
Obsazeno

Řada Communication Assistant

Sada aplikací pro vyšší produktivitu

Communication Assistant. Nástroj jednotné komunikace
pro zvýšení osobní, týmové i podnikatelské produktivity.

Communication Assistant společnosti Panasonic slouží pro 
jednotnou komunikaci prostřednictvím počítačových aplikací 
s intuitivním ovládáním. Slučuje telefonování se zobrazením 
přítomnosti, dostupnosti, jednotných zpráv, okamžitých zpráv 
(chat) a mnoha dalších nástrojů na obrazovce, pro zjednodušení 
a zdokonalení obchodní komunikace v reálném čase.

Volno Na schůzce

Nejdůležitější vlastnosti

Technické specifi kace

Licence Communication Assistant

Požadavky

Volání technikou „ukaž a klikni“ +

Funkce pro indikaci přítomnosti +

Nástroje pro týmovou spolupráci +

Okamžité zprávy (Chat) +

Vizuální zobrazení hlasové zprávy +

Jednotné zprávy s volitelným doplňkem KX-TVM50/TVM200 +

Integrace s aplikací Microsoft ® Outlook® +

Ovládání dveřního telefonu a IP kamery  +

Historie hovorů, uskutečněné hovory, zmeškané hovory +

Funkce Call centra +

Přihlášení/odhlášení operátora a Zotavení +

Monitorování a správa hovorů skupiny vedoucím +

Poznámky:
1. Všechny licence jsou instalovány do systému KX-NCP systémovým programovým nástrojem.
2. Počet uživatelů Softphone je omezen kapacitou systému NCP

Technické specifi kace CA Basic CA Pro

Bezplatná licence 5 uživatelů 2 uživatelé (60 dnů na zkoušku) 

Další uživatelé Vyžaduje zakoupení licence Vyžaduje zakoupení licence

Max.  Uživatelů Omezeno na max. uživatelů v NCP 24

Přítomnost ano (nutno kliknout) ano

Okamžité zprávy (Chat) ano ano

Historie hovorů (záznamy) 10 1000

Kontakty (záznamy) 10 1000

Integrace s MS Office ano ano

Modul IP Softphone Vyžaduje zakoupení licence Vyžaduje zakoupení licence

CA Supervisor Vyžaduje zakoupení licence Vyžaduje zakoupení licence

Model Typ Popis

KX-NCS2101 CA-Basic (1 uživatel) CA-Basic pro 1 uživatele

KX-NCS2105 CA-Basic (5 uživatelů) CA-Basic pro 5 uživatelů

KX-NCS2110 CA-Basic (10 uživatelů) CA-Basic pro 10 uživatelů

KX-NCS2201 CA-Pro (1 uživatel) CA-Pro pro 1 uživatele

KX-NCS2205 CA-Pro (5 uživatelů) CA-Pro pro 5 uživatelů

KX-NCS2210 CA-Pro (10 uživatelů) CA-Pro pro 10 uživatelů

KX-NCS2301 CA-Supervisor (1 uživatel) CA-Supervisor pro 1 uživatele

Systém

Komunikační systémy KX-NCP500, KX-NCP1000

Systémy zpráv KX-TVM50, KX-TVM200

Komunikace TCP/IP (LAN)

Systémové terminály DPT, IPT, SLT, PS

Software PC klienta

Operační systém Windows XP / Windows Vista

Hardware PC klienta Doporučen pro CA Client (Basic/Pro)

CPU Core/Pentium 

Celeron / srovnatelné CPU

2,0 GHz nebo více

RAM (paměť) 512 MB (nebo více)

Pevný disk 2,0 GB volného prostoru

Displej 1280 x 1024

256 barev (nebo více)

LAN (Ethernet) 100BaseT

Communication assistant

Vzhled a specifi kace se mohou měnit bez předchozího upozornění. PCS-PBX-LFCA0808

Razítko prodejce



Communication Assistant - Sada aplikací pro vyšší produktivitu.
Communication Assistant - VM Assistant

Communication Assistant IP Softphone

Integrace s aplikací Microsoft® Outlook®

Zaměřeno na všechny oblasti s možností zdokonalení - Sada aplikací pro vyšší 
produktivitu Communication Assistant obsahuje:

CA Pro CA Basic

VM Assistant CA Supervisor

Software Panasonic Communication Assistant je řada počítačových aplikací s velice intuitivním ovládáním. Tyto 
aplikace, které spolupracují s platformami síťové komunikace Panasonic, umožňují používat jednotnou komunikaci, 
v níž se slučuje uskutečnění hovoru ukázáním a kliknutím se zobrazením přítomnosti a dosažitelnosti, integrací se 
softwarem Microsoft Outlook®, oblíbenými nástroji řízení spokojenosti zákazníků na bázi TAPI a mnoha dalšími 
nástroji pro zjednodušení a zdokonalení komunikace v reálném čase uživatelů v podnikatelské oblasti.

VM Assistant umožňuje používat funkci jednotného zpracování zpráv, která 
uživatelům prostřednictvím počítače zpřístupňuje všechny hlasové zprávy 
v pořadí, v jakém je chtějí vybírat.

Ve společnostech, které používají vyspělé řešení KX-TVM Voice Messaging, 
umožňuje Communication Assistant uživatelům vizuálně spravovat hlasovou 
poštu aplikací Voice Mail Assistant. VM Assistant lze spustit přímo z prostředí 
softwaru Communication Assistant prostřednictvím ikony Message. Aplikace 
Voice Mail Assistant uživateli umožňuje:

• Vizuálně kontrolovat jeho zprávy hlasové pošty
• Přehrávat a zastavovat zprávy
• Přeskakovat ve zprávě vpřed nebo převinout zpět o 4 sekundy
• Měnit rychlost přehrávání zprávy
• Mazat zprávy
• Měnit nastavení hlasové schránky
• Exportovat zprávu do počítače (soubor .wav)
• Poslat zprávu jako přílohu e-mailu (soubor .wav)
• Volat zpět osobě, která zprávu zanechala

Modul Panasonic Communication Assistant IP Softphone umožňuje 
obchodním zástupcům, servisním technikům, personálu prodeje a podpory 
a dalším, často cestujícím pracovníkům kdykoli a kdekoli použít jejich počítač 
jako IP telefon pro přístup k jednotné komunikaci. Pro využití IP Softphone se 
uživatel musí pouze jednoduše připojit do podnikové IP sítě prostřednictvím 
bezpečné širokopásmové přípojky, umožňující přístup k aplikaci IP 
Softphone. Aplikace IP Softphone umožňují fi rmám centrální připojení 
zaměstnanců k podnikové platformě KX-NCP, která prostřednictvím cenově 
výhodné VoIP komunikace zvyšuje produktivitu.

Communication Assistant lze hladce propojit s aplikací Microsoft® Outlook®, což uživatelům zjednodušuje 
volbu telefonních čísel i příjem upozornění na příchozí hovory. V okně aplikace Outlook se objeví malý 
přemístitelný panel nástrojů, umožňující snadný přístup k pokročilým telefonním funkcím .

Software Communication Assistant, navržený pro snadnou instalaci i údržbu, lze používat bez potřeby jakéhokoli 
přídavného CTI serveru - díky tomu představuje ideální řešení pro malé fi rmy s omezenými znalostmi IT a malým 
počtem pracovníků.

Režim Zaměření aplikace Výhody
Communication Assistant Basic Jednotná komunikace technikou „ukaž 

a klikni“ pro kancelářské a vzdálené 
pracovníky

Umožňuje vizuální kontrolu všech komunikací 
jednotlivce na obrazovce jeho počítače.

Communication Assistant Pro Jednotná komunikace technikou „ukaž 
a klikni“ pro kancelářské a vzdálené 
pracovníky. Poskytuje uživatelům 
informace o přítomnosti v reálném čase.

Umožňuje vizuální kontrolu všech komunikací 
jednotlivce na obrazovce jeho počítače. Buďte 
informovaní o dosažitelnosti uživatelů, kdekoli 
mohou být.

Communication Assistant 
Supervisor

Vedoucí týmu - pro monitorování 
komunikačních aktivit zaměstnanců.

Umožňuje vizuální kontrolu všech komunikací členů 
skupiny.

VoiceMail Assistant Module Poskytuje přístup k jednotnému 
zpracování zpráv.

Umožňuje uživatelům vizuální kontrolu zpráv v jejich 
hlasových schránkách na počítači, jakož i přeposílání 
zpráv jiným uživatelům formou souborů .waw.

Communication Assistant společně s platformou KX-NCP umožňuje fi rmám používat jednotnou komunikaci, zvyšující 
produktivitu podniku.

Vzdálený pracovník používající IP Softphone

Administrativní pracovník kontrolující hlasovou poštu

Administrativní pracovníci

Vedoucí pracovník, podporující členy týmu
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