
 HOVORU
NA KAŽDÉM 

VORU
ŽDÉM
VORU
Ž ZÁLEŽÍ 

 HOVORU 

ZÁLEŽÍ 

 NA KAŽDÉM 

OV
KAŽ

V
Ž
V
Ž

HOV
KAŽ

V
Ž
V
Ž

 SYSTÉM KX-TDA100D 



CENOVĚ VÝHODNÉ
TELEKOMUNIKAČNÍ

SYSTÉMY

 Moderní fi rmy potřebují řešení telefonie, které slučuje veškeré výhody tradičních telekomunikací i 

technologii IP a současně si zachovává výhodnou cenu. Těmto potřebám vychází vstříc systém KX-TDA100D 

společnosti Panasonic. Nabízí maximální fl exibilitu a funkce, které si poradí s každou situací. 

  JEDNODUŠŠÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE

  Při investici do telekomunikačního systému je třeba zvážit budoucí 

požadavky na fi remní komunikaci. Pro fi rmy je nezbytné zajistit si 

efektivní komunikaci pro současnost. Stejně tak ale chtějí mít jistotu, 

že jsou správně vybaveny pro zvládnutí nárůstu požadavků v budoucnu.

  Systém KX-TDA100D obsahuje vyčerpávající škálu pokročilých řešení 

telefonie. Přináší řadu výhod, které pomohou s řešením komunikačních 

potřeb vaší společnosti.

  VÝKON PŘI NIŽŠÍCH NÁKLADECH

  S novým systémem KX-TDA100D získáte vyšší kapacitu, aniž byste 

museli provádět jakékoli systémové upgrady nebo rozšíření. Zákazníci 

získají přínosy tradičních řešení PSTN, současně jim využívání výhod 

technologií IP přinese cenově výhodnější, jednodušší a spolehlivější 

řešení hlasové komunikace založené na hovorech s nejnižšími náklady.

  Hlavní výhody:

•   vyšší kapacita,

•   lepší mobilita,

•   vzdálená údržba, přesuny a změny,

•   pro detašované pracovníky i pracovníky v domácí kanceláři.

    MOBILITA

  Řešení – jako jsou například bezdrátové telefony DECT – vám poskytují 

možnost volně se pohybovat po vaší organizaci, takže na důležité 

hovory můžete reagovat z kteréhokoli místa v kanceláři. Z využití našich 

základních telefonů DECT se nyní stane skutečně cenově výhodné 

mobilní řešení, které bude ku prospěchu celé vaší organizaci. Jako 

vnitřní linky kanceláře lze integrovat i mobilní telefony, čímž získáte 

dokonalý přístup přes jediné číslo, i když budete mimo kancelář.

  Efektivitu komunikace vylepšují integrované pokročilé funkce call 

centra a zasílání hlasových zpráv. Můžete díky nim efektivněji 

obsloužit své zákazníky. Systém KX-TDA100D usnadňuje distribuci 

hovorů a správu operátorů, protože vám poskytuje úplnou kontrolu 

nad využíváním telefonního systému.

    SPOLEHLIVOST

  Spolehlivost systému KX-TDA100D společnosti Panasonic je 

zaručena přísným řízením kvality a testováním, jímž systémy 

prochází, než opustí výrobu. Můžete se na ně zaručeně spolehnout. 

  Při návrhu těchto systémů bylo cílem dosažení rychlé a jednoduché 

instalace a nutnosti minimální údržby. Výpadky jsou tak uchovávány 

na absolutním minimu. Systémy rovněž podporují karty vyměnitelné 

za provozu. Většinu modulů můžete vyměnit nebo přidat, aniž byste 

museli vypínat celý systém. Pokročilé programovací nástroje pro 

osobní počítače pomáhají pracovníkům provádějícím instalaci 

provádět rychlé změny v konfi guraci z kteréhokoli místa v síti.
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 PRODUKTOVÁ ŘADA KX-TDA100D 

    INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ CALL CENTRA 

ZAJIŠŤUJÍ DOKONALÉ SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM

  Efektivní a zdvořilé vyřízení telefonních hovorů představuje bez 

ohledu na velikost fi rmy významný prvek úspěšného podnikání. 

Společnost Panasonic nabízí pro call centra menší až střední 

velikosti několik řešení, která podnikům umožňují lépe kontrolovat 

a využívat omezené lidské zdroje. Funkce call centra představují 

neodlučitelnou součást tohoto komunikačního systému. Lze je 

ale jednoduše rozšířit tak, aby na základě kombinace volitelných 

softwarových řešení technologie CTI vyhovovaly i náročnějším 

požadavkům. Hlavní integrované funkce:

•   inteligentní a automatické směrování hovorů,

•   fl exibilní směrování hovorů do přepojovacích skupin,

•   směrování VIP hovorů,

•   automatická spojovatelka,

•   fronta hovorů se zprávami o čekání,

•   přenositelné vnitřní linky („hot desking“),

•   monitorování fronty hovorů správcem,

•   monitorování a hlášení správci,

•   záložní vnitřní linky pro přepad,

•   přihlašování, odhlašování a zotavení operátorů.

  

   TECHNOLOGIE PŘIPRAVENÁ PRO       

  BUDOUCNOST

  Pobočková ústředna KX-TDA100D představuje komunikační systém, 

který může růst s vaší fi rmou. Systém je připraven pro použití 

s širokou řadou analogových zařízení, analogových a ISDN vnějších 

linek, IP linek, IP telefonů, CTI aplikací na bázi IP a kompletní 

řadou aplikací pro fi remní komunikaci. 
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VŽDY
DOKONALÉ

FUNKCE

 ALFANUMERICKÝ DISPLEJ

  S naším uživatelsky přívětivým LCD displejem je vyřizování hovorů 

jednodušší než kdy předtím. Displej slouží k zobrazení široké škály 

různých informací o hovoru a k přístupu k mnoha funkcím systému. 

Hovory můžete taky uskutečnit tak, že budete jednoduše postupovat 

podle vizuálních pokynů na displeji. Displej může například 

zobrazovat:

•   jméno a číslo volajícího,

•   čekající zprávy, zprávy o nepřítomnosti, nastavení funkcí,

•   protokol příchozích a odchozích hovorů (seznam hovorů),

•   systémové nebo osobní rychlé vytáčení,

•   seznam vnitřních linek,

•   dobu trvání hovoru,

•   systémové funkce,

•   čas a datum.

  NAVIGAČNÍ KLÁVESY

  Přístup na jeden dotek k různým systémovým funkcím a nabídkám 

telefonního systému zajišťují intuitivní navigační klávesy navržené 

s ohledem na ergonomii.

  PROGRAMOVATELNÉ KLÁVESY

  Programovatelné přístupové klávesy na jeden dotek šetří čas 

i námahu. Tyto klávesy lze použít k uložení telefonních čísel nebo 

pro přístup k často používaným systémovým funkcím. Dvojbarevné 

indikátory LED (červená/zelená) poskytují vizuální upozornění na 

stav používané funkce nebo na stav kolegů (volný, obsazený).

  VÍCESTUPŇOVÉ NASTAVENÍ ÚHLU SKLONU

  IP i digitální terminály se vyznačují více možnostmi nastavení 

sklonu, které vám zajistí maximální viditelnost z kteréhokoli úhlu.

  PRAKTICKÉ HANDS-FREE

  Pokud využijete volitelný modul Bluetooth*, můžete naplno využít 

výhod podpory bezdrátové náhlavní soupravy. Vestavěný konektor 

typu jack ve spojení s volitelnou náhlavní soupravou umožňuje 

vytíženým uživatelům přijímat důležité telefonní hovory, současně 

ale uživatelé mají volné ruce, takže mohou dál pracovat na počítači 

nebo si jen dělat poznámky.

  *K dispozici u digitálních terminálů KX-DT346 a KX-DT343 a IP terminálů řady 

KX-NT300.

  INTEGRACE S DATOVOU SÍTÍ

  IP terminály řady NT300 se připojují přímo do vaší datové sítě. 

Zajišťují funkce IP telefonie s větším množstvím funkcí a větším 

pohodlí. Pomocí vestavěného dvouportového Ethernet přepínače 

v zadní části IP telefonů mohou uživatelé snadno připojit počítače 

nebo notebooky do podnikové sítě LAN, takže dojde ke snížení 

nepořádku na stole způsobeného kabely a nákladů na kabelové 

propojení.

 Systém KX-TDA100D společnosti Panasonic zajišťuje přístup k široké řadě zařízení a služeb s cílem 

poskytovat efektivní komunikaci. Máme řešení na míru veškerým potřebám vaší fi rmy – od tradičních 

analogových telefonů až po bezdrátové DECT, digitální nebo IP terminály. 
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  IP TERMINÁLY

  IP terminály řady NT300 vás přenesou do nového rozměru produktivity komunikace, širokopásmového síťového připojení a péče o zákazníky. 

Elegantní ultramoderní vzhled (dostupný v černé a bílé barvě) dobře ladí s jakýmkoli pracovním prostředím a výzdobou kanceláře.

  Poznámka: IP terminály vyžadují volitelnou kartu vnitřních linek IP-EXT16.

 

KX-DT346 KX-DT343

  DIGITÁLNÍ TERMINÁLY

  Digitální terminály společnosti Panasonic byly vyvinuty speciálně s ohledem na splnění požadavků všech druhů podniků. Vyznačují se 

elegantním vzhledem, vylepšenou ergonomií, fl exibilitou a špičkovou hlasovou kvalitou.

KX-DT333 KX-DT321

KX-NT346 KX-NT343 KX-NT321 KX-NT303

KX-DT390 KX-NT303 KX-T7710
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BEZDRÁTOVÁ
MOBILNÍ

ŘEŠENÍ

 INTEGRACE MOBILNÍCH/GSM ZAŘÍZENÍ PRO 

MOBILITU KDYKOLI A KDEKOLI

  Při podnikání mimo kancelář se bez mobilních telefonů často 

neobejdete. Systém KX-TDA100D podporuje nejnovější technologii 

integrace mobilních telefonů. Umožňuje přesměrovat hovory 

směřující na vnitřní linku v kanceláři přímo do mobilního telefonu. 

Hovory pak lze přepojit zpět na vnitřní linku kolegy v kanceláři nebo 

dokonce zpět do systému hlasové pošty.

  Integrací mobilních telefonů lze umožnit, aby příchozí hovory 

vyzváněly současně na stolním i mobilním telefonu. Firmy tak 

mohou uveřejnit jediné číslo pro veškeré příchozí hovory a současně 

uživatelům poskytnou vyšší fl exibilitu v tom, zda hovory přijmou na 

stolním nebo mobilním telefonu.

  BEZDRÁTOVÉ KANCELÁŘSKÉ MOBILNÍ ŘEŠENÍ 

DECT S VÍCE ZÁKLADNOVÝMI STANICEMI  

Kancelářské řešení mobility od společnosti Panasonic vám 

nabídne možnost pokračovat v konverzaci prostřednictvím lehkých 

bezdrátových terminálů DECT s inteligentními fi remními funkcemi, 

i když se vzdálíte od pracovního stolu nebo pohybujete po kanceláři. 

Pomocí funkce Wireless XDP (eXtra Device Port) mohou uživatelé 

nastavit bezdrátové terminály DECT na stejné číslo linky, jako má 

jejich stolní telefon. Pak mohou hovory přijímat, i když u svého 

pracovního stolu nejsou.

  Systém DECT s více základnovými stanicemi představuje 

integrované bezdrátové mobilní řešení, které zajišťuje automatické 

předávání hovoru mezi nainstalovanými bezdrátovými základnami. 

Tím zlepšuje pokrytí a poskytuje skutečnou komunikační mobilitu i 

v rozsáhlých budovách. 

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

 Máte právě hovor s důležitým zákazníkem a potřebujete odejít od stolu? Pomohou vám bezdrátová mobilní 

řešení od společnosti Panasonic. Systém KX-TDA100D společnosti Panasonic umožňuje jednoduše 

pokračovat v konverzaci po celé kanceláři pomocí jednoho z našich lehkých bezdrátových telefonů DECT 

s inteligentními fi remními funkcemi. Protože lze jako kancelářské vnitřní linky integrovat také mobilní 

telefony, stačí vám k přijímání i provádění hovorů jediné číslo. 

SNADNO VIDITELNÉ PŘÍCHOZÍ HOVORY A 

ZPRÁVY

SNADNÉ VYTÁČENÍ ZA ŠPATNÝCH 

SVĚTELNÝCH PODMÍNEK

SNADNO ČITELNÝ BAREVNÝ LCD 

DISPLEJ

KONEKTOR NÁHLAVNÍ SOUPRAVY PRO 

VOLNÉ RUCE NA PRÁCI

ODOLNOST PROTI POSTŘÍKÁNÍ A PRACHU
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• Barevný LCD displej *1

• Podsvícená klávesnice

• Vícejazyčné zobrazení

• Hlasitý poslech

• Programovatelné klávesy*2

• Podpora funkcí pobočkové ústředny

• Seznam pro 200 kontaktů

• Kompatibilita s náhlavní soupravou

• 10 melodií vyzvánění *1

• Vytáčení pomocí 10 programovatelných rychlých kláves

• Vibrační vyzvánění*3

• Režim schůzky*3

• Odolnost proti prachu a postříkání podle specifi kace IP64*4

 *1 Pouze modely KX-TCA175 a KX-TCA275

  *2 Pouze modely KX-TCA175, KX-TCA275 a KX-TCA364

  *3 Pouze modely KX-TCA364 a KX-TCA275

  *4 Pouze model KX-TCA364 

 Standardní model 
KX-TCA175 

 Základní model 
KX-WT115 

 Odolný model 
KX-TCA364 

 Kompaktní manažerský 
model KX-TCA275 

 TERMINÁLY PRO FIREMNÍ MOBILITU

  Ať jsou vaše požadavky jakékoli, s terminály DECT (ať už ve standardním, kompaktním manažerském nebo odolném provedení) máte 

jistotu, že společnost Panasonic má řešení mobility DECT právě pro vás.

  Zatímco základní model KX-WT115 nabízí výkon za výhodnou cenu, telefon KX-TCA275 

představuje kompaktní, lehké a odolné zařízení vyznačující se řadou výkonných funkcí 

pro fi remní telefonii. Pro uživatele, kteří potřebují telefon běžné velikosti s kvalitním 

výkonem, je zase ideálním řešením model KX-TCA175. V neposlední řadě je tu odolný 

telefon KX-TCA364 pro náročná prostředí, který splňuje přísné normy odolnosti proti 

prachu a stříkající vodě specifi kace IP64. Všechny naše telefony DECT byly navíc 

vylepšeny o funkci určenou pro hlučná prostředí, takže je lze používat v hlučných 

prostředích při nezměněné kvalitě zvuku.

  ROZŠÍŘENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘSKÉ BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE

  Abychom vám dokázali nabídnout to nejpružnější a nejuniverzálnější mobilní 

prostředí, je součástí naší nabídky terminálů DECT široký výběr základnových 

stanic podporujících 2, 4 a 8 hovorových kanálů. Protože lze systém KX-TDA100D 

nakonfi gurovat pro použití s více různými základnovými stanicemi (včetně 

mnohakanálových stanic), dosahuje tak vyšší mobility celého řešení. Pokud systém 

doplníte o náš vícekanálový opakovač DECT, můžete ještě více rozšířit pokrytí.

Systém také poskytuje bezproblémové automatické předávání mezi nainstalovanými 

základnovými stanicemi. Tím zlepšuje pokrytí a poskytuje skutečnou komunikační 

mobilitu i v rozsáhlých budovách.  
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    PŘÍNOSY TECHNOLOGIE CTI

  Pomocí této technologie lze zavést více různých aplikací pro telefonii s cílem rozšířit možnosti fi remní komunikace a poskytnout pro vaše 

obchodní činnosti softwarové aplikace pro produktivitu. Systém KX-TDA100D může podporovat řadu různých aplikací pro produktivitu, které 

řeší veškeré aspekty fi remních požadavků. Patří mezi ně například: 

•   hotely – obsazenost pokojů, přihlašování a odhlašování hostů, fakturace a podobně,

•   kanceláře – zobrazení příchozích hovorů, zobrazení zaneprázdněnosti volajícího, účtování hovorů a podobně,

•   kontaktní centra – zobrazení příchozích hovorů, integrace databáze CRM, přihlašování a odhlašování operátorů, vykazování automatického 

přidělování hovorů (ACD) a podobně.

 

APLIKACE PRO
FLEXIBILNÍ

TELEFONII

 INTEGRACE TECHNOLOGIE CTI

  Technologie CTI (Computer Telephony Integration) je technologie 

integrace počítačové telefonie, která představuje spojení toho 

nejlepšího z telefonie a počítačů, čímž nabízí výkonná a jednoduchá 

vylepšení produktivity. Systém KX-TDA100D společnosti Panasonic 

integraci technologie CTI podporuje prostřednictvím dvou ověřených 

oborových standardů: 

•   TAPI (Telephony Application Programming Interface),

•   CSTA (Computer Supported Telecommunications).  

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

 Systém KX-TDA100D společnosti Panasonic podporuje rozhraní technologie CTI, které v tomto odvětví 

představuje standard. Systém podporuje širokou škálu softwarových aplikací, od standardních automaticky 

otevíraných oken až po systémy řízení vztahů se zákazníky CRM a mnohé další. Všechny systémy jsou 

navrženy za účelem zvýšení efektivity zaměstnanců a zlepšení fi remní produktivity. 

 

 Technologie CTI 
 Systémový telefon  Systémový telefon 

 Digitální IP pobočková 
ústředna TDA100D 

 Server CTI  Aplikace CTI  Aplikace CTI 
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  Volitelné řešení:

  Zjednodušené řešení hlasových zpráv poskytne uživatelům vnitřních 

linek instalace 2kanálové karty ESVM2 (Enhanced Simple Voice 

Mail) (model KX-TDA0192) nebo 4kanálové karty ESVM4 (model 

KX-TDA0194) do systému KX-TDA100D společnosti Panasonic. Toto 

řešení může být velice výhodné pro společnosti, které mají zájem 

zlepšit služby zákazníkům a poskytnout zaměstnancům soukromou 

hlasovou poštu prostřednictvím poskytování cenově výhodného 

řešení hlasové pošty.

  Každý uživatel vnitřní linky může mít osobní schránku hlasové 

pošty, která může současně přehrávat odchozí uvítací zprávy 

i nahrávat příchozí hlasové zprávy. Nezáleží přitom na typu 

používané vnitřní linky – například se jedná o typy PT (systémový 

terminál), SLT (analogový telefon) nebo PS (přenosná stanice). 

Úložný prostor pro záznamy jednotlivých schránek hlasové pošty 

se sdílí mezi odchozími zprávami s pozdravy a přijatými zprávami 

hlasové pošty.

  Uživatelé vnitřních linek mohou nahrávat, poslouchat nebo mazat 

vlastní zprávy s pozdravy i nahrávat nebo mazat hlasové zprávy od 

externích volajících.

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

  Externí řešení:

  Firmy, které vyžadují rozšířené zpracování hlasových zpráv 

přesahující možnosti funkcí volitelných karet ESVM, mohou provést 

upgrade na externí řešení pro záznam zpráv KX-TVM50 nebo KX-

TVM200. Tato řešení poskytují pokročilé aplikace pro zpracování 

zpráv a služeb zákazníkům. Tyto volitelné externí systémy záznamu 

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. 

 ŘEŠENÍ ZASÍLÁNÍ ZPRÁV 

 Pobočková ústředna KX-TDA100D nabízí dva typy řešení zasílání zpráv:
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INTEGROVANÁ
PODNIKOVÁ

ŘEŠENÍ

 TECHNOLOGIE VoIP (VOICE-OVER IP)

  Technologie VoIP představuje ideální řešení komunikace mezi 

jednotlivými pracovišti, pro kanceláře s více pracovišti nebo pro 

maloobchodní řetězce. Pokud tuto technologii využijete k připojení 

pobočky, zaměstnanců detašované kanceláře, pracovníků v domácí 

kanceláři nebo zaměstnance pro podomní prodej, dokážete 

vytvořit pružné pracovní prostředí a snížit náklady. Další přínosy 

technologie:

•   snížení nákladů na hovory,

• integrace detašovaných uživatelů do týmu,

•   snížení nákladů na propojení a provoz.

  

  VZDÁLENÁ SPRÁVA

  Systém KX-TDA100D poskytuje pracovníkům provádějícím instalaci 

a správcům možnost vzdáleně řídit jakýkoli scénář nasazení – ať už 

se jedná o samostatný systém, nebo síťový systém s více lokalitami 

připojený přes IP síť. Potřebují pouze počítač v síti a hlavně 

aplikaci PC Maintenance Console a mohou k systémům přistupovat 

a spravovat je odkudkoli. Výsledkem je snížení nadbytečných 

režijních nákladů.

  SÍŤOVÁNÍ VÍCE PRACOVIŠŤ  

Při použití technologie IP je síťové propojení více pracovišť daleko 

jednodušší a levnější. Využitím interní IP sítě kanceláře můžete 

rozšířit síť VoIP, systémové funkce a dokonce i skupiny call centra. 

Pokud ve více různých pobočkách v síti použijete skupiny distribuce 

příchozích hovorů ICD (Incoming Call Distribution), dokážete zajistit 

lepší pružnost při vyřizování hovorů a jednoduše lépe využít dostupné 

zdroje své organizace.

    SÍŤOVÁ KONTROLKA BLF

  Síťové kontrolky BLF (Busy Lamp Field) a NDSS (Network 

Direct Station Selection) umožňují prostřednictvím jediného 

centralizovaného operátora sítě jedinečné monitorování vnitřních 

linek v rámci systémů KX-TDA100D připojených do sítě. Tyto vnitřní 

linky mohou být součástí globální komunikační sítě připojené 

prostřednictvím technologií ISDN nebo IP.

  Pokud je kterákoli z předem naprogramovaných vnitřních linek 

obsazena, přijímá příchozí hovor (vyzvání) nebo je v režimu „Nerušit“ 

(DND), rozsvítí se operátorovi kontrolka DSS pro danou linku. Pomocí 

této funkce operátor okamžitě vidí stav konkrétní vnitřní linky.

 

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

 Firmy prochází neustálým vývojem. Potřebují sice cenově výhodnou platformu, zároveň ale také řešení, 

které dokáže držet krok s neustále se proměňujícím prostředím – řešení, jakým je právě technologie 

IP. Síťové IP infrastruktury nyní mohou současně přenášet hlas i data, čímž dochází ke zvýšení využití 

sítě a snížení nákladů na infrastrukturu. Systém KX-TDA100D společnosti Panasonic je navržen tak, aby 

umožňoval integraci tradiční analogové komunikace a technologie VoIP (Voice over Internet Protocol). 

Zajišťuje tak v jediné síti hlasovou i datovou komunikaci. 
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 UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

  Tržní segment ubytování a stravování vyžaduje komunikační 

systém, který je fl exibilní, hospodárný a snadno použitelný. Musí 

se vyznačovat spolehlivostí a schopností přizpůsobit se jednotlivým 

potřebám konkrétních lokalit. Důležitým faktorem úspěchu jakékoli 

fi rmy se rovněž stává integrace aplikací, jako je odbavování pokojů 

pro hosty nebo správa systému. Protože systém KX-TDA100D 

společnosti Panasonic umožňuje cenově výhodné rozšíření, mobilní 

možnosti a integraci technologie CTI, je na tyto náročné požadavky 

dokonale připraven.

  ZDRAVOTNÍ PÉČE

  Mají-li splňovat požadavky zaměstnanců a lidí, o něž pečují, musí 

se pečovatelská zařízení a domovy pro seniory vyznačovat současně 

vysokou úrovní spolehlivosti i snadnou použitelností. Jakákoli 

řešení komunikace musí být navíc schopna se integrovat do aplikací 

pro péči, jako jsou například systémy tísňového volání. Systém 

KX-TDA100D společnosti Panasonic všechny tyto požadavky splňuje 

a zároveň zajišťuje bezpečné, cenově výhodné a fl exibilní řešení 

použitelné i v budoucnu.

  STAVEBNICTVÍ

  Mezi základní požadavky oboru stavebnictví patří fl exibilita při 

dostatečné odolnosti. Pobočková ústředna KX-TDA100D společnosti 

Panasonic se dokáže měnícím se požadavkům vaší fi rmy rychle 

přizpůsobit. Potřebujete přidat řešení konferencí nebo bezdrátové 

připojení? Flexibilní programovatelné a odolné DECT telefony 

pobočkové ústředny KX-TDA100D zajišťují veškerá řešení, která 

potřebujete, abyste nevypadli z tempa.

  VÝROBNÍ PODNIKY

  Mezi důležitá kritéria, jež musí telekomunikační systémy splňovat, 

patří vysoká úroveň fl exibility a hospodárnosti, maximální 

spolehlivost a schopnost přizpůsobit se individuálním potřebám. 

V této oblasti je systém KX-TDA100D PBX společnosti Panasonic 

jednoznačnou jedničkou, protože při jeho vývoji se braly v úvahu 

požadavky výrobních závodů a oddělení. Ultramoderní vzhled tohoto 

systému a jeho řešení připravená na budoucnost vám umožní zažít 

zcela nový rozměr efektivní komunikace.

  LOGISTIKA

  Logistika vyžaduje plynulý a spolehlivý přenos informací. Proto mají 

fi rmy, které se logistikou zabývají, co se týče telekomunikačních 

systémů specifi cké požadavky. Díky možnosti integrace do 

moderních systémů CRM a mobilnímu přístupu se mohou systémy 

Panasonic stát hybnou silou vašeho podnikání – v současnosti 

i v blízké a vzdálenější budoucnosti. 
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 Technické údaje 

 Kapacita systému 

 Seznam volitelných doplňků 

 Kompatibilní systémové telefony Panasonic
  Pobočková ústředna podporuje následující telefony:

•   digitální systémové telefony (například řadu KX-DT300),

•   systémové IP telefony (například řadu KX-NT300),

•   přenosné stanice (například modely KX-TCA364 nebo 

KX-TCA275),

•   konzole DSS (například model KX-DT390),

•   analogové telefony (například model KX-T7710). 

 Technické údaje 

 KX-TDA100D 

 Kategorie  Model  Popis 
 Volitelná karta DMPR  KX-TDA0196  Analogová karta dálkové správy (RMT) 

 Karty vnějších linek  KX-TDA0180  Karta 8 analogových vnějších linek (LCOT8) 

 KX-TDA0181  Karta 16 analogových vnějších linek (LCOT16) 

 KX-TDA0184  Karta 8 portů analogové příčky E&M (E&M8) 

 KX-TDA0188  Karta digitální přípojky E1 (E1) 

 KX-TDA0189  Doplňková karta přijímače tarifi kačních impulsů a identifi kace analogového Caller-ID pro 8 vnějších linek (CID/PAY8) 

 KX-TDA0193  Doplňková karta identifi kace analogového Caller-ID pro 8 vnějších linek (CID8) 

 KX-TDA0284  Karta digitální přípojky ISDN 4BRI (BRI4) 

 KX-TDA0288  Karta digitální přípojky ISDN 8BRI (BRI8) 

 KX-TDA0290CE/CJ  Karta digitální přípojky ISDN PRI (PRI30) 

 KX-TDA0484  Karta VoIP brány, 4 hlasové kanály (IP-GW4E) 

 KX-TDA0490  Karta VoIP brány, 16 hlasových kanálů (IP-GW16) 

 KX-TDA1180  Karta 8 analogových vnějších linek s identifi kací volajícího (CLCOT8) 

 KX-TDA1186  Doplňková karta 8 analogových vnějších linek s identifi kací volajícího (CLCOT8E) 

 Karty vnitřních linek  KX-TDA0143  Karta DECT rozhraní pro 4 základnové stanice (CSIF4) 

 KX-TDA0144  Karta DECT rozhraní pro 8 základnových stanic (CSIF8) 

 KX-TDA0171  Karta 8 digitálních vnitřních linek (DLC8) 

 KX-TDA0172  Karta 16 digitálních vnitřních linek (DLC16) 

 KX-TDA0470  Karta 16 IP systémových vnitřních linek (IP-EXT16) 

 KX-TDA1176  Karta 16 analogových vnitřních linek s identifi kací volajícího a indikací zprávy (MCSLC16) 

 KX-TDA1178  Karta 24 analogových vnitřních linek s identifi kací volajícího a indikací zprávy (MCSLC24) 

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

 KX-TDA0162  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-TDA0190  Rozšiřující karta se 3 volnými sloty (OPB3) 

 KX-TDA0191  Doplňková karta paměti pro hlášení se 4 kanály (MSG4) 

 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) 

 KX-TDA0410  Karta rozhraní LAN CTI (CTI-LINK) 
 Volitelná paměťová SD karta  KX-TDA0920  Paměťová SD karta pro povýšení systému na verzi Plus 

 Základnové 
stanice
  (CS) 

 DECT  KX-TDA0155  Základnová stanice DECT se 2 kanály s připojením na vnitřní digitální linku 

 KX-TDA0156  Základnová stanice DECT se 4 kanály s připojením přes kartu rozhraní CSIF 

 KX-TDA0158  Základnová stanice DECT s 8 kanály s připojením na vnitřní digitální linku 

 Systémové
  příslušenství 

 KX-A228  Kabel záložní baterie 
 KX-A258  Krytka prázdného slotu 

 KX-T30865  Dveřní telefon 

 KX-T7765  Dveřní telefon 

 KX-TDA100D 
 Řídicí sběrnice
  Originální sběrnice (16 bitů, 8 MHz, 10 MB/s) 

 Komunikační sběrnice:
  Sběrnice v souladu se specifi kací H.100 (1024 časových slotů) 

 Přepínání:
  Neblokující 

 Příkon:
  100 V – 130 V stř.; 2,8 A / 200 V – 240 V stř.; 1,7 A; 50 Hz/60 Hz 

 Vnější baterie:
  +36 V ss (3x +12 V ss, doporučena maximální kapacita 28 Ah) 

 Maximální tolerance výpadku napájení:
  300 ms (bez záložních baterií) 

 Životnost záložní baterie:
  7 let 

 Vytáčení:
  Vnější linka
  Vnitřní linka 

 
  Volicí impuls (DP)10 pps, tónová volba (DTMF) 20 pps
  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:
  Maximálně 1600 Ω 

 Provozní prostředí
  Teplota
  Vlhkost 

 
  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 

 Hudba pro čekající hovory:
  2 porty (úroveň hlasitosti -11 dB až +11 dB v krocích po 1 dB)
  MOH1: Port pro vnější zdroj hudby
  MOH2: Port s volitelným vnitřním/vnějším zdrojem hudby 

 Paging:
  Vnitřní
  Vnější 

 
  Úroveň hlasitosti: -15 dB až +6 dB v krocích po 3 dB
  2 porty (úroveň hlasitosti -15 dB až +15 dB v krocích po 1 dB) 

 Port sériového rozhraní:
  RS-232C 
  USB  

 
  1 (maximálně 115,2 kb/s)
  1 

 Kabel pro připojení vnitřní linky:
  SLT  
DPT   
  Rozhraní základnové stanice přes digitální linku
  Rozhraní mnohakanálové základnové stanice 
přes digitální linku 
  Konzole DSS a modul přídavné klávesnice
 

 1 pár vodičů (T, R)
1 pár vodičů (D1, D2)
1 pár vodičů (D1, D2)

4 páry vodičů (D1, D2)
1 pár vodičů (D1, D2) 

 Rozměry:
  334 mm (š) x 390 mm (v) x 270 mm (h) 

 Hmotnost (při plné 
instalaci): 

 Pod 12 kg 

 Maximální počet karet pro vnější a vnitřní linky
  Do fi remní pobočkové ústředny lze za účelem rozšíření nainstalovat následující počet karet pro vnější a vnitřní linky.
 

 Typ karty  KX-TDA100D 
 Karta pro vnější linky   7   *1  

 Karta pro vnitřní linky  7 

 Celkově  7 

 *1 Jedna karta E1, PRI30 nebo IP-GW4 se počítá za dvě karty.
 

 Maximální počet terminálů
  Pobočková ústředna dokáže podporovat následující počet terminálů.
 

 Typ terminálu  Maximální počet   

 Telefon   176   *1  

 SLT  128 

 DPT řady KX-DT300/KX-T7600  104 

 IP-PT  112 

 Konzola DSS  8 

 Základnová stanice  26 

 Vícekanálová základnová stanice (KX-TDA0158)  13 

 Přenosná stanice  128 

 Systém VPS (Voice Processing System)  2 

 Dveřní telefon  16 

 Dveřní zámek  16 

 Vnější senzor  16 

 Vnější relé  16 

 *1 Je-li pobočková ústředna vybavena 104 digitálními terminály (s využitím Digital XDP), 48 IP terminály a 24 analogovými 
telefony (SLT).
 

 Nekompatibilní systémové telefony Panasonic 
  Pobočková ústředna nepodporuje následující telefony: 

•   digitální systémové telefony řady KX-T7400,

•   digitální systémové telefony řady KX-T7500,  

• analogové systémové telefony (například řady KX-T7700),

•   systémové telefony řady KX-T30800 a konzole DSS,
•     systémové IP telefony   KX-NT400 a KX-NT366.  
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 Položka  KX-TDA100D  Položka  KX-TDA100D 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Systém 

 Zpráva o nepřítomnosti – vnitřní linka  1 x 16 znaků  
  
  
  
  
  ARS 

 Tabulka směrovacích plánů  16 položek 

 Zpráva o nepřítomnosti – systém  8 x 16 znaků  Tabulka čísla předvolby  16 číslic, 1000 položek 

 Zóna zaparkování hovoru  100  Tabulka výjimek pro čísla předvolby  16 číslic, 200 položek 

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

 Operátor automatického směrování hovorů 
(ARS) 

 10 

 Třídy služeb (COS)  64  Účtovací kód rozepsaný do položek  10 číslic 

 Tabulka DID/DDI  32 číslic, 1000 položek  Autorizační kód pro nájemníka  16 číslic 

 Číslo vnitřní linky  1–5 číslic (1–4 číslice pro přenosnou stanici)  Autorizační kód pro skupinu vnějších linek  10 číslic 

 Osobní identifi kace vnitřní linky
  Číslo (PIN) 

 10 číslic, 1 položka/vnitřní linka  
  
  
  
  
  
  Seznam hovorů a čekající zprávy 

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

 Osobní identifi kace vnitřní linky  Číslo (PIN)  10 číslic, 1 položka/vnitřní linka  Seznam odchozích hovorů – přenosná stanice  100 záznamů/vnitřní linka 640 záznamů/systém 

 Přístupový kód hostitelské pobočkové ústředny  10 číslic, 10 položek/skupina vnějších linek  Seznam příchozích hovorů – systémový telefon  100 záznamů/vnitřní linka 3040 záznamů/
systém  Vícenásobné účastnické číslo (MSN)  10 záznamů na port ISDN-BRI 

 Počet znaků jména  20  Seznam příchozích hovorů – přenosná stanice 
+  Skupina distribuce příchozích hovorů 

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

 Tištěné zprávy  8  Čekající zpráva – přenosná stanice +
  Skupina distribuce příchozích hovorů 

 256 

 Časová tabulka fronty  64  Čekající zpráva – PT + SLT  512 

 Plán vzorů tónu vyzvánění  8  
  
  
  
  
  
  
  Hlasová zpráva 

 Odchozí zpráva (OGM)  64 

 Počet souběžných programátorů  Jeden systémový programátor a 63 osobních 
programátorů
  Jeden manažerský programátor a 63 osobních 
programátorů
  64 osobních programátorů 

 Celková doba záznamu OGM  Karta MSG4: 8 minut, karta ESVM2/ESVM4: 
20 minut
  (při vysoké kvalitě záznamu) 

 Uložení hovorů SMDR  2500 hovorů  Vestavěná základní hlasová pošta SVM  Karta ESVM2/ESVM4: 250 zpráv na kartu/blok 

 Speciální přístupový kód operátora  16 číslic, 20 položek  Celková doba záznamu SVM  Karta ESVM2/ESVM4: 20, 60 nebo 120 minut
  (v závislosti na kvalitě záznamu) 

 Nájemník  8  Celková doba záznamu SVM  Karta ESVM2/ESVM4: 20, 60 nebo 
120 minut  (v závislosti na kvalitě záznamu) 

 Časový režim Volno  24  
  
  Funkce pro ubytování
  a správu poplatků 

 Účtování položek pro pokoje pro hosty  2500 záznamů/pobočkovou ústřednu 

 Ověřovací kód  4 číslice, 1000 položek  Recepční hotelu  4 

 Osobní ověřovací kód
  Identifi kační číslo (PIN) 

 10 číslic, 1000 záznamů  Účtovaná sazba  7 číslic včetně desetinného místa 

 
  
  
  
  Vytáčení 

 Tísňové hovory  32 číslic, 10 položek  Vyčíslení sazby  3 znaky nebo symboly měny 

 Horká linka  32 číslic  
  
  
  Síťování 

 Tabulka směrování a úprav příček TIE  32 záznamů 

 Vytáčení protokolem kláves (přístup k službám 
ISDN) 

 32 číslic  Předvolba  3 číslice 

 Osobní rychlé vytáčení  32 číslic, 100 položek na vnitřní linku  Kód pobočkové ústředny  7 číslic 

 Rychlé vytáčení  4080 položek (80: základní paměť [4 číslice],
  4000: rozšířená paměť [8 číslic]) 

 NDSS: Monitorované pobočkové ústředny  8 

 Opakované vytáčení  32 číslic  NDSS: Registrované vnitřní linky pro 
monitorované pobočkové ústředny 

 250 

 Systémové rychlé vytáčení  32 číslic, 1000 záznamů na nájemníka  CTI  Software PC Console  8 

 
  
  
  
  
  
  
  
  Skupiny 

 Skupiny vysílání  8 (32 členů na skupinu)  Software PC Phone  64 

 Skupina převzetí hovorů  64  
  
  
  
  
  Heslo 

 Systémové heslo pro pracovníka provádějícího 
instalaci 

 4–10 znaků 

 Skupina vyhledávání volné vnitřní linky  64 (16 vnitřních linek na skupinu)  Systémové heslo pro správce –
  pro programování z počítače 

 4–10 znaků 

 Skupina distribuce příchozích hovorů  128 (32 vnitřních linek na skupinu)  Systémové heslo pro uživatele –
  pro programování z počítače 

 4–10 znaků 

 Skupina pro paging  32  Systémové heslo pro správce –  pro 
programování z telefonu 

 4–10 číslic 

 Vyzváněcí skupina přenosných stanic  32  Systémové heslo pro uživatele –  pro 
programování z telefonu 

 4–10 číslic 

 Skupina vnějších linek  64  Heslo správce  4–10 číslic 

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

 Kód programátora na úrovni instalace  4–16 znaků 

 Skupina VM (DTMF)  2 skupiny po 32 kanálech  Kód programátora na úrovni správce  4–16 znaků 

 Kód programátora na úrovni uživatele  0–16 znaků 

 
  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 

 1. Funkce pro zpracování hovorů 
 Funkce pro příchozí hovory 
 Funkce pro příchozí hovory na vnější linky 
•  Přímé připojení (DIL) 
•  Přímé vnitřní vytáčení (DID)/(DDI) 
•  Vícenásobné účastnické číslo (MSN)  
 Služba vyzvánění 
•  Distribuce na základě identifi kace čísla volajícího (CLI) 
•  Přerušení směrování 
•  Přerušení směrování – bez cíle 
 Funkce pro interní hovory 
•  Blokování interních hovorů 
•  Funkce pro indikaci interních hovorů 
 Výběr vzorů tónu vyzvánění 
 Čekání na hovor 
 Funkce pro skupinu příjmu 
 Vyhledávání volné vnitřní linky 
 Funkce skupiny distribuce příchozích hovorů 
•  Skupina distribuce hovorů 
•  Vnější cíl příchozího hovoru 
 Skupina distribuce 
•  Funkce fronty 
•  VIP hovor 
•  Funkce pro přepad 
•  Přihlášení/odhlášení 
•  Funkce nadřízené stanice 
 Funkce přesměrování hovorů 
(FWD) / „Nerušit“ (DND) 
•  Přesměrování hovorů (FWD) 
•  Funkce „Nerušit“ (DND) 
•  Tlačítko funkcí FWD/DND, skupinové tlačítko FWD 
 Funkce záznamníku 
•  Prioritní linka – příchozí 
•  Převzetí hovoru 
•  Zpětné hands-free volání 
 Funkce pro provádění hovorů 
 Předvytáčení 
 Automatické zavěšení vnitřní linky 
 Vnitropodnikový hovor 
 Funkce pro hovory na vnější linky 
•  Tísňový hovor 
•  Zadávání kódu účtu 
•  Výběr typu vytáčení 

•  Obrácený okruh 
•  Zaneprázdněný výstup vnější linky 
•  Vložení pauzy 
•  Přístupový kód hostitelské pobočkové ústředny 

(přístupový kód
  k poskytovateli z hostitelské pobočkové ústředny) 
•  Speciální přístupový kód operátora 
 Funkce pro obsazení linky 
•  Priorita linky – odchozí
•   Přístup na vnější linku 
 Funkce pro vytáčení z paměti 
•  Vytáčení jedním dotekem 
•  KX-T7710 – vytáčení jedním dotekem 
•  Opětovné vytočení naposled volaného čísla 
•  Rychlé vytáčení – osobní/systémové 
•  Rychlé vytáčení 
•  Horká linka 
 Funkce pro čísla z primárního adresáře 
(PDN) / sekundárního adresáře (SDN) 
 Funkce „linka obsazena/účastník zaneprázdněn“ 
 Automatické zpětné volání obsazeného 
 Potlačení obsazení nadřízeným 
 Monitor hovorů 
 Oznámení o druhém hovoru na obsazenou vnitřní linku 
•  Tón čekajícího hovoru 
•  Oznámení o hovoru u vyvěšeného sluchátka (OHCA) 
•  Funkce OHCA tiše do sluchátka 
 Funkce omezení hovorů (TRS) / zákaz hovorů 
 Řízení nákladů 
 Uzamknutí vytáčení vnitřní linky 
 Přenesení oznamovacího tónu 
 Přenositelná třída služeb (COS) 
 Zadání ověřovacího kódu 
 Funkce pro automatický výběr směrování (ARS) 
 Funkce pro konverzaci 
 Provozování hands-free 
 Monitorování vyvěšení telefonu 
 Ztlumení 
 Provozování náhlavní soupravy 
 Zabezpečení datové linky 
 Režimy Flash/Recall/Terminate 
 Přístup k vnějším funkcím (EFA) 
 Omezení hovorů na vnější linky 

 Paralelní telefon 
 Detekce signálu funkce CPC (Calling Party Control) 
 Funkce pro přepojení 
 Přepojení hovoru 
 Funkce pro přidržení 
 Přidržení hovoru 
 Zaparkování hovoru 
 Střídání hovorů 
 Hudba pro čekající hovory 
 Funkce pro konference 
•  Konference 
•  Vpuštění dalšího účastníka 
 Funkce pro paging 
 Funkce pro vysílání 
 Funkce pro volitelná zařízení 
 Hovor přes dveřní telefon 
 Dveře otevřeny 
 Odpověď na vnější linku z kterékoli stanice (TAFAS) 
 Hudba na pozadí (BGM) 
 Odchozí zpráva (OGM) 
 Přístup DISA (Direct Inward System Access) 
 Automatický přenos faxu 
 Vestavěná základní hlasová pošta (SVM) 
 Vnější senzor 
 Ovládání vnějších relé 
 Funkce pro identifi kaci volajícího 
 Identifi kace volajícího 
 Seznam příchozích hovorů 
 Funkce pro zprávy 
 Čekající zpráva 
 Zpráva v nepřítomnosti 
 Funkce systémových telefonů (PT) 
 Pevná tlačítka 
 Programovatelná tlačítka 
 LED indikace 
 Informace na displeji 
 Síť ISDN (Integrated Services Digital Network) 
 Funkce služeb 
•  Identifi kace volající/připojené linky 
•  (CLIP/COLP) 
•  Oznámení o ceně (AOC) 
•  Přesměrování hovorů (CF) – sítí ISDN (P-MP) 
•  Přesměrování hovorů (CF) – sítí ISDN (P-P) 

•  Přidržení hovoru (HOLD) – sítí ISDN 
•  Přepojení hovoru (CT) – sítí ISDN 
•  Tříčlenná konference (3PTY) – sítí ISDN 
•  Identifi kace výhružného hovoru (MCID) 
•  Zřízení hovoru s obsazeným účastníkem (CCBS) 
•  ISDN vnitřní linka 
•  Přístup k službám sítě ISDN protokolem klávesnice 
 Funkce služby linky E1 
 Funkce služby linky T1 
 Funkce hlasové pošty 
 Skupina hlasové pošty (VM) 
 Integrace hlasové pošty DTMF 
 Integrace hlasové pošty DPT (digitální) 
 Funkce přenosné stanice (PS) 
 Připojení přenosné stanice (PS) 
 Vyzvánění skupina přenosných stanic 
 Seznam přenosných stanic 
 Funkční tlačítka přenosné stanice 
 Bezdrátový paralelní XDP režim 
 Virtuální přenosná stanice 
 Funkce pro administrativní informace 
 Záznam SMDR (Station Message Detail Recording) 
 Tištěné zprávy 
 Služby pro poplatky za hovory 
 Funkce pro ubytování 
 Řízení stavu pokojů 
 Účtování hovorů pro pokoje pro hosty 
 Funkce pro řízení vnitřních linek 
 Osobní identifi kační číslo (PIN) pro vnitřní linku 
 Vymazání funkcí vnitřní linky 
 Přenositelná vnitřní linka 
 Plánovaná upomínka 
 Funkce zvukových tónů 
 Oznamovací tón 
 Potvrzovací tón 
 Funkce sítě 
 Služba linky TIE 
 Síť VoIP (Voice over Internet Protocol) 
 Síť VPN (Virtual Private Network) 
 Standardní funkce protokolu QSIG 
•  Identifi kace volající/připojené linky (CLIP/

COLP)  identifi kace jména volajícího (CNIP/CONP) – 
protokolem QSIG 

•  Přesměrování hovorů (CF) – protokolem QSIG 
•  Přepojení hovoru (CT) – protokolem QSIG 
•  Zřízení hovoru s obsazeným účastníkem (CCBS) – 

protokolem QSIG 
 Vylepšené funkce protokolu QSIG 
•  Funkce NDSS (Network Direct Station Selection) 
•  Centralizovaná síťová skupina ICD hlasové pošty 
•  Roaming přenositelné stanice (PS) na základě síťové 

skupiny ICD 
 Funkce systémového IP telefonu (IP-PT) 
 Systémový IP telefon (IP-PT) 
 Funkce technologie CTI (Computer Telephony 
Integration) 
 Technologie CTI (Computer Telephony Integration) 
 Software PC Phone/PC Console 
 Funkce pro mobilní telefony  
  2. Funkce pro konfi guraci a správu systému 
 Konfi gurace systému – hardware 
 Konfi gurace portu vnitřní linky 
 Konfi gurace systému – software 
 Třída služeb (COS) 
 Skupina 
 Služba nájemníka 
 Časová služba 
 Funkce operátora 
 Funkce správce 
 Řízení systémových dat 
 Programování z počítače 
 Programování z telefonu 
 Zabezpečení hesla 
 Rychlé nastavení 
 Automatické nastavení 
 Flexibilní nebo pevné číslování 
 Dočasná vnitřní linka 
 Upgrade softwaru 
 Zjišťování a diagnostika chyb 
 Přepad při výpadku napájení 
 Restartování po výpadku napájení 
 Informace místního připomenutí  
 

 Kapacita systémových funkcí 

 Seznam funkcí 
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