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 BUDOUCNOST UŽ DNES

  Platformy pro sjednocenou komunikaci KX-NCP od společnosti 

Panasonic se vyznačují kompletní řadou funkcí pro fi remní 

komunikaci, vestavěnými pokročilými aplikacemi a možností výběru 

z pevných, mobilních nebo pokročilých IP terminálů s dotykovým 

displejem. Poskytují fi rmám unifi kované řešení a vyhovují potřebám 

komunikace v rámci jedné nebo více lokalit v současnosti i 

v budoucnu.

  Důvody k přechodu na řešení sjednocené komunikace NCP:

  • Zůstaňte neustále v kontaktu

   Informace o stavu uživatele umožňují všem ve vaší fi rmě zůstat 

neustále v kontaktu.

  • Lepší produktivita týmu

   Pomocí aplikací integrovaných do řešení komunikace uděláte více 

práce.

  • Rozšířená mobilita

   Využívejte výhod běžných obchodních nástrojů, pracujte doma i na 

cestách.

  • Rychlá reakce na zákazníky

   Pomocí integrovaných aplikací můžete zrychlit a monitorovat 

svou úroveň služeb zákazníkům.

  • Optimalizace obchodních procesů

   Zlepšete obchodní procesy využitím výhod obchodních nástrojů 

určených pro jednotlivce, týmy i vedoucí týmů a oddělení. 

  VÝHODA ŘEŠENÍ OneNet  

Řada systémů NCP společnosti Panasonic je nyní založena 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, včetně modelů NCP X/NCP V, 500 a 1000 

i TDE100, 200 a 600; 

  • rozsáhlou transparentnost funkcí v rámci více různých pracovišť 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.

 SJEDNOCENÁ KOMUNIKACE 
 LEPŠÍ A SOUČASNĚ 

 JEDNODUŠŠÍ 

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

 Síťové komunikační platformy Panasonic (KX-NCP) představují pokročilá řešení fi remní 

komunikace navržená s cílem umožnit společnostem jednoduchou implementaci 

sjednocené komunikace. Platformy NCP zlepšují způsob komunikace – využívají 

informace o stavu uživatele pro zlepšení a větší efektivitu komunikace se zákazníky a 

kolegy v práci. 
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  ŘADA NCP – HLAVNÍ VÝHODY PRO FIRMY

  Nová vylepšená síťová komunikační platforma KX-NCP je vysoce 

modulární a byla navržena k vylepšení pracovních postupů fi remní 

komunikace. Umožňuje fi rmám zákazníky efektivně kontaktovat, 

obsloužit i uchovat si jejich přízeň. Několik hlavních výhod:

  • zlepšení fi remní produktivity na základě integrované podpory sady 

aplikací produktivity Communication Assistant;

  • zlepšení produktivity pracovníků pomocí pokročilých IP přípojek i 

standardních SIP telefonů;

  • integrované telefonní služby SIP snižují náklady na základě 

konvergované komunikace pro hlas a data;

  • více možností pro detašované pracovníky s IP telefony a zařízením 

Softphone pro notebooky, PDA nebo mobilní telefony; 

  • rychlé nastavení bezdrátových přípojek pro pobočky pomocí 

nejnovější technologie DECT over IP;

  • integrace běžných stolních obchodních aplikací pro efektivnější práci 

zaměstnanců;

  • zlepšení služeb zákazníkům na základě vestavěných funkcí zasílání 

hlasových zpráv a DISA;

  • využití výhod jednotného zasílání zpráv pomocí volitelných systémů 

pro zpracování hlasu KX-TVM50 a TVM200;

  • poskytnutí více možností zaměstnancům prodeje a podpory díky 

použití mobilních telefonů jako kancelářských linek;

  • získání lepší návratnosti investic a snížení celkových nákladů na 

vlastnictví;

  • zefektivnění a centralizace správy a údržby.

  Pomocí řešení OneNet dokážete svou fi rmu vylepšit o platformu 

umožňující sjednocenou komunikaci v rámci více poboček zapojených 

do sítě. Platforma je navržená tak, aby zvládala dynamickou podstatu 

moderní vysokorychlostní různorodé obchodní komunikace.

  Platformy KX-NCP vám pomohou propojit všechny uživatele a zákazníky, 

ať jsou kdekoli.
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 EFEKTIVNĚJŠÍ 
 FIREMNÍ 

 KOMUNIKACE 

 KOMUNIKACE KDYKOLI A KDEKOLI

  Stále více fi rem upouští od tradičního pracovního prostředí s prací 

pouze v kanceláři. Stále větší množství zaměstnanců je mobilních a 

pracuje na cestách, z domova, přesouvá se mezi různými kancelářemi 

či pobočkami nebo cestuje po celém světě. V takovém dynamickém 

pracovním prostředí je nezbytné, aby fi rmy dokázaly – kdykoli a 

kdekoli – snadno a efektivně komunikovat.

  Platformy KX-NCP společnosti Panasonic (založené na řešení OneNet) 

pomáhají fi rmám zůstat s kýmkoli v kontaktu, ať už je druhá osoba 

kdekoli. Zvyšují hodnotu fi remních procesů a umožňují přístup 

k fi remní komunikaci kdykoli a kdekoli.

 

 Sjednocená komunikace řady NCP společnosti Panasonic není pouhým inteligentním 

bezdrátovým telefonem a osobním počítačem. Její princip je v tom, že zůstáváte stále 

v kontaktu a máte přístup ke stejným zdrojům, jako byste byli v kanceláři. Pokud budou 

vaši zaměstnanci kdykoli k dispozici pro komunikaci, umožníte jim věnovat více času pro 

růst vaší fi rmy. 

Řada KX-NCP umožňuje komunikaci kdykoli a kdekoli

Základnové 
IP stanice

Síťová komunikační platforma

Ústředí

Bezdrátová 
přenosná zařízení

Manažerské 
telefony

Digitální a IP 
telefony

Jednotné 
zasílání zpráv

SIP
 telefony

Communication Assistant
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  VNĚJŠÍ LINKY SIP

  Na základě vestavěného rozhraní pro vnější linky SIP mají fi rmy 

nyní možnost připojit komunikační systémy NCP k neustále se 

rozšiřujícímu seznamu poskytovatelů služeb internetové telefonie 

(ITSP) s cílem dosáhnout nízkonákladových hovorů VoIP přes 

spravované širokopásmové IP sítě.

  VZDÁLENÁ SPRÁVA Z KTERÉHOKOLI MÍSTA

  Systémy KX-NCP poskytují administrátorům možnost vzdáleně 

měnit nastavení – ať už se jedná o samostatný systém, nebo síťový 

systém s více pobočkami propojený přes IP síť. K systémům můžete 

přistupovat a spravovat je prakticky z kteréhokoli místa na světě a 

provádět rychlá přidání, přesuny nebo změny.

 

 FLEXIBILNÍ KOMUNIKACE NA ZÁKLADĚ SÍTÍ 

PRO VÍCE LOKALIT

  Platformy síťové komunikace KX-NCP využívají výhod nejmodernějších 

digitálních sítí a technologií VoIP a SIP. Poskytují cenově výhodné 

řešení komunikace v rámci kanceláře, mezi pobočkami i na velké 

vzdálenosti přes konvergované hlasové a datové sítě.

  TRANSPARENTNOST FUNKCÍ

  Využitím výhod řešení OneNet získaly pobočky vyšší transparentnost 

funkcí NCP. Patří mezi ně funkce vnitřních linek, možnosti distribuce 

hovorů a pokročilá centralizovaná hlasová pošta.

ITSP 

Síť mezi více lokalitami

Centrála 
Frankfurt, Německo

Pobočka 
Londýn, Velká Británie

Pobočka 
Paříž, Francie

IP síť
(Řízená QoS)
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 ŘEŠENÍ 
 PRO VŠECHNY 

 OBORY 

 ZDRAVOTNICKÉ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

  Pro efektivní a příjemnou práci v medicínském prostředí je nezbytné, 

aby komunikační platforma dosahovala vysoké úrovně spolehlivosti 

a dokázala se přizpůsobit požadavkům zdravotnictví. Na základě 

bezdrátové mobility, pokročilé distribuce hovorů a fl exibilní integrace 

technologie CTI poskytuje řada KX-NCP efektivní řešení a umožňuje 

jednoduchou integraci s technologiemi, které zachraňují životy.

  PRODEJ  

V současném konkurenčním prostředí je pro zákazníky osobní 

kontakt stále důležitější. V tomto segmentu představují rozhodující 

faktory spokojenost zákazníků, fl exibilita a dostupnost. Řešení, jako 

je integrace CRM se stolními aplikacemi, zajistí, že vše, co budete 

potřebovat, je do řady KX-NCP již vestavěno jako standard.

  PRÁVNÍ SLUŽBY  

Legislativní praxe právních fi rem, notářství, advokátních kanceláří, 

právních zástupců a dalších má v oblasti fi remní komunikace 

specifi cké požadavky. Rozhovor právního zástupce s klientem je 

někdy nutné nahrávat, nebo může být třeba hovory klientům účtovat. 

Právnické fi rmy mohou požadovat zabezpečení vchodů monitorováním 

IP kamerami. Systémy NCP společnosti Panasonic všechny tyto 

jedinečné požadavky na komunikaci právních fi rem splňují a všechna 

tato řešení navíc nabízejí za výhodnou cenu.

  UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ  

Tržní segment ubytování a stravování vyžaduje komunikační systém, 

který je fl exibilní, hospodárný a snadno použitelný. Musí se vyznačovat 

maximální spolehlivostí a přizpůsobit se jednotlivým potřebám. Tento 

segment rovněž může požadovat integraci do počítače, takže lze 

provádět odbavování pokojů pro hosty a správu systému. Veškerým 

těmto nezbytným funkcím a řešením řada systémů NCP společnosti 

Panasonic dokonale vyhovuje.

  LOGISTIKA

  Logistika vyžaduje plynulý a spolehlivý přenos informací. Proto mají 

fi rmy, které se logistikou zabývají, specifi cké požadavky co se týče 

komunikací. Díky možnosti integrace do řešení CRM a mobilnímu 

přístupu se mohou systémy KX-NCP stát hybnou silou vašeho 

podnikání.

  STAVEBNICTVÍ

  Zákazníci rádi investují pouze do kvalitně vyrobených produktů, 

předvádějí jejich atraktivitu a umísťují je do svého pracovního 

prostředí. Stejnou linii byste měli sledovat u svých telekomunikačních 

systémů. Jestliže pocházejí od společnosti Panasonic, můžete si být 

jisti, že tyto důležité předpoklady byly úzkostlivě dodrženy, takže 

zákazníci mohou být hrdi na to, že vlastní systém Panasonic.

 Firemní telefonní systém je centrem veškeré komunikace. Přitom ani nezáleží, jakým 

způsobem samotná komunikace probíhá – zda prostřednictvím IP protokolu, tradiční 

telefonií, nebo využitím bezdrátové technologie. Firmy kladou nejvyšší důležitost na 

kvalitu, spolehlivost a dostupnost služeb. Platforma KX-NCP poskytuje aplikace a 

řešení, která se veškerým těmto důležitým fi remním potřebám věnují. 
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  JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

  Řešení sjednocené komunikace NCP společnosti Panasonic se 

vyznačují jednoduchým nasazením, správou i údržbou. Jedná se o 

vysoce spolehlivé, rozšířitelné komunikační platformy s širokou řadou 

funkcí, které se dokonale hodí do vašich konvergovaných hlasových a 

datových sítí. Vaší fi rmě zajistí lepší produktivitu. 

  OCHRANA VAŠÍ INVESTICE  

Systémy KX-NCP společnosti Panasonic jsou navrženy jako modulární, 

rozšířitelné a fl exibilní, a to jak v oblasti technologie, tak v oblasti 

poskytovaných komunikačních aplikací. Systémy jsou připraveny na 

konvergenci a dokáží dokonce využívat výhod stávajících investic do 

digitálních vnitřních linek a vnějších linek ISDN. Součástí návrhu 

systému jsou síťové komunikační aplikace. Když tyto aplikace 

použijete, poskytnou vám rychlou návratnost investic a klid na práci. 

Konstrukce, kterou využijete i v budoucnosti, a architektura založená 

na otevřených standardech se projevují v tom, že zákazníci mají jistotu 

ochrany svých investic v současnosti i v budoucnosti. 

  SPOLEHLIVOST

Spolehlivost komunikačních platforem NCP společnosti Panasonic je 

zaručena přísným řízením kvality a testováním, jímž systémy prochází, 

než opustí výrobu.

Zaručují vám klid na práci.

Systémy řady KX-NCP jsou navrženy tak, aby údržba byla rychlá a 

snadná a tudíž případné prostoje byly sníženy na absolutní minimum.  

  DOSTUPNOST A OBCHODNÍ HODNOTA

  Systémy KX-NCP společnosti Panasonic vynikají mimořádnou cenovou 

výhodností. Například technologie vnějších linek SIP fi rmám pomůže 

snížit náklady na hardware u ISDN nebo analogových linek a současně 

může implementovat konvergované komunikace pro hlas i data a 

snížit náklady na telefonii. Jednotné zasílání zpráv dokáže zároveň 

zlepšit služby zákazníkům, rozšířit pracovní dobu a zvýšit produktivitu 

zaměstnanců. Pro fi rmy může být dále přínosem integrace mobilních 

telefonů. Pracovníci využívající roaming budou prostřednictvím 

jediného přístupového čísla kdekoli k dispozici, čímž se zlepší 

dosažitelnost a dostupnost zaměstnanců.

            OHLEDUPLNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

  Systémy Panasonic KX-NCP jsou od výrobního procesu až po spotřebu 

energie konstruovány s ohledem na životní prostředí, což snižuje vaše 

náklady na energie. Integrace mobilních telefonů, síťové spojení více 

pracovišť a nástroje pro spolupráci jsou potenciálně schopné pomoci 

vaší fi rmě snížit její celkovou uhlíkovou stopu a cestovní náklady. 
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  Protože platforma KX-NCP podporuje i řadu starších analogových 

zařízení i fax, poskytuje společnostem výběr z široké řady řešení, 

která odpovídají jejich jedinečným požadavkům v oblasti fi remní 

telefonie.

 ZLEPŠENÍ 
 KOMUNIKACE 

 V REÁLNÉM ČASE 

 MOŽNOSTI BEZ HRANIC

  Platforma NCP podporuje širokou škálu terminálů – od špičkových 

IP telefonů s dotykovou obrazovkou využívajících software 

Communication Assistant až po stylové a intuitivní IP telefony 

s podporou náhlavní soupravy Bluetooth, digitální systémové telefony, 

telefony SIP a nové a vylepšené bezdrátové přenosné stanice DECT 

s barevným LCD displejem.

  Systém rovněž podporuje odolné bezdrátové telefony DECT pro 

pracovní prostředí, kde je třeba telefon odolný proti polití a prachu.

  Firmy, které požadují konferenční hovory mezi více lokalitami, mohou 

využít výhod vysoké kvality zvuku stolního IP konferenčního systému 

založeného na technologii SIP – modelu KX-NT700. Tento systém 

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

jste na skutečné osobní schůzce.

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

 U nových systémů sjednocené komunikace KX-NCP si fi rmy mohou vybrat typ 

telefonního terminálu, který odpovídá jejich potřebám a fi nančním možnostem. Zlepšete 

fi remní komunikaci pomocí nejnovějších řešení pro stolní telefonii a konference od 

společnosti Panasonic. 

IP KONFERENČNÍ SYSTÉM KX-NT700
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  MANAŽERSKÝ IP TELEFON KX-NT400

  Firmy, které využívají platformu sjednocené komunikace NCP, mohou prostřednictvím 

pokročilého špičkového stolního IP terminálu NT400 s dotykovou obrazovkou využívat výhod 

podpory integrované IP kamery i funkce webového portálu. 

  Tento pokročilý IP telefon představuje kombinaci rozhraní s barevnou dotykovou obrazovkou 

s vestavěným softwarem Communication Assistant. Poskytuje rychlý a jednoduchý přístup 

k široké řadě nástrojů pro spolupráci, které přispějí ke zlepšení komunikace uživatelů 

v reálném čase.

  Telefon NT400 je představitelem opravdové sjednocené komunikace. Telefon NT400 

představuje fúzi pokročilé telefonie a technologie IP. Ve spolupráci s vestavěným 

klientem pro sjednocenou komunikaci umožňuje telefon NT400 společnostem 

integrovat webové fi remní aplikace přímo do terminálu. 
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Sada softwaru produktivity společnosti Panasonic – Communication 

Assistant – představuje vysoce intuitivní řešení technologie 

Sjednocené komunikace, které v sobě spojuje jednoduchou telefonii, 

u níž stačí ukázat a kliknout, s informacemi o stavu a dostupnosti, 

integrací aplikace Microsoft Outlook®, vizuálním zasíláním hlasových 

zpráv a širokou paletou nástrojů pro spolupráci. Zjednodušuje a 

vylepšuje komunikaci v reálném čase pro uživatele fi remní telefonie.

 KOMUNIKACE 
 KDYKOLI 

 KDEKOLI 

 Platforma KX-NCP se bezproblémově integruje do aplikací pro produktivitu sjednocené 

komunikace. Bez ohledu na to, zda používáte IP, digitální nebo bezdrátové terminály 

DECT nebo dokonce inteligentní mobilní zařízení, vylepšuje efektivitu vaší fi rmy. Rozšiřte 

možnosti svých zaměstnanců, takže mohou fi remní komunikaci vyřídit na libovolném 

zařízení – kdykoli a kdekoli. 

  Navrženo pro jednoduchou instalaci a údržbu – Software 

Communication Assistant lze nasadit, aniž byste potřebovali další 

server. Jedná se tak o ideální řešení pro fi rmy menší nebo střední 

velikosti, s omezenými odbornými znalostmi a menším počtem 

zaměstnanců IT. Podnikoví zákazníci, vyžadující k podpoře rozsáhlých 

nasazení, tenkých klientů a pokročilých funkcí škálovatelnost, si 

naopak mohou zvolit nasazení softwaru Communication Assistant (CA) 

založené na doplňkových serverech.

  HLAVNÍ VÝHODY SOFTWARU 

COMMUNICATION ASSISTANT  

• Jednoduchý a uživatelsky přívětivý provoz

  • Řízení a spolupráce týmů

  • Integrované informace o stavu a dostupnosti

  • Efektivní vizualizace

  • Integrace obchodních aplikací

  • Integrace IP kamery

  • Jednoduché řešení konferencí mezi více stranami přetažením myší 

(vyžaduje řešení OneNet)

  • Vytvoření a správa více různých seznamů oblíbených položek pomocí 

funkce „MůjSeznam“. 

 SADA APLIKACÍ PRODUKTIVITY COMMUNICATION ASSISTANT  

SADA SOFTWARU PRODUKTIVITY CA – KOMUNIKACE KDYKOLI A KDEKOLI
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 SOFTWARE 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 RECEPČNÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOVORY OD ZÁKAZNÍKŮ VEDOUCÍ PODPORUJÍCÍ ČLENY TÝMU

KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍK

 Kromě tří režimů, které lze vybrat během instalace, lze funkce aplikace ještě dále vylepšit výběrem různých možností uvedených v následující 

tabulce: 

 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 informování 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 softwaru 
Communication Assistant 

 Recepční společnosti může použít aplikaci 

konzole k rychlému, jednoduchému a 

profesionálnímu vyřízení více různých hovorů. 

 Pomáhá vizuálně řídit veškeré komunikace z počítače 

kliknutím myši nebo tlačítky na klávesnici. 

 Možnosti  Licence  Výhody 

 Softphone  Ano 
 Umožňuje detašovaným pracovníkům používat notebooky jako plnohodnotné kancelářské 

telefonní linky. 

 Funkce operátora ICD 

skupiny 
 Ne 

 Umožňuje operátorům a správcům call center funkce operátora, jako je například přihlášení/

odhlášení, zotavení a podobně. 

 Podpora tenkých klientů  Ano  Podporuje prostředí terminálových serverů Microsoft Windows a Citrix XenApps. 

CA Pro

CA Operator Console

CA Basic Express

CA Supervisor

 DETAŠOVANÝ PRACOVNÍK POUŽÍVAJÍCÍ 

SOFTPHONE 
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  COMMUNICATION ASSISTANT – IP SOFTPHONE

  Verze softwaru Communication Assistant 

IP Softhphone od společnosti Panasonic 

umožňuje pracovníkům na cestách, 

zaměstnancům prodeje a podpory a všem 

dalším uživatelům používat počítač jako 

IP telefon. Získají přístup ke sjednocené 

komunikaci kdykoli a kdekoli.

  Pokud uživatel chce používat IP Softphone, stačí, když se 

prostřednictvím zabezpečeného řízeného širokopásmového připojení 

připojí do podnikové IP sítě. 

 SOFTWARE COMMUNICATION ASSISTANT – 

MODUL VM ASSISTANT  

Společnosti, které používají volitelné 

pokročilé řešení zasílání hlasových 

zpráv KX-TVM, mohou uživatelům 

softwaru Communication Assistant 

povolit pomocí modulu Voice Mail 

Assistant vizuálně spravovat hlasovou poštu.

  Modul VM Assistant povoluje funkce služby Jednotné zasílání zpráv, 

takže uživatelé mohou ke svým hlasovým zprávám přistupovat a zprávy 

získávat v pořadí, kterému dávají přednost. Uživatelé si mohou zprávy 

poslechnout na stolním telefonu nebo v počítači, a dokonce mohou 

zprávy stáhnout a e-mailem je přeposlat kolegům v práci.

      

 VÍCE MOŽNOSTÍ PRO 
  OPERÁTORY A 

 DETAŠOVANÉ PRACOVNÍKY 

 Řešení CTI společnosti Panasonic umožňují fi rmám zefektivnit fi remní komunikaci a 

zlepšit služby zákazníkům. Zlepšete produktivitu uživatelů telefonie – poskytněte všem 

pracovníkům řešení telefonie pomocí automatických počítačových systémů. 

 COMMUNICATION ASSISTANT – KONZOLE OPERÁTORA

 Konzole operátora softwaru Communication Assistant je navržena pro vytížené recepční. Kromě standardních funkcí softwaru CA Pro nabízí navíc 

funkce optimalizované k vyřizování více různých telefonních hovorů, a to buď kliknutím myši, nebo rychlými operacemi na klávesnici.  Aplikace 

konzole poskytují operátorům možnost vyřizovat veškerou komunikaci společnosti mezi zákazníky a kolegy rychle, efektivně a profesionálně.
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  INTEGRACE S OBCHODNÍMI APLIKACEMI

  Protože systém KX-NCP podporuje technologii CTI (Computer 

Telephony Integration), umožňuje synchronizaci telefonních zařízení 

a počítačů, čímž poskytuje výkonné počítačové nástroje pro 

produktivitu. Systém podporuje integraci CTI založenou na protokolu 

IP na základě dvou prověřených oborových standardů:

  1. TAPI (Telephony Application Programming Interface), 

  2. CSTA (Computer Supported Telecommunications).

  Firmy mohou na základě využití rozhraní TAPI a CSTA rozšířit 

možnosti fi remní komunikace. Mohou provést integraci se 

špičkovými aplikačními řešeními třetích stran, které jsou dostupné 

na trhu, s cílem poskytnout fi rmám softwarové aplikace pro 

produktivitu pokrývající veškeré aspekty fi remních potřeb. 

 

 INTEGRACE S APLIKACÍ MICROSOFT® 

OUTLOOK®   Software 

Communication Assistant se 

bezproblémově integruje s aplikací 

Microsoft® Outlook®. Umožňuje 

uživatelům snadno vytáčet kontaktní 

telefonní čísla a přijímat automaticky 

otevírané výstrahy na příchozí hovory. Těm, kteří aplikaci Outlook 

používají jako primární komunikační nástroj, software umožňuje 

zaměřit se na fi remní komunikaci z prostředí aplikace MS Outlook. 

13



 POKROČILÁ 
 ŘEŠENÍ JEDNOTNÉHO 

 ZASÍLÁNÍ ZPRÁV 

 ŘADA KX-TDE NABÍZÍ TŘI TYPY ŘEŠENÍ PRO 

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV:  

1. Vestavěné řešení:   Vestavěné 2kanálové řešení s technologií 

ESVM (Enhanced Simple Voice Messaging).

  2. Volitelné řešení:   Pokročilé doplňkové karty SVM ESVM2 (model 

KX-TDA0192) nebo ESVM4 (model KX-TDA0194) poskytují dodatečné 

možnosti pro záznam zpráv a zpracování odchozích zpráv, které 

pomáhají zajistit, že jsou hovory od zákazníků správně přepojeny a vždy 

řádně zodpovězeny a vyřízeny. Tyto volitelné karty lze nakonfi gurovat 

pro provoz ve třech režimech, takže získáte naprostou fl exibilitu:

  Režim SVM:   Pouze pro funkce základní hlasové schránky (Simple 

Voice Mail).

  Režim MSG:   Pro funkce DISA využívající výhod záznamu odchozích 

zpráv. Režim MSG také podporuje integraci mobilních telefonů, takže 

lze mobilní telefony používat jako vnitřní linky pobočkových ústředen.

  Společnosti mohou dokonce z počítače nahrát zvukové soubory ve 

vysoké kvalitě (16bitové soubory WAV, 8 kHz), které lze přehrávat 

jako záznamy uvítacích zpráv (OGM) v různých aplikacích pro odchozí 

zprávy.

  Režim SVM + MSG:   Tento režim zákazníkům umožňuje využívat 

současně funkce SVM i DISA.   Vestavěné i volitelné karty ESVM 

poskytují možnost použít pro hudbu oznamující čekání vlastní hudební 

soubory ve vysoké kvalitě.

  3. Externí řešení:   Firmy, které vyžadují rozšířené zpracování 

hlasových zpráv přesahující možnosti funkcí volitelných karet ESVM, 

mohou provést upgrade na externí řešení pro zasílání zpráv KX-

TVM50 nebo KX-TVM200. Tato řešení poskytují pokročilé aplikace pro 

zpracování zpráv a služeb zákazníkům. Tyto volitelné externí systémy 

zpracování hlasových zpráv jsou pro zpracování fi remních hlasových 

zpráv vybaveny mnoha funkcemi. Jsou navrženy tak, aby fi rmám 

pomohly každý hovor vyřídit zdvořile a efektivně.

 Hlasové pokyny efektivně přepojují hovory od zákazníků na správné oddělení nebo 

zástupce, takže zjednoduší a zefektivní fi remní komunikaci. Navíc lze pro řádné offl ine 

zpracování hovorů během vysokého vytížení použít zařízení pro zasílání zpráv, čímž dojde 

ke zvýšení celkové produktivity a zlepšení služeb zákazníkům.

 

ESVM

ESVM2 
ESVM4

TVM50
TVM200

K
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Vestavěno Volitelné
karty

Volitelné vnější
zařízení pro zprávy
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  JEDNOTNÉ ZASÍLÁNÍ ZPRÁV SE SYSTÉMY KX-TVM

  Řešení KX-TVM50/TVM200 nabízejí širokou řadu funkcí založených na 

zasílání hlasových zpráv. Jsou to například tyto funkce:

  • centrální zasílání hlasových zpráv v jednom nebo více pracovištích;

  • pokročilá služba automatické spojovatelky;

  • elektronické zasílání zpráv (e-mailové oznámení s přílohou ve formě 

hlasové zprávy);

  • služba Interview;

  • menu hlasové pošty na LCD displeji systémových terminálů;

  • oznámení jména volajícího;

  • uvítání podle ID/CLIP volajícího;

  • monitorování hovorů;

  • záznam hovorů;

  • služba pro období svátků;

  • vícejazyčné hlasové výzvy;

  • detekce nebo směrování faxů.

  Prostřednictvím platforem KX-TVM50 a KX-TVM200 přináší společnost 

Panasonic novou úroveň jednoduchosti a efektivity komunikace, která 

přispěje k tomu, že vaše fi rma dosáhne vyšší produktivity. 
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 Kapacita systému 

 Pro karty vnějších linek platí následující:   
Maximální celkový počet karet pro vnější linky v malém slotu a běžném slotu je 5. 
  Každá karta PRI30 nebo E1 se počítá jako 2 karty.   

  Pro karty vnitřních linek platí následující:  
 Maximální celkový počet karet pro vnitřní linky v malém slotu je 1. 
  Maximální celkový počet karet pro vnitřní linky v běžném slotu je 2 (NCP1000) nebo 1 (NCP500).  
 K systému NCP1000 lze připojit až 36 DPT (bez využití DXDP) nebo 40 DPT (s využitím DXDP).  
 K systému NCP1000 lze připojit až 44 SLT+DPT. 
  K systému NCP500 lze připojit až 20 DPT + 4 navíc s využitím DXDP.
  K systému NCP500 lze připojit až 24 SLT+DPT a 4 navíc s využitím DXDP. 

 Seznam volitelných doplňků 

 Kompatibilní systémové telefony Panasonic      
Pobočková ústředna podporuje následující telefony:      
• systémové IP telefony (řada KX-NT300, KX-NT400)     
• zařízení IP Softphone (např. KX-NCS8100, NCS8101)     
• digitální systémové telefony (např. řada KX-DT300, KX-T7600)     
• analogové systémové telefony (např. řada KX-T7700)     
• přenosné stanice (např. KX-TCA364, KX-TCA175, KX-TCA275, KX-WT115)     
• konzole DSS (např. KX-T7640)  

 Technické údaje 

 KX-NCP500 

 Typ  KX-NCP500  KX-NCP1000 

 Vnitřní linka 

 Celkový počet vnitřních linek (při použití DXDP)  152 (156)  168 (172) 
 Systémový IP telefon (IP-PT) – na desce MPR  128  128 

 SIP telefon – na desce MPR  128  128 

 Analogový telefon (SLT)  20  36 

 Digitální systémový telefon DPT (při použití DXDP)  20 (24)  36 (40) 

 DPT a SLT (při použití DXDP)  24 (28)  40 (44) 

 Vnější linky 

 Celkový počet vnějších linek  72  96 

 Vnější linky SIP – na desce MPR  8  32 

 H.323 – na desce MPR  64  64 

 Analogové vnější linky PSTN  12  16 

 ISDN – BRI  12 (6BRI)  16 (8BRI) 

 ISDN – PRI30  60 (2PRI)  60 (2PRI) 

 PSTN a ISDN  64  64 

 Přenosná 
stanice 

 Bezdrátové telefony DECT  64  64 

 Základnová 
stanice 

 Základnové stanice DECT (rozhraní DPT)  4  8 

 Základnová stanice DECT s více kanály  2  4 

 Základnová stanice IP DECT  16  16 

 Model  Popis 

 Hlavní    procesorová 
karta 

 Vestavěná  Hlavní procesorová karta pro IP konvergenci (IPCMPR) 

 IPCMPR    Volitelné 
karty 

 KX-NCP1104  Karta VoIP, 4 kanály (DSP4) 

 KX-TDE0110  Karta VoIP, 16 kanálů (DSP16) 

 KX-TDE0111  Karta VoIP, 64 kanálů (DSP64) 

 KX-TDA0196  Analogová karta dálkové správy (RMT) 

 Aktivační    klíč  KX-NCS3102  Aktivační klíč pro 2 hlasové kanály IP brány H.323, nebo 2 vnější kanály SIP  

 KX-NCS3104  Aktivační klíč pro 4 hlasové kanály IP brány H.323, nebo 4 vnější kanály SIP 

 KX-NCS3201  Aktivační klíč pro 1x IP Softphone nebo 1x IP systémový telefon 

 KX-NCS3204  Aktivační klíč pro 4x IP Softphone nebo 4x IP systémový telefon 

 KX-NCS3208  Aktivační klíč pro 8x IP Softphone nebo 8x IP systémový telefon  

 KX-NCS3216  Aktivační klíč pro 16x IP Softphone nebo 16x IP systémový telefon 

 KX-NCS3501  Aktivační klíč pro 1x IP systémový telefon 

 KX-NCS3504  Aktivační klíč pro 4x IP systémový telefon 

 KX-NCS3508  Aktivační klíč pro 8x IP systémový telefon 

 KX-NCS3516  Aktivační klíč pro 16x IP systémový telefon 

 KX-NCS3701  Aktivační klíč pro 1x SIP telefon 

 KX-NCS3704  Aktivační klíč pro 4x SIP telefon 

 KX-NCS3708  Aktivační klíč pro 8x SIP telefon 

 KX-NCS3716  Aktivační klíč pro 16x SIP telefon 

 KX-NCS3910  Aktivační klíč pro povýšení systému na verzi Plus (Upgrade softwaru 01) 

 Malý slot –   Karty 
vnějších linek 

 KX-NCP1180  Karta 4 analogových vnějších linek (LCOT4) 

 KX-NCP1280  Karta digitální přípojky ISDN 2BRI (BRI2) 

 Malý slot –   Karty 
vnějších linek 

 KX-NCP1290  Karta digitální přípojky ISDN PRI (PRI30) 

 KX-NCP1170  Hybridní karta pro 4 digitální vnitřní linky (DHLC4) 

 Běžný slot –   Karty 
pro    vnitřní linky   
  Karta pro vnější 
linky 

 KX-NCP1171  Karta 8 digitálních vnitřních linek (DLC8) 

 KX-NCP1172  Karta 16 digitálních vnitřních linek (DLC16) 

 KX-NCP1173  Karta 8 analogových vnitřních linek (SLC8) 

 KX-NCP1174  Karta 16 analogových vnitřních linek (SLC8) 

 KX-NCP1188  Karta digitální přípojky E1 (E1) 

 Volitelné karty  
  k OPB3 

 KX-NCP1190  Rozšiřující karta se 3 volnými sloty (OPB3) 

 KX-TDA0161  Doplňková karta 4 dveřních zámků a 4 dveřních telefonů Panasonic (DPH4) 

 KX-TDA0162G  Doplňková karta 2 dveřních zámků a 2 dveřních telefonů německého typu (DPH2) 

 KX-TDA0164  Doplňková karta s rozhraním 4 vnějších senzorů/relé (EIO4) 

 KX-TDA0166  Doplňková karta potlačení echa pro 16 kanálů (ECHO16) 

 KX-TDA0192  Doplňková karta paměti pro hlášení a základní hlasové schránky se 2 kanály (ESVM2) 

 KX-TDA0194  Doplňková karta paměti pro hlášení a základní hlasové schránky se 4 kanály (ESVM4) 

 Základnové stanice 
  (CS) 

 KX-TDA0155  Základnová stanice se 2 kanály přenosné stanice DECT s připojením přes kartu DHLC/DLC (DPT I/F) 

 KX-NCP0158  8kanálová základní stanice (připojení k síti IP) 

 KX-TDA0158  Základnová stanice s 8 kanály přenosné stanice DECT s připojením    přes kartu rozhraní DHLC/
DLC (DPT I/F) 

 Ostatní  KX-T7765  Dveřní telefon 

KX-A247 Sada pro montáž na zeď

 KX-NCP500/1000 

 Řídicí sběrnice 
 Originální sběrnice (16 bitů, 8 MHz, 
  10 MB/s) 

 Komunikační sběrnice 
 Sběrnice specifi kace H.100    (1024 časových 
slotů) 

 Příkon 
 100 V – 130 V stř.; 1,0 A   200 V – 240 V stř.; 
0,5 A    50 Hz/60 Hz 

 Spotřeba  KX-NCP500: 47 W, KX-NCP1000: 65 W 

 Maximální tolerance výpadku  
  napájení 

 300 ms 

 Životnost záložní baterie  7 let 

 Vytáčení 

 Vnější linka 
 Volicí impuls (DP)10 pps,   tónová volba 
(DTMF) 20 pps 

 Vnitřní linka 
 Volicí impuls (DP)10 pps,    tónová volba 
(DTMF) 20 pps 

 Převodní režim  DP-DTMF, DTMF-DP 

 Frekvence vyzvánění  20 Hz / 25 Hz (volitelná) 

 Limit smyčky vnější linky  Max. 1600 ohmů 

 Provozní    prostředí 

 Teplota  0–40 °C 

 Vlhkost  10–90 %    (nekondenzující) 

 Konferenční hovory na vnější lince 
 Od 10 konferenčních hovorů se třemi 
účastníky   až po čtyři hovory s osmi účastníky 

 Paging 

 Vnitřní 
 Úroveň hlasitosti:    -6 dB až +3 dB v krocích 
po 3 dB 

 Vnější 
 1 port (úroveň hlasitosti:    -15 dB až +6 dB 
v krocích po 3 dB) 

 Port RJ45 
 1 (pro připojení počítače) 

 1 (pro připojení k síti LAN) 

 Kabel pro připojení 

 Vnější linka  RJ45, BNC 

 Vnitřní linky  RJ45 

 Výstup pagingu  1 konektor vodiče 

 Externí hlasový    vstup  1 konektor vodiče 

 Rozhraní zákl. stan. přes 
dig. linku 

 RJ45 

 Rozměry 
 KX-NCP500 
  KX-NCP1000 

 430 mm (š) x 86 mm (v) x 340 mm (h) 
  430 mm (š) x 128 mm (v) x 340 mm (h) 

 Hmotnost 
(při   plné instalaci) 

 KX-NCP500 
  KX-NCP1000 

 6,5 kg   
7,5 kg 

 KX-NCP1000 

Celková spotřeba systému 
snížena o 54%

Celková spotřeba systému 
snížena o 54%

Celková spotřeba systému 1,257 kWh/rok
Porovnání s modelem KX-TDA200 z roku 2003

(2,778 kWh/rok)

Celková spotřeba systému 692 kWh/rok
Porovnání s modelem KX-TDA100 z roku 2003

(1,508 kWh/rok)
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 Převod kodeků  KX-NCP500  KX-NCP1000 

 IP–vnější linka | IP-PT nebo vnitřní SIP  DSP4  DSP16  DSP64  DSP4  DSP16  DSP64 

 G711      G711  8  8  8  8  32  64 

 G711      G729  3  8  8  3  12  42 

 G729      G729  2  8  8  2  8  32 

 Kapacita systému 

 Položka  KX-NCP500               KX-NCP1000 

 Systém 

 Zpráva o nepřítomnosti – vnitřní linka   Zpráva 
o nepřítomnosti – systém 

 1 x 16 znaků    8 x 16 znaků 

 Zóna zaparkování hovoru  100 

 Konference  3–8 účastníků na konferenci (celkově 32 účastníků) 

 Třídy služeb (COS)  64 

 Tabulka DID/DDI  32 číslic, 1000 položek 

 Číslo vnitřní linky  10 číslic, 1 položka/vnitřní linka 

 Osobní identifi kační číslo (PIN)    pro vnitřní linku 
 1–5 číslic (1–4 číslice pro PS, 2–4 číslice pro    vnitřní linky, 

které mají hlasovou schránku [s DPT integrací]) 

 Přístupový kód hostitelské pobočkové ústředny  10 číslic, 10 položek/skupina vnějších linek 

 Vícenásobné účastnické číslo (MSN)   Počet znaků jména  10 záznamů na port ISDN-BRI    20 

 Tištěné zprávy  8 

 Časová tabulka fronty  64 

 Plán vzorů tónu vyzvánění  8 

 Počet souběžných programátorů 
 • jeden systémový a 63 osobních programátorů

  • jeden manažerský a 63 osobních programátorů
  • 64 osobních programátorů 

 Uložení hovorů SMDR  200 hovorů 

 Speciální přístupový kód operátora  16 číslic, 20 položek 

 Nájemník  8 

 Časový režim Volno  24 

 Ověřovací kód  4 číslice, 1000 položek 

 Verifi kační kód osobního    identifi kačního čísla (PIN)  10 číslic, 1000 záznamů 

 Vytáčení 

 Tísňové hovory  32 číslic, 10 položek 

 Horká linka  32 číslic 

 Vytáčení protokolem kláves (přístup k službám ISDN)  32 číslic 

 Osobní rychlé vytáčení  32 číslic, 100 položek na vnitřní linku 

 Rychlé vytáčení  8 číslic, 4080 položek 

 Opakované vytáčení  32 číslic 

 Systémové rychlé vytáčení  32 číslic, 1000 záznamů na nájemníka 

 Skupiny 

 Skupiny vysílání  8 (32 členů na skupinu) 

 Skupina převzetí hovorů  64 

 Skupina vyhledávání volné vnitřní linky  64 (16 vnitřních linek na skupinu) 

 Skupina distribuce příchozích hovorů  128 (32 vnitřních linek na skupinu) 

 Skupina pro paging  32 

 Vyzváněcí skupina přenosných stanic  32 

 Skupina vnějších linek  64 

 Skupina VM (DPT)  2 skupiny po 12 portech (24 kanálů) 

 Skupina VM (DTMF)  2 skupiny po 32 kanálech 

 TRS/zákaz 

 TRS/úroveň zákazu  7 

 TRS/kód zrušení zákazu  16 číslic, 100 položek na úroveň 

 TRS/kód výjimky ze zákazu  16 číslic, 100 položek na úroveň 

 Položka  KX-NCP500               KX-NCP1000 

 ARS 

 Tabulka směrovacích plánů   Tabulka čísla předvolby  16 položek   16 číslic, 1000 položek 

 Tabulka výjimek pro čísla předvolby  16 číslic, 200 položek 

 Operátor automatického směrování hovorů (ARS)  10 

 Účtovací kód rozepsaný do položek  10 číslic 

 Autorizační kód  10 číslic 

 Seznam hovorů a čekající zprávy 

 Seznam odchozích hovorů – systémový telefon  100 záznamů/vnitřní linka 1520 záznamů/systém 

 Seznam odchozích hovorů – přenosná stanice  100 záznamů/vnitřní linka 640 záznamů/systém 

 Systém příchozích hovorů – systémový telefon  100 záznamů/vnitřní linka  3040 záznamů/systém 

 Čekající zpráva – PS + skupina    distribuce příchozích 
hovorů 

 256 

 Seznam příchozích hovorů – PS + skupina    distribuce 
příchozích hovorů 

 100 záznamů/vnitřní linka nebo skupina    Celkově 
2048 záznamů/systém 

 Čekající zpráva – PT + SLT  512 

 Hlasová zpráva 

 Odchozí zpráva (OGM)  64 

 Celková doba záznamu OGM  8 minut (MSG4) 

 Celková doba záznamu SVM  40, 60 nebo 120 minut   (v závislosti na kvalitě záznamu) 

 Vestavěná karta hlasové pošty (ESVM2)  125 zpráv 

 Volitelná karta hlasové počty (ESVM2, ESVM4)  250 zpráv 

 Funkce pro hotely a správu hovorného 

 Účtování položek pro pokoje pro hosty  4000 záznamů/pobočková ústředna 

 Recepční hotelu  4 

 Účtovaná sazba  7 číslic včetně desetinného místa 

 Vyčíslení sazby  3 znaky nebo symboly měny 

 Síťování 

 Tabulka směrování a úprav příček TIE  32 záznamů 

 Předvolba  3 číslice 

 Kód pobočkové ústředny  7 číslic 

 NDSS: Monitorované pobočkové ústředny  8 

 NDSS: Registrované vnitřní linky    pro monitorované 
pobočkové ústředny 

 250 

 CTI 

 Software PC Console  8 

 Software PC Phone  64  128 

 Heslo 

 Systémové heslo pro pracovníka provádějícího instalaci  4–10 znaků 

 Systémové heslo správce –    pro programování z počítače  4–10 znaků 

 Systémové heslo uživatele –    pro programování z počítače  4–10 znaků 

 Systémové heslo správce –    pro programování z telefonu  4–10 číslic 

 Systémové heslo uživatele –    pro programování z telefonu  4–10 číslic 

 Heslo správce  4–10 číslic 

 Kód programátora 

 Kód programátora na úrovni instalace  4–16 znaků 

 Kód programátora na úrovni správce  4–16 znaků 

 Kód programátora na úrovni uživatele  0–16 znaků 

 Maximální počet kanálů VoIP 

 KX-NCP500  KX-NCP1000 

 Použitý kodek VoIP  DSP4  DSP16  DSP64  DSP4  DSP16  DSP64 

 G729  4  16  64  4  16  64 

 G711  16  64  128  16  64  128 

 Kapacita doplňkových karet DSP u systémů NCP 



 www.panasoniconline.cz/pbx 

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

 PSQE1035WA.  Vytištěno ve Velké Británii.  Vzhled a specifi kace mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.  




