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Panasonic představuje software Phone Assistant. 

Vynikající sada vysoce intuitivních softwarových 

aplikací CTI (Computer Telephony Integration) 

s mnoha funkcemi - navržená pro intenzivní zvýšení 

komunikačních možností a pro maximální využití 

schopností digitálních IP pobočkových ústředen 

Panasonic TDA.



Aplikace Phone Assistant poskytuje nástroje pro zvýšení 
produktivity jednotlivce, týmu a podniku

Vysoce užitečné funkce jako vizualizace přítomnosti, přehled veškerých telefonních aktivit v reálném čase pro manažery a vedoucí týmů, funkce 

průvodce pro obsluhu nejběžnějších telefonních operací a intuitivní webové rozhraní pro snadnou konfiguraci pobočkové ústředny - to vše činí 

z aplikací Phone Assistant neocenitelný nástroj pro zvýšení produktivity podnikání.

Aplikace Panasonic Phone Assistant se dodávají ve verzích Express (volná licence s omezenými funkcemi) a Pro (plná verze - vyžaduje licenci). 

Verze Express je navíc funkční po dobu 60 dnů jako verze Pro na vyzkoušení všech funkcí. Po tuto dobu je oproti verzi Pro omezena pouze uživatelská 

kapacita. Software se zaměřuje na tři klíčové aspekty potřeb podnikové komunikace.

Phone Assistant

Zobrazení informací souvisejících s hovorem, jako 

je ID volajícího, jméno volajícího, a snadná obsluha 

prostřednictvím myši nebo klávesovými zkratkami 

umožňuje rychlé odbavování hovorů, takže uživatel 

stihne více práce za méně času, a tím vzroste jeho 

produktivita.

Ověření přítomnosti a dosažitelnosti kolegů

Funkce umožňuje před vlastní obsluhou 

příchozího hovoru zjistit, kdo je pro jeho vyřízení 

k dispozici, což významně snižuje počet 

promeškaných hovorů.

Všechny aplikace, pokud jsou použité společně, mohou významně zvýšit produktivitu podniku a posunout 

vaše podnikatelské aktivity na vyšší úroveň.

Phone Assistant pro produktivitu jednotlivce

 - Snadný přístup k telefonním funkcím

Phone Assistant Status pro správce a vedoucí týmů

- K funkcím Phone Assistant navíc snadné monitorování hovorů

Phone Assistant  Manager jako nástroj IT správců

- Snadná správa a údržba pobočkové ústředny

Snadný přístup k běžným telefonním funkcím

S obsluhou běžných telefonních funkcí, jako je přepojení 

či přesměrování hovoru, přidržení hovoru, funkce 

Nevyrušovat nebo zahájení konferenčního hovoru, vám 

v případě potřeby pomohou funkce Průvodce.

Snadná volba prostřednictvím databáze

Uživatelé si mohou vytvářet svoje vlastní pracovní 

i soukromé kontakty, zobrazit přítomnost a dosažitelnost 

všech spolupracovníků a nebo volit čísla vnějších linek 

pouhým poklepáním. Software může používat adresáře 

a seznamy kontaktů aplikace Outlook.

Integrace s IP kamerou

Do systému lze rovněž integrovat IP kameru 

Panasonic, umožňující uživatelům přijmout 

hovor dveřního telefonu a po shlédnutí 

obrazu návštěvníka na monitoru otevřít 

dveře.

Nahrávání právě probíhajícího hovoru 

přímo do hlasové schránky (TVM 50/200)

Aplikace Phone Assistant umožňuje 

uživatelům nahrávat probíhající hovor 

s volajícím.

Phone Assistant - intuitivní uživatelské rozhraní

Zobrazení přítomnosti 

a dosažitelnosti



Vedoucí pracovníci
Phone Assistant Status 

(vedoucí)

Správci
Phone Assistant Manager 
(IT správce) 

Uživatelé v kanceláři

Schéma zapojení systému

Phone Assistant (zaměstnanec)

Phone Assistant Status (vedoucí)

Uživatelé v kanceláři
Phone Assistant (zaměstnanec)

Phone Assistant Status (vedoucí)

Operátoři

Správci navíc mohou v případě potřeby nahrávat 

zvolený hovor. Monitorované pobočky lze rovněž 

označit pro snazší identifikaci - např. pro 

monitorování nového zaměstnance nebo 

operátora během zaučování.

Monitorování stavu a použití telefonu 

pracovníka

Uživatelé aplikace Phone Assistant Status Pro 

mohou monitorovat všechny konfigurované 

příchozí hovory.

Oprávnění uživatelé mohou v rámci 

monitorování sledovat nejenom všechny 

telefonní aktivity, ale také nastavení 

monitorovaných uživatelů, např. přesměrování 

hovorů, zprávy od nepřítomného atd.

Obchodní manažeři, správci a vedoucí týmů 

mohou prostřednictvím monitorování 

v reálném čase sledovat telefonní 

komunikaci všech členů svého týmu. 

Aplikace Phone Assistant Status umožňuje 

monitorovat až 128 uživatelů (v kombinaci 

uživatelů aplikace nebo normálních poboček) 

včetně všech informací o přítomnosti 

a dosažitelnosti - výborné pro jakákoli 

call centra.

Oprávnění uživatelé mohou vyzvednout 

kterýkoli vyzvánějící monitorovaný hovor, 

poslouchat jej, vstoupit do hovoru nebo jej 

převzít.

Rozšířené možnosti reportů

Software podporuje bohaté možnosti reportů 

prostřednictvím vestavěných reportů, ale umožňuje 

rovněž úpravu reportů pro sledování všech 

telefonních aktivit firmy, jako jsou:

- Stav monitorovaných poboček

- Historie všech hovorů

- Výstup seznamu hovorů jako CSV souborů

Phone Assistant Status

PA Manager

DPT nebo APT nebo 
IP PT nebo  SLT

PA Express/Pro

LAN

TDA
TVM

Telefonní linka

LAN

DPT nebo APT nebo 
IP PT nebo  SLT

PA Statue Express/Pro PA Pro s aplikací IP Soft Phone

Phone Assistant Status - monitorování a reporty



Název produktu PopisModel

Phone Assistant Manager

IT oddělení mohou na libovolném počítači se standardním webovým prohlížečem používat aplikaci Phone Assistant Manager pro správu a nastavování 
uživatelů této aplikace, jakož i provádět typické doplňování, přesuny a změny konfigurace digitální IP pobočkové ústředny TDA. Pomocí těchto nástrojů 
jsou uživatelé schopni sami si provádět úpravy jednoduchých nastavení systému i poboček, jako:

- Úpravy systémového data, času a časových režimů 
- Doplňovat a upravovat čísla rychlé volby do pobočkové ústředny
- Nastavovat systémové zprávy při nepřítomnosti
- Nastavovat přesměrování hovorů, funkci Nevyrušovat, čekání hovoru apod.
- Přiřazování flexibilních programovatelných tlačítek

Při správně nakonfigurované podnikové IP síti mohou oprávnění pracovníci IT oddělení získat vzdálený 
přístup pro konfigurování základních nastavení pobočkové ústředny TDA z kteréhokoli místa na světě.

Hardware pobočkové ústředny Podmínky

TDA30: 3.00 nebo vyšší ,TDA100 / 200: 3.00 nebo vyšší ,TDA600: 2.22 nebo vyšší

USB (na straně MPR) nebo LAN (Pro LAN je vyžadována karta CTI Link.TDA30 podporuje pouze USB.)

Alespoň jedno DHLC, DLC, SLC, MSLC, ESLC, EMSLC, IP-EXT

Vyžadována pro funkci obsluhy dveří (je nutná přídavná karta)

Podporovaná verze PBX MPR

Komunikační cesta

Zařízení na pobočce

Jednotka dveřního telefonu

Funkce Express V1.1 Pro V1.1

Uživatelská kapacita

Základní řízení hovorů

Historie hovorů

Řízení Přesměrování/Nerušit

Seznam kontaktů

Monitorování IP kamery

Konferenční hovor

Integrace aplikace Outlook

Záznam rozhovoru

IP Soft Phone (volitelný modul)

5  pro TDA30, 10 pro TDA100/200, 20 pro TDA600

X

4 typy a každý typ max. 10 posledních položek

X

2 skupiny a každá skupina max. 10 položek

1 kamera

(Pouze účastník)

-

-

-

Max. 128 uživatelů 

(verze Pro trial: 2 pro TDA30, 4 pro TDA100/200, 8 pro TDA600)

X

4 typy

X

Max. 100 skupin a každá skupina max. 100 položek

4 kamery

(Nastavení jako zřizovatel)

X

X   (pomocí VM  (bez připojení USB))

X

Hardware IP kamery Podmínky

 Podporovaná IP kamera Panasonic. BL-C řada

Phone Assistant Express/Pro

PA Manager

Minimální Doporučený Minimální Doporučený

PA Client 
(PA Express/ Pro, PA Status Express/ PA Soft Phone Plug-in Module)

CPU

RAM (paměť)
Operační systém

Pevný disk
Video

Komunikace

Pentium 
/rodina Celeron/ 
kompatibilní CPU 1,0 GHz
256 MB
Windows 2000 Pro 
Windows XP Pro 
Windows 2003 Server SE
1,5 GB volného prostoru
Pro instalaci, 
rozlišení závisí na OS.
Pro LAN, 10BaseT 
Pro USB, USB 2.0 standard s jedním 
konektorem

Pentium 
/rodina Celeron/ 
kompatibilní CPU 2,0 GHz nebo vyšší
512 MB nebo více
Windows 2000 Pro 
Windows XP Pro 
Windows 2003 Server SE
2,0 GB volného prostoru nebo více
Pro instalaci, 
rozlišení závisí na OS.
Pro LAN, 100BaseT nebo vyšší 
Pro USB, USB 2.0 standard s jedním 
konektorem

Pentium 
/rodina Celeron/ 
kompatibilní CPU 1,0 GHz
128 MB
Windows 2000 Pro 
Windows XP Pro, Home Windows 2003 
Server SE
1,5 GB volného prostoru
1024 x 766 
256 barev
Pro LAN, 10BaseT 
(Pro použití funkce záznamu: USB 2.0 
standard s jedním konektorem)

Pentium 
/rodina Celeron/ 
kompatibilní CPU 2,0 GHz nebo vyšší
512 MB nebo více
Windows 2000 Pro 
Windows XP Pro 
Windows 2003 Server SE
2,0 GB volného prostoru nebo více
1280 x 1024 nebo více 
256 barev nebo více
Pro LAN, 100BaseT nebo vyšší 
(Pro použití funkce záznamu: USB 2.0 
standard s jedním konektorem)

Hardware, parametry PC

Funkce Express V1.1 Pro V1.1

Uživatelská kapacita

Monitor poboček

Historie hovorů

Reporty

Max. 3 uživatelé

Max. 5 poboček

4 typy a každý typ max. 10 posledních položek

X (vzorek)

Max. 8 uživatelů

Max. 128 poboček

4 typy

X (základní)

Phone Assistant Status Express/ Pro

Seznam softwaru

Požadavky na software/hardware Express V1.1 Pro V1.1

Použití IP Soft Phone. - Použití IP Soft-Phone  Plug-In Module

Požadavky volitelných produktů

* Volně licencovaný software

*Phone Assistant Express

Phone Assistant Pro

*Phone Assistant Status Express

Phone Assistant Status Pro

*Phone Assistant Manager

Phone Assistant IP Soft-Phone Plug-In 

Module

KX-NCS1100

KX-NCS1101

KX-NCS1200

KX-NCS1201

KX-NCS1301

KX-NCS9101

Software pro obsluhu telefonu s omezenými funkcemi. Volná licence.

Software pro obsluhu telefonu. 

Vyžaduje licenci. KX-NCS1101 obsahuje 1 licenci. 

KX-NCS1105 obsahuje 5 licencí. 

KX-NCS1110 obsahuje 10 licencí. 

Software pro obsluhu a monitorování hovoru s omezenými funkcemi. Volná licence.

Software pro obsluhu a monitorování hovoru. Vyžaduje licenci. 

KX-NCS1201 obsahuje 1 licenci. 

Webový software pro správu konfigurace pobočkové ústředny. Volná licence.

IP Soft-Phone Plug-In Module pro PA Pro a PA Network Console. Vyžaduje licenci. 

KX-NCS91 01 obsahuje 1 licenci. 
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