
Alfanumerický displej (LCD)

Programovatelná tlačítka s dvoubarevnou kontrolkou

Tlačítka DSS (Direct Station Selection) s kontrolkami obsazenosti (BLF)

Tlačítka k ovládání zobrazených funkcí

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Nastavení hlasitosti sluchátka

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Čísla zrychlené volby

Kontrolka vyzvánění a vzkazu

Přesměrování / Nerušit

Hlasitý telefon

Navigační tlačítko

Opakované vytáčení

Flash / Recall

Přidržení hovoru

Automatická odpověď / Vypínání mikrofonu

Automatická volba / Uložit

Přepojení

Konference

Zprávy

Interkom

Pauza

Volitelné doplňky

Vložení čísla

Nahrávání

1. licence Základní funkce

2. licence Základní funkce + Nahrávání a Vložení čísla

6 řádků x 24 znaky

24

Ano

4

12 úrovní

4 úrovně

4 úrovně

10 čísel

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

OPERAČNÍ SYSTÉM

CPU

RAM

Volný prostor 

na pevném disku 

Displej  

LAN (Ethernet)

Periferní zařízení

PBX

Rozšiřující karta IP

CODEC

Windows XPSP2

Pentium M.186 GHz (nebo vyšší)

512 MB (nebo více)

Minimálně 50 MB (instalace)

XGA 1024x768

100 Base-T

zvuková karta, reproduktor, mikrofon, mechanika CD-ROM

Software KX-TDA100/200 PMPR verze 3.0 nebo novější 

Software KX-TDA600 PLMPR verze 2.2 nebo novější

PIPEXT verze 1.001 nebo novější 

PVOIP verze 1.001 nebo novější 

G.711

IP Síť

LAN vzdáleného pracoviště

LAN místního pracoviště

KX-TDA

IP-PT 

pobočka 101 

IP-PT

pobočka 103

IP-PT

pobočka  104

PC

IP Softphone

Digitální 

systémový 

telefon  

pobočka 102

Zaměstnanec v terénu

IP Softphone

Softphone - specifikace

Specifikace licence

Systémové požadavky

Schéma systému

IP Softphone - KX-NCS8100 (IP systémový telefon v počítači)

IP SOFTPHONE KX-NCS8100

2007

Umožněte svým zaměstnancům v terénu snadný kontakt 

díky jednoduchosti IP

Jediný systém Digital IP-PBX v ústředí společnosti vám nyní 

umožňuje díky IP (Internet Protocol) jednoduché spojení ústředí fi rmy 

s pobočkami i s pracovníky v terénu.  Stačí pouze jeden centrální 

systém Digital IP-PBX, což znamená, že obsluha i správa telefonní 

komunikace v rámci celé fi rmy bude jednoduchá a efektivní.  

A navíc ušetříte nákladnou telefonní kabeláž, protože IP telefony 

připojíte k již existujícím standardním kabelům své lokální sítě (LAN).  

S aplikací IP Softphone můžete být v kontaktu s dalšími členy vašeho 

týmu, i když nejste na svém pracovišti - poskytuje vám větší mobilitu.

Razítko vašeho prodejce:
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Po celém světě
Můžete například velice účinně a s nízkými náklady komunikovat s kolegy po celém světě. 

Ve svojí domácí kanceláři budete mít stejné možnosti, 

jako kdybyste seděli u počítače v kanceláři.

V domácí kanceláři

Umožňuje všem zaměstnancům 

kdykoli a odkudkoli přístup ke 

všem funkcím firemního 

pobočkového systému.

Členové týmu mohou pracovat 

účinně a přehledně na vzdáleném 

pracovišti.

Vaše firma může těžit z větší 

organizační všestrannosti.

Ústředí

Domácí kancelář IP síť

Uživatelsky příjemný displej

Nahrávání

Podsvícený displej poskytuje vizuální informace, 
které usnadňují obsluhu hovorů a provádění 
dalších úloh. Na displeji se zobrazují různé 
druhy informací a máte odtud přístup k funkcím 
digitální pobočkové IP ústředny.

Probíhající hovor lze nahrát přímo do počítače 
(včetně síťového), a tím omezit potřebu samostatné 
hlasové pošty. Zvukový soubor lze e-mailem poslat 
kolegům, kteří nebyli hovoru přítomni. Tuto funkci 

je také možné používat v call centrech, kde je záznam hovoru 
důležitý z bezpečnostních i výukových důvodů.

Uživatelé poboček mohou své telefony nastavit pro zajištění rychlého 
přístupu k vnějším linkám, dalším pobočkám nebo často používaným 
funkcím pobočkové ústředny, jako je přesměrování hovoru (FWD), 
funkce Nevyrušovat (DND) a konferenční hovor. Každá kontrolka má 
dvoubarevnou indikaci pro zobrazení stavu linky, stavu pobočky 
a dalších souvisejících informací.

Programovatelná tlačítka 
s červenou a zelenou indikací

IP Softphone - KX-NCS8100 (IP systémový telefon v počítači)

O stavu IP sítě mezi aplikací IP Softphone 
a pobočkovou ústřednou je uživatel 
informován vizuálně.

Zobrazení úrovně Ping

IP Softphone: všestranný a účinný

Příklady použití

Využívejte plynulou komunikaci prostřednictvím počítače 
s téměř stejnou úrovní možností, jako kdybyste s sebou měli 
svůj telefon.

Mobilita

Není zapotřebí žádná vedlejší pobočková ústředna ani tradiční 
telefonní rozvody.

Nízké náklady

Správa a obsluha IP telefonů je naprosto stejná jako u každé 
pobočky.

Přehledná integrace

IP technologie umožňuje posílat data i hlasový signál 
prostřednictvím stejných linek.

Flexibilita

Zahraniční pracoviště

IP síť

Ústředí

Pobočkové pracoviště

Kontrolka vyzvánění a vzkazu (dvoubarevná)

Navigační tlačítko pro úsporu času
a pohodlnou obsluhu

Zobrazení úrovně PingUživatelsky příjemný displej 

Vložení čísla Nahrávání

Programovatelná tlačítka s červenou a zelenou indikací

Telefonní čísla lze jednoduše 
zkopírovat z aplikace Microsoft 
Outlook, Excel nebo jiných a vložit je 
do aplikace IP Softphone pro snadnou 
a rychlou volbu.

Vložení čísla
Kontrolka vyzvánění a vzkazu oznamuje zeleným 
svitem příchozí hovor a červeně oznamuje 
příjem zprávy.

Intuitivní navigační tlačítko 
umožňuje uživateli telefonu 
snadnou volbu a ovládání 
nejrůznějších funkcí, včetně 

často používaných nastavení, jako je hlasitost 
vyzvánění nebo reproduktoru.

Kontrolka vyzvánění 
a vzkazu (dvoubarevná)

Navigační tlačítko pro úsporu 
času a pohodlnou obsluhu


