbierania i przekazywania
po³¹czeñ, a tak¿e wykonywania innych czynnoœci
zwi¹zanych z obs³ug¹ po³¹czeñ. S¹ to proste operacje
„przeci¹gnij i puœæ”, przy u¿yciu myszki lub innego
narzêdzia wskazuj¹cego.
Obs³uguj¹cy mo¿e równie¿ odbieraæ wiadomoœci
podczas nieobecnoœci u¿ytkownika. Powiadomienie
pojawi siê na ekranie, gdy u¿ytkownik po³¹czy siê
z obs³uguj¹cym, aby odebraæ wiadomoœci.
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Wiêksze powodzenie

Jednostanowiskowy
system CTI
Hybrydowa centrala IP
serii TDA
Komputer
PC

Komputer
PC

Telefon
systemowy

Telefon
systemowy

Wielostanowiskowy
system CTI
Hybrydowa centrala IP
serii TDA

Serwer
CTI

Komputer
PC

Komputer
PC

Telefon
systemowy

Telefon
systemowy

LAN

7

Wiêksza swoboda, bardziej wyraŸny dŸwiêk
Czy kiedyœ znalaz³eœ siê w sytuacji, w której
rozmawiasz przez telefon z wa¿nym klientem,
ale musisz odejœæ od biurka. Tu pomo¿e
system bezprzewodowej ³¹cznoœci DECT firmy
Panasonic. Hybrydowa centrala IP umo¿liwia
³atwe kontynuowanie bie¿¹cej rozmowy przez
lekki, elegancki, bezprzewodowy telefon.
Mo¿esz wiêc swobodnie poruszaæ siê po
biurze, a poniewa¿ jest to system cyfrowy,
dŸwiêk jest g³oœny i wyraŸny.
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Mobilnoœæ systemu DECT
Hybrydowa centrala IP-PBX pozwala na
bezprzewodow¹ komunikacjê na wiêkszym
obszarze, dziêki mo¿liwoœci zastosowania wielu
stacji bazowych DECT. Rozbudowuj¹ one mobilnoœæ
i funkcjonalnoœæ aparatów telefonicznych DECT.
Korzystaj¹c z bezprzewodowego trybu XDP, mo¿na
przypisaæ taki sam numer wewnêtrzny dla
s³uchawki bezprzewodowej, jaki posiada telefon
znajduj¹cy siê na biurku i odbieraæ po³¹czenia
telefoniczne, nawet nie bêd¹c w jego pobli¿u.
Zawsze jesteœ dyspozycyjny, gotowy, by odebraæ
telefon od klienta i jesteœ w stanie przyj¹æ ka¿de
nowe zlecenie, czy sfinalizowaæ kolejn¹ umowê.

Funkcje telefonów
KX-TCA155 i KX-TCA255
 6-liniowy, podœwietlany na niebiesko
wyœwietlacz
 Podœwietlana klawiatura
 Wybór jêzyka wyœwietlanych komunikatów
 System g³oœno mówi¹cy
 Przyciski programowalne
 Obs³uga funkcji centrali PBX
 200-pozycyjna ksi¹¿ka telefoniczna
 Kompatybilnoœæ ze s³uchawk¹ nag³own¹
 9 polifonicznych melodii dzwonka oraz
6 wzorców dzwonienia
 Alarm wibracyjny*
 Tryb „spotkanie”*
* Tylko KX-TCA255
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Elastyczna dostêpnoœæ
Ludzki g³os w dalszym ci¹gu pozostaje najbardziej
efektywnym sposobem komunikacji. Wszyscy
wiemy jak bardzo frustruj¹ca mo¿e byæ sytuacja,
gdy próbujemy siê z kimœ skontaktowaæ, a linia
jest stale zajêta lub nie odpowiada. Firma Panasonic
zawar³a wieloletnie doœwiadczenie z dziedziny
obs³ugi po³¹czeñ w swoich inteligentnych
systemach PBX, aby zapewniæ, ¿e ka¿de
po³¹czenie od klienta bêdzie mog³o byæ odebrane
przez jednego z pracowników lub dzwoni¹cy
bêdzie móg³ pozostawiæ wiadomoœæ g³osow¹,
z proœb¹ o skontaktowanie siê z nim.
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Inteligentne funkcje zarz¹dzania po³¹czeniami

Osobiste skrzynki pocztowe
i powiadomienia przez e-mail
Wykorzystuj¹c zaawansowane systemy zarz¹dzania
wiadomoœciami KX-TVM, ka¿demu numerowi
wewnêtrznemu mo¿na przydzieliæ w³asn¹ skrzynkê
pocztow¹, z któr¹ mo¿na po³¹czyæ siê o ka¿dej porze dnia
i nocy. Je¿eli dzwoni¹cy pozostawi wiadomoœæ g³osow¹
dla u¿ytkownika, zostanie on o niej powiadomiony przez
lampkê wiadomoœci oczekuj¹cej, dostêpn¹ w telefonach
systemowych, lub mo¿e dodatkowo otrzymaæ na swoim
komputerze powiadomienie poczt¹ elektroniczn¹,
zawieraj¹ce pozostawion¹ wiadomoœæ w formie
za³¹cznika. Informacje o po³¹czeniu s¹ zapamiêtywane
³¹cznie z wiadomoœci¹ i wyœwietlane na wyœwietlaczu
telefonu systemowego. Zawieraj¹ one numer telefonu
dzwoni¹cego, czas nawi¹zania po³¹czenia oraz jego d³ugoœæ.

Doskona³a obs³uga
Twoich klientów
Niezale¿nie od rozmiarów przedsiêbiorstwa wydajne
i prawid³owe zarz¹dzanie po³¹czeniami telefonicznymi
stanowi wa¿ny element w powodzeniu prowadzonej
dzia³alnoœci. Firma Panasonic udostêpnia ró¿norodne
rozwi¹zania dla centrów obs³ugi klienta, pomagaj¹ce
kontrolowaæ i wydajnie wykorzystywaæ ograniczone
zasoby. Hybrydowe centrale IP-PBX pozwalaj¹ na
zaprogramowanie dystrybucji po³¹czeñ przychodz¹cych
wed³ug indywidualnych potrzeb. W celu uzyskania
wydajnej obs³ugi po³¹czeñ mo¿na tak zaprogramowaæ
centralê, aby kierowa³a dzwoni¹cych do odpowiedniej
grupy pracowników.
Mo¿liwe jest równie¿ przydzielenie dodatkowego numeru
wewnêtrznego, na który przekierowywane bêd¹ po³¹czenia
nie odebrane przez okreœlony czas. Tym numerem mo¿e byæ
dowolny numer wewnêtrzny, np.: firmowa skrzynka
pocztowa. Zale¿nie od tego w jakim trybie pracy znajduje
siê obecnie centrala (tryb dzienny, nocny, czy tryb przerwy),
numer ten mo¿e byæ za ka¿dym razem zupe³nie inny.

Inne funkcje, takie jak: wa¿ne po³¹czenia (VIP) –
zapewniaj¹ce specjaln¹ obs³ugê po³¹czeñ od
najwa¿niejszych klientów, automat zg³oszeniowy,
który automatycznie odbiera po³¹czenia,
kolejkowanie – funkcja, która powoduje zawieszenie
po³¹czenia i odtwarzanie wiadomoœci lub muzyki,
gdy wszystkie linie s¹ zajête – pomagaj¹ zadowoliæ
klienta i zapobiegaj¹ utracie mo¿liwoœci otrzymania
nowych zleceñ.
Centrala zapewnia wiele sposobów dystrybucji
po³¹czeñ. Funkcje takie jak: Równomierna
Dystrybucja Po³¹czeñ (UCD – Uniform Call
Distribution), Poszukiwanie Wolnych Linii (Priority
Hunting) i Jednoczesne Dzwonienie – mog¹
pomóc w efektywniejszym zarz¹dzaniu
po³¹czeniami telefonicznymi.
Wyznaczone numery wewnêtrzne pracowników
mog¹ logowaæ siê do grupy i odbieraæ po³¹czenia,
lub wylogowywaæ siê, aby opuœciæ j¹ czasowo,
np.: gdy pracownik wychodzi na przerwê. Mo¿na
te¿ przydzieliæ numer wewnêtrzny kierownikowi,
który ma dostêp do informacji dotycz¹cych
po³¹czeñ przychodz¹cych do ka¿dej z grup (liczba
po³¹czeñ w kolejce, najd³u¿szy czas oczekiwania
na po³¹czenie itp.), do sprawdzania logowañ
i wylogowañ oraz monitorowania statusu
pracowników w poszczególnych grupach.
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Integracja sieci telefonicznych i komputerowych
Infrastruktura sieci komputerowej oparta
na protokole IP, istniej¹ca w wiêkszoœci
firm, mo¿e teraz pos³u¿yæ do równoleg³ej
transmisji g³osu i danych. Dziêki modu³owej
konstrukcji, hybrydowe centrale IP-PBX
umo¿liwiaj¹ harmonijn¹ migracjê
w kierunku wykorzystywania protoko³u
VoIP, pozwalaj¹cego na komunikacjê
g³osow¹ oraz transmisjê danych w tej
samej sieci.

Komputer
PC

Telefon
systemowy IP

SOHO
Sieæ IP

Komputer
PC

Telefon
systemowy IP

Biuro
oddzia³u

Sieæ VoIP/QSIG z operatorem centralnym

Protokó³ Voice-over Internet
(VoIP)
Protokó³ VoIP jest najnowasz¹ technologi¹ komunikacji
g³osowej, dziêki której dŸwiêk jest cyfrowo przetwarzany
i kompresowany, a nastêpnie przesy³any za poœrednictwem
sieci IP, po czym ponownie konwertowany do sygna³u
dŸwiêkowego, po osi¹gniêciu miejsca przeznaczenia.
Dziêki wykorzystaniu istniej¹cych sieci transmisji danych,
technologia VoIP omija sieæ telefoniczn¹ PSTN
i jednoczeœnie unika wszelkich kosztów zwi¹zanych z jej
wykorzystywaniem, niezale¿nie od odleg³oœci i d³ugoœci
trwania po³¹czenia. Dodatkowo zastosowanie technologii
VoIP umo¿liwia korzystanie z bardziej zaawansowanych
rozwi¹zañ telekomunikacyjnych i aplikacji.
Technologia VoIP jest idealnym rozwi¹zaniem
w komunikacji pomiêdzy oddzia³ami firmy oraz
w sieci sprzeda¿y, a tak¿e dzia³ami bran¿owymi
i pracownikami znajduj¹cymi siê poza firm¹,
ma³ymi biurami domowymi i przedstawicielami
handlowymi, umo¿liwiaj¹c tworzenie elastycznego
œrodowiska pracy i obni¿anie kosztów.
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ISDN

Biuro
centrali
Wielostanowiskowe
CTI

Centrala hybrydowa IP-PBX TDA

Serwer CTI

Komputer PC

Komputer PC

Telefon
systemowy IP

Cyfrowy
telefon
systemowy

Analogowy
telefon
systemowy

Centrala hybrydowa IP-PBX TDA

Biuro oddzia³u

Cyfrowy
telefon
systemowy

Cyfrowy
telefon
systemowy

Stacja bazowa
DECT

£¹cznoœæ telefoniczna IP
U¿ytkownicy zainteresowani stopniow¹ ewolucj¹
swoich systemów telekomunikacyjnych w kierunku
technologii IP mog¹ odnieœæ korzyœci z wprowadzenia
nowego modelu telefonu IP KX-NT136 oraz karty
wewnêtrznych telefonów IP. Opieraj¹c siê na
konstrukcji popularnego, wysokiej klasy, cyfrowego
telefonu systemowego, model KX-NT136 zapewnia
przyjazny, b³yskawiczny dostêp do nastêpuj¹cych
funkcji:
 Zawieszenie po³¹czenia  Po³¹czenie konferencyjne
 Przeniesienie po³¹czenia  Przekazanie po³¹czenia
a tak¿e wielu innych...
Wykorzystuj¹c standardowe okablowanie
sieci komputerowych oraz obs³uguj¹c funkcjê
Power-over-Ethernet, telefonia IP mo¿e przyczyniæ siê
do redukcji kosztów instalacji, a tak¿e udostêpniæ
³¹cznoœæ telefoniczn¹ wszêdzie tam, gdzie jest
mo¿liwoœæ pod³¹czenia siê do sieci komputerowej.
Wyposa¿ony w 6-liniowy alfanumeryczny wyœwietlacz
LCD zapewniaj¹cy wygodn¹ komunikacjê i wizualizacjê
funkcji, telefon IP KX-NT136 jest doskona³ym
wyposa¿eniem zarówno dla pracowników biurowych,
jak i tych pracuj¹cych zdalnie i w biurach domowych.

Telefon
DECT

Sieæ QSIG
Hybrydowe systemy IP PBX KX-TDA s¹
kompatybilne z protoko³em QSIG, co
pozwala na ³¹czenie wielu central miêdzy
sob¹ i tworzenie du¿ego, efektywnego,
wirtualnego systemu telefonicznego oraz
zapewnia dostêp do zaawansowanych
funkcji telekomunikacyjnych. Na przyk³ad
dla klientów posiadaj¹cych nadrzêdn¹
centralê PBX w g³ównej siedzibie firmy,
system QSIG mo¿e zostaæ wykorzystany
do zaimplementowania hybrydowych
central IP PBX w biurach regionalnych.
Wykorzystuj¹c plan numeracyjny sieci,
mo¿na przydzielaæ numery wewnêtrzne
telefonom zarówno w g³ównej siedzibie
firmy, jak i w jej oddzia³ach, zmniejszaj¹c
przez to koszty komunikacji.
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Mo¿liwoœci s¹ nieograniczone
Dla wiêkszoœci przedsiêwziêæ, osobisty
kontakt z klientem jest zasadniczym
elementem, decyduj¹cym o osi¹gniêciu
sukcesu. Systemy telefoniczne s¹
krwiobiegiem dla wszelkiej komunikacji niezale¿nie od tego, jak realizowane s¹
po³¹czenia: przez sieæ IP, tradycyjne linie
telefoniczne, czy przy wykorzystaniu
technologii bezprzewodowych. Dla biznesu
decyduj¹ca jest jakoœæ i niezawodnoœæ.
Panasonic udostêpnia szeroki wybór
rozwi¹zañ, które s¹ w stanie zaspokoiæ
wszelkie indywidualne potrzeby.

Opieka zdrowotna

Hotelarstwo
Rynek us³ug hotelarskich wymaga
od systemów ³¹cznoœci: elastycznoœci,
niskich kosztów i ³atwoœci obs³ugi, przy maksymalnej
niezawodnoœci i mo¿liwoœci adaptacji do
indywidualnych potrzeb. Podstawowym
wymaganiem w tym sektorze staje siê równie¿
mo¿liwoœæ integracji z komputerami PC, w celu
przygotowania rachunków oraz zarz¹dzania baz¹
hotelow¹. Hybrydowe centrale IP-PBX s¹ doskonale
wyposa¿one we wszelkie przydatne hotelowe
funkcje i rozwi¹zania.

Systemy telekomunikacyjne
w szpitalach oraz domach opieki
musz¹ byæ przede wszystkim zgodne z potrzebami
ludzi wymagaj¹cych pomocy. Panasonic oferuje
indywidualnie dostosowane rozwi¹zania, które
mog¹ byæ zintegrowane z komputerami w celu
wspierania narzêdzi administracyjnych i systemów
po³¹czeñ alarmowych. Jest to inwestycja
zabezpieczaj¹ca przed zmianami technologicznymi
w przysz³oœci dziêki swej elastycznej strukturze.

Obs³uga klienta
Wszyscy pragniemy zaoferowaæ
naszym klientom jak najlepsz¹
obs³ugê, ale czy to, co jest najlepsze dziœ,
pozostanie takie w przysz³oœci? Systemy
telekomunikacyjne Panasonic oferuj¹ rozwi¹zania
zorientowane na potrzeby konsumentów. Mog¹
byæ rozbudowywane, aby zaspokajaæ je tak samo
dobrze teraz, jak i w przysz³oœci.

S³u¿by medyczne
Aby móc pracowaæ efektywnie
i komfortowo w œrodowisku
medycznym, potrzebny jest system komunikacji
perfekcyjnie dopasowany do wymagañ tego typu
dzia³alnoœci. W dziedzinie opieki medycznej
Panasonic redukuje ci¹g³y przyrost kosztów
i umo¿liwia prost¹ integracjê z technologiami
ratowania ¿ycia.
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Urzêdy
Administracja publiczna bardziej ni¿
kiedykolwiek okreœla dziœ swoj¹ rolê
jako dostawcy us³ug. Jej obowi¹zki musz¹ byæ
realizowane pomimo wzrastaj¹cej presji kosztów
zarz¹dzania w administracji rz¹dowej, w³adzach
lokalnych i samorz¹dowych. Panasonic oferuje
tym instytucjom rozwi¹zania telekomunikacyjne,
króre pomog¹ im zachowaæ kontrolê nad kosztami.

dziêki cyfrowej komunikacji.

Handel
W dzisiejszym konkurencyjnym
œwiecie, osobisty kontakt staje siê
dla klientów jeszcze wa¿niejszy. Zadowolenie
nabywców, maksymalna elastycznoœæ i dostêpnoœæ,
to kluczowe zagadnienia w tym sektorze.
W rozwi¹zaniach dostarczanych przez firmê
Panasonic, wszystko co jest potrzebne do ich
wype³nienia, otrzymuje siê jako zawarte
standardowo.

Logistyka
Logistyka wymaga p³ynnego
i niezawodnego przep³ywu
informacji. To powody, dla których firmy
spedycyjne maj¹ szczególne wymagania odnoœnie
systemów telekomunikacyjnych. Dziêki mo¿liwoœci
integracji z nowoczesnymi systemami EDP oraz
³¹cznoœci bezprzewodowej, centrale hybrydowe
Panasonic IP-PBX mog¹ staæ siê si³¹ napêdow¹
Waszych przedsiêbiorstw, równie dobr¹ dziœ, czy
jutro, jak i w przysz³oœci.

Budownictwo
Klienci pragn¹ inwestowaæ wy³¹cznie
w solidnie zbudowane konstrukcje,
atrakcyjnie ich eksponuj¹ce i lokuj¹ce ich
w jak najdoskonalszym otoczeniu. Te same wytyczne
powinny byæ spe³nione przez Wasze systemy
telekomunikacyjne. Je¿eli pochodz¹ one z firmy
Panasonic mo¿ecie byæ pewni, ¿e wszystkie te wa¿ne
aspekty zosta³y skrupulatnie spe³nione. Tak wiêc,
klienci mog¹ byæ dumni z posiadania systemów
telefonicznych Panasonic.

Zak³ady produkcyjne
Wysoka elastycznoœæ, niskie koszty
i maksymalna niezawodnoœæ, a tak¿e
dostosowanie do indywidualnych potrzeb, to wa¿ne
kryteria, które musi spe³niæ system telekomunikacyjny.
Hybrydowe centrale Panasonic IP-PBX s¹ tu przyk³adem,
poniewa¿ opracowano je, maj¹c na uwadze fabryki
i dzia³y produkcji. Dziêki ultranowoczesnej konstrukcji
i przysz³oœciowym rozwi¹zaniom, mo¿na doœwiadczyæ
nowego wymiaru wydajnej komunikacji.

Obs³uga prawna
Bran¿a prawnicza z³o¿ona z kancelarii
prawnych, notarialnych, adwokackich,
radcowskich itp., ma specjalne wymagania
odnoœnie sytemów komunikacji biznesowej. Mo¿e
istnieæ potrzeba nagrywania rozmów klientów
biur adwokackich lub koniecznoœæ wystawiania im
rachunków za po³¹czenia. Biura prawnicze mog¹
preferowaæ zabezpieczenie wejœæ, przez
monitorowanie ich za pomoc¹ kamer IP. Centrale
hybrydowe Panasonic IP-PBX spe³niaj¹ wszystkie
te unikalne potrzeby komunikacyjne bran¿y
prawniczej - i co wiêcej, udostêpniaj¹ te i inne
rozwi¹zania w op³acalny sposób.
Dziêki urz¹dzeniom Panasonic mo¿liwoœci s¹
nieograniczone.
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Dane mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia.
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