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SYSTÉM KX-NCP500X/V EXPRESS



 KX-NCP500V

  • Řešení VoIP určené pro 8 IP uživatelů

• Standardně vybaveno 4 digitálními XDP porty (rozšiřitelné na 12)

• Vybaveno 4 analogovými porty pro fax nebo analogové telefony

• Vybaveno kartou DSP procesoru se 4 porty (DSP4)

• Vybaveno 4 vnějšími kanály SIP

• Standardně aplikace Communication Assistant Basic Express pro 
všechny uživatele 

NCP500
NOVÉ FIREMNÍ

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

 VÝHODA ŘEŠENÍ ONENET 

 Systémy NCP500X a NCP500V společnosti Panasonic jsou nyní založeny na principu OneNet. Tento princip je úžasným 

rozšířením portfolia sjednocené komunikace společnosti Panasonic.

Funkce řešení OneNet zahrnují: 

 • jedinou společnou sadu funkcí, která je k dispozici pro celou řadu komunikačních platforem, zahrnující řady TDE a NCP;

• rozsáhlou transparentnost funkcí v rámci více různých poboček a uživatelů;

• poskytování škálovatelných řešení pro růst a nasazení prostřednictvím pokročilé kapacity protokolu IP;

• vylepšené aplikace, například intuitivní aplikace pro konference a spolupráci mezi více pracovišti a vylepšení integrace 
počítačové telefonie CTI (Computer Telephony Integration). 

 Řešení OneNet nyní umožňuje transparentní nasazení funkcí telefonie v rámci více různých propojených pracovišť a 

uživatelů. Řešení OneNet poskytuje organizacím možnost vytvářet virtuální týmy v rámci více různých propojených 

pracovišť a efektivněji sdílet zdroje prostřednictvím významných vylepšení funkcí, jako je přepojování hovorů, 

centralizovaná hlasová pošta, konferenční hovory více uživatelů a integrace mobilních telefonů.

Nové komunikační systémy NCP500 Express jsou navrženy s cílem zajistit 
rychlé a jednoduché splnění potřeb fi remní komunikace. Oba typy systému 
jsou navrženy tak, aby poskytovaly širokou řadu komunikačních funkcí, 
integrovanou hlasovou poštu, širokou řadu drátových i bezdrátových 
telefonních terminálů a aplikaci pro počítače, která zajišťuje snadné a 
rychlé používání telefonu a navíc lze integrovat do dalších aplikací.

  KX-NCP500X

  • Digitální řešení určené pro 4–12 uživatelů

• Standardně vybaveno 4 digitálními XDP porty (rozšiřitelné na 12)

• Vybaveno 4 analogovými porty pro fax nebo analogové telefony

• Rozšiřitelné o digitální a IP terminály

• Vybaveno ISDN kartou se 2 BRI

• Standardně aplikace Communication Assistant Basic Express pro 
všechny uživatele 
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 ŠIROKÁ NABÍDKA TERMINÁLŮ

  Protože obě platformy podporují širokou řadu telefonních zařízení, můžete si 

vybrat síťové IP terminály, které využívají stejná kabelová připojení jako váš 

počítač, nebo digitální terminály, případně naše bezdrátové přenosné DECT 

terminály s barevným displejem.

Firmy, které požadují konferenční hovory mezi více lokalitami, mohou využít 

výhod stolního IP konferenčního systému KX-NT700. Tento systém zlepší 

spolupráci, sníží náklady na cestování a poskytne vám pocit, že jste na 

skutečné osobní schůzce.

Protože systémy KX-NCP500 Express podporují i řadu analogových zařízení 

včetně faxů, poskytují společnostem výběr z široké nabídky řešení, která 

odpovídají jejich jedinečným požadavkům v oblasti fi remní telefonie. 

 Se systémy NCP500X a NCP500V se standardně dodává sada pro montáž na stěnu.  
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 APLIKACE SOFTWARE COMMUNICATION ASSISTANT VÁM ZAJISTÍ LEPŠÍ PRODUKTIVITU I SPOLUPRÁCI 

 Aplikace Communication Assistant představují vysoce intuitivní řešení sjednocené komunikace, která v sobě spojují 

jednoduchou telefonii, u níž stačí ukázat a kliknout, informace o stavu a dostupnosti, integraci aplikace Microsoft 

Outlook®, jednotné zasílání zpráv a širokou paletu nástrojů pro spolupráci. Zjednodušují a vylepšují komunikaci 

v reálném čase pro veškeré uživatele fi remní telefonie. Tyto aplikace pomáhají fi rmám zlepšovat efektivitu a produktivitu 

zaměstnanců a přispívají k bezproblémové kancelářské komunikaci.   

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

   Režim   Zaměření aplikace    Výhody   

   Communication Assistant 

Basic Express   

   Standardně obsahuje sjednocenou komunikaci typu 

„ukaž a klikni“ pro veškeré kancelářské i detašované 

pracovníky.   

   Přispívá k vizuální kontrole kancelářské komunikace z počítače.   

   Communication Assistant Pro   

   Sjednocená komunikace typu „ukaž a klikni“ pro 

detašované kancelářské pracovníky. Poskytuje 

uživatelům informace o stavu v reálném čase.   

   Přispívá k vizuální kontrole kancelářské komunikace z počítače. 

Buďte informováni o stavu uživatelů v reálném čase. Poskytuje funkci 

operátora call centra.   

   Communication Assistant Supervisor   
   Vedoucí týmu sledují aktivity zaměstnanců v oblasti 

hovorů.   
   Přispívá k vizuální správě veškerých telefonních aktivit členů skupiny.   

   Konzole operátora Communication 

Assistant   

   Recepční společnosti může použít aplikaci konzole 

k rychlému, jednoduchému a profesionálnímu 

zpracování mnoha různých hovorů.   

   Pomáhá vizuálně řídit veškeré komunikace z počítače kliknutím myši 

nebo na klávesnici.   
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 DETAŠOVANÝ PRACOVNÍK POUŽÍVAJÍCÍ 
SOFTPHONE 

 COMMUNICATION ASSISTANT BASIC EXPRESS 

 • Lepší produktivita a spolupráce uživatelů

• Jednoduchá telefonie typu „ukaž a klikni“

• Standardně dodáváno pro všechny uživatele

• S rozšiřováním podniku proveďte také rozšíření na verze CA Pro, CA Supervisor nebo 
CA Console

• Integrace s aplikací Microsoft Outlook

• Přístup k fi remní komunikaci kdykoli a kdekoli

• Jednoduché sestavení konference mezi více lokalitami chycením a tažením myší 
(vyžaduje řešení OneNet)

• Vytvoření a správa více seznamů oblíbených kontaktů pomocí funkce „Můj Seznam“ 

 VÝHODY PRO FIRMY 

 • Snadno použitelné řešení pro základní každodenní telefonní funkce

• Rychlé zobrazení volajícího a odkazování kontaktů na referenční soubory

• Jednoduchá textová konverzace se zaneprázdněnými kolegy bez ohledu na jejich 
dostupnost

• Přístup a ovládání zpráv hlasové pošty při práci na kterémkoli připojeném pracovišti

• Jednoduché nastavení přesměrování hovorů

• Upomínky na zmeškané hovory

• Integrace IP kamery a dveřního telefonu 

 APLIKACE COMMUNICATION ASSISTANT (VE SPOLUPRÁCI S PLATFORMAMI KX-NCP) UMOŽŇUJE FIRMÁM IMPLEMENTOVAT 

SJEDNOCENOU KOMUNIKACI, A TÍM ZVÝŠIT FIREMNÍ PRODUKTIVITU. 

 KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍK 

 VEDOUCÍ PODPORUJÍCÍ ČLENY TÝMU  RECEPČNÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOVORY OD ZÁKAZNÍKŮ 

DETAŠOVANÝ PRACOVNÍK POUŽÍVAJÍCÍ

RECEPČNÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOVORY OD ZÁKAZNÍKŮ VEDOUCÍ PODPORUJÍCÍ ČLENY TÝMU

KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍK

CA Pro

CA Operator Console

CA Basic Express

CA Supervisor
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