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 VÝHODA ŘEŠENÍ OneNet

  Řada komunikačních platforem KX-TDE společnosti 
Panasonic je nyní založena na principu OneNet. Tento 
princip je úžasným rozšířením portfolia sjednocené 
komunikace společnosti Panasonic.

  Funkce řešení OneNet obsahují:  

• jedinou společnou sadu funkcí dostupnou v rámci celé 
řady komunikačních platforem TDE100, 200 a 600 i 
v platformách NCPx/v, 500 a 1000;

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

• poskytování škálovatelných řešení pro růst a nasazení 
prostřednictvím rozšíření možností IP protokolu;

• vylepšené aplikace, například intuitivní aplikace pro 
konference a spolupráci mezi více účastníky 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 distribuce hovorů, centralizovaná hlasová pošta, 
konferenční hovory více uživatelů a integrace mobilních 
telefonů. 

 OCHRANA VAŠÍ FIREMNÍ INVESTICE

  Pro fi rmy je nezbytné zajistit si efektivní komunikaci 

pro současnost. Stejně tak se ale chtějí ujistit, že jsou 

správně vybaveny pro zvládnutí nárůstu budoucích 

požadavků na komunikační potřeby.

Řada KX-TDE je připravena na konvergenci, je modulární, 

rozšířitelná, podporuje protokol SIP a poskytuje 

vestavěnou podporu pro aplikace produktivity na základě 

sjednocené komunikace. Jedná se o ideální komunikační 

platformy pro zákazníky, kteří potřebují v souvislosti 

s přijetím technologie Sjednocené komunikace i kompletní 

IP telefonie vyřešit komunikační potřeby v současnosti i 

do budoucna. Tyto systémy se vyznačují snadnou instalací 

a cenově výhodným provozem. Poskytnou vám rychlou 

návratnost investice. 

POKROČILÁ  
 FIREMNÍ 

 KOMUNIKACE 

 NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

 Řada KX-TDE společnosti Panasonic představuje pokročilé firemní komunikační 

platformy, které jsou navrženy s cílem maximálně využít vaše IP sítě. Tyto systémy 

se zaměřují na malé, střední a velké podniky s jedním nebo více pracovišti. Poskytují 

pokročilá řešení sjednocené komunikace, takže vaše firma získá tu správnou sadu 

nástrojů potřebnou k získání náskoku před konkurencí. 

KOMUNIKAČNÍ PLATFORMY ŘADY TDE
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JEDINÁ
SPOLEČNÁ

SADA
FUNKCÍ

STAVEBNICOVÉ
ŘEŠENÍ

VYLEPŠENÉ
APLIKACE

ROZŠÍŘENÉ
SÍŤOVÁNÍ

 JEDNODUCHÝ UPGRADE NA IP KOMUNIKACI  

Řada KX-TDE společnosti Panasonic nabízí stávajícím 

uživatelům systémů digitálních pobočkových ústředen 

KX-TDA jednoduchou a současně spolehlivou cestu 

migrace – snadnou výměnou hlavní procesorové desky 

mohou provést pohodlně upgrade na IP telefonii.  Poté se 

mohou uživatelé rozhodnout nasadit IP telefonii, SIP vnější 

linky nebo dokonce mohou implementovat aplikace pro 

produktivitu sjednocené komunikace, přičemž způsob a 

čas provedení přizpůsobí požadavkům vlastní fi rmy. Tímto 

způsobem fi rmy získávají možnost provést jednoduchý a 

evoluční krok k využití veškerých nových funkcí a výhod 

řešení OneNet, zároveň ale chrání své investice a umožňují 

přijetí nových fi remních řešení.  

 POKROČILÉ PLATFORMY URČENÉ K ROZŠÍŘENÍ 

MOŽNOSTÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE

  Pomocí řešení OneNet poskytují komunikační platformy 

KX-TDE fi rmám možnost rychlé a efektivní spolupráce na 

jakoukoli vzdálenost. Současně jim pomáhají se efektivně 

spojit a snadno komunikovat se zákazníky, kolegy a 

partnery.

Řada KX-TDE kombinuje hlasový a datový výkon přes 

konvergované vysokorychlostní sítě IP. Poskytuje 

společnostem fl exibilní řešení, která jim umožňují využívat 

výhod nejnovějších technologických novinek.

  SPOLEHLIVOST 

 Spolehlivost komunikačních platforem TDE společnosti 

Panasonic je zaručena přísným řízením kvality a 

testováním, jímž systémy prochází, než opustí výrobu. 

Zaručují vám klid na práci. 

Systémy řady KX-TDE jsou navrženy tak, že nepotřebují 

hardwarovou údržbu a veškeré změny programování lze 

provést z libovolné místní nebo vzdálené lokality.

Pohovořte si s vaším prodejcem společnosti Panasonic 

o tom, jakým způsobem může vaše fi rma využít výhod 

komunikačních systémů KX-TDE založených na aplikacích. 
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IP TERMINÁLY ŘADY NT300 – DOKONALÍ TÝMOVÍ HRÁČI

 ŠIROKÝ VÝBĚR 
STYLOVÝCH

TERMINÁLŮ

 

  Řada Panasonic KX-TDE podporuje IP terminály řady KX-

NT300. Tyto terminály jsou stylové, intuitivní, uživatelsky 

přívětivé a všem uživatelům se pohodlně používají. 

IP terminály řady NT300 vás přenesou do nového 

rozměru zvukového zážitku, produktivity komunikace, 

širokopásmového síťového připojení a péče o zákazníky. 

Protože tyto IP terminály umožňují rychlý přístup ke 

kompletní škále dalších funkcí a aplikací pobočkových 

ústředen, poskytnou vám výkon pokročilých systémů řady 

KX-TDE. 

IP terminály nabízejí vynikající kvalitu zvuku založenou na 

handsfree pro hlasitý poslech, eliminaci akustické ozvěny 

a podpoře širokopásmového kodeku G.722.  

 IP terminály řady KX-NT300 obsahují širokou nabídku 

funkcí, jejichž používání už nemůže být jednodušší. Kromě 

veškerých běžných funkcí tato řada IP terminálů obsahuje: 

 • velké, snadno čitelné alfanumerické LCD displeje;

• elektronická tlačítka s automaticky volitelným popisem;

• modul rozhraní Bluetooth podporující bezdrátové 
náhlavní soupravy;

• klávesu pro snadnou navigaci;

• druhý IP port za účelem snížení nákladů a nepořádku 
způsobeného kabely;

• dvojité nastavení náklonu umožňující nezávislé 
nastavení sklonu pro základnu telefonu a LCD displej.    

 Veškeré tyto doplňkové funkce jsou navrženy s cílem 

poskytnout vám maximální využití funkcí systému a 

přitom pohodlí při kancelářské práci.  NA VŠEM ZÁLEŽÍ 

U řady KX-TDE mají firmy na výběr z pestré palety telefonních terminálů – 
stylové IP terminály, bezdrátové terminály DECT nebo digitální terminály. 
Platformy KX-TDE podporují řadu digitálních a dokonce i analogových 
telefonů. Poskytují společnostem rozsáhlý a cenově výhodný výběr řešení, 
která vyhovují specifickým firemním potřebám v oblasti telefonie.  

Volitelný modul rozhraní Bluetooth Klávesy s volitelně nastavovaným popisem Snadno čitelné LCD displeje Jednoduchá navigace Vícenásobné nastavení úhlu sklonu
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 POKROČILÉ DIGITÁLNÍ FIREMNÍ TERMINÁLY

  Pokročilé stolní terminály Panasonic řady KX-DT300 jsou 

navrženy pro uživatele z řad fi rem vyžadující řadu zařízení 

s bohatou nabídkou telefonních funkcí, které odpovídají 

jejich neustále se měnícím fi remním potřebám.

Tato pokročilá telefonní zařízení fi remní třídy se snadno 

používají a jsou navržena k zajištění každodenní efektivní 

komunikace.

Pokud jsou připojeny k systémům řady KX-TDE, jsou 

digitální terminály extrémně spolehlivé a poskytují širokou 

řadu funkcí k podpoře správného řešení pro veškeré vaše 

fi remní aplikace. 

 INTEGRACE S VAŠIMI DATOVÝMI SÍTĚMI

  IP terminály řady NT300 se připojují přímo do vaší datové 

sítě. Ve srovnání s již prověřenými digitálními terminály 

poskytují rozsáhlejší funkce a pohodlí pro využití IP 

telefonie. Pomocí vestavěného dvouportového Ethernet 

přepínače v zadní části IP terminálu mohou uživatelé 

připojit počítače nebo pracovní notebooky přímo do místní 

sítě LAN, takže dojde ke snížení nepořádku na pracovišti 

způsobeného změtí kabelů. Pokročilé funkce těchto nových 

systémových IP terminálů vás určitě překvapí.  

 PODPORA TELEFONŮ SIP

  Protože řada KX-TDE obsahuje vestavěnou podporu 

nejnovější technologie protokolu SIP, může telefony SIP 

podporovat jako vnitřní linky. Společnosti nyní mohou 

použít SIP telefony od společnosti Panasonic nebo běžně 

prodávané SIP telefony a připojit je k systémům KX-TDE 

jako IP vnitřní linky za účelem podpory kancelářských 

uživatelů, detašovaných pracovníků nebo dokonce 

mobilních pracovníků připojujících se zpět do kanceláře 

prostřednictvím vysokorychlostní širokopásmové IP sítě 

prakticky z kteréhokoli místa. 
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KOMUNIKACE
KDYKOLI

KDEKOLI

 SADA APLIKACÍ PRO PRODUKTIVITU COMMUNICATION ASSISTANT

  Sada softwarových aplikací produktivity Communication Assistant společnosti Panasonic 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 uživatelů, 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.

Navrženo pro jednoduchou instalaci a údržbu – aplikaci 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 IT zaměstnanců. Podnikoví uživatelé, vyžadující k podpoře rozsáhlých nasazení, tenkých klientů a pokročilých 

funkcí škálovatelnost, si naopak mohou zvolit nasazení aplikace Communication Assistant (CA) pomocí externího serveru. 

 

  • Jednoduchý a uživatelsky přívětivý provoz

• Řízení a spolupráce týmů

• Integrované informace o stavu a dostupnosti

Řada KX-TDE 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 firmy.   Rozšiřte možnosti svých zaměstnanců, aby 
mohli firemní komunikaci vyřídit na libovolném zařízení, 
kdykoli a kdekoli.

  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 kolegů 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 
komunikace.  

  Přispívá k vizuální správě veškerých telefonických aktivit členů skupiny.  

  Konzole operátora 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 na klávesnici.  

• Efektivní vizualizace

• Integrace obchodních aplikací

• Integrace IP kamery 

HLAVNÍ VÝHODY APLIKACE COMMUNICATION ASSISTANT
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APLIKACE COMMUNICATION ASSISTANT VE SPOLUPRÁCI S ŘADOU KX-TDE UMOŽŇUJE FIRMÁM IMPLEMENTOVAT 

SJEDNOCENOU KOMUNIKACI, A TÍM ZVÝŠIT PRODUKTIVITU FIRMY.

 KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍK 

 VEDOUCÍ PODPORUJÍCÍ ČLENY TÝMU  RECEPČNÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOVORY OD ZÁKAZNÍKŮ RECEPČNÍ ZPRACOVÁVAJÍCÍ HOVORY OD ZÁKAZNÍKŮ VEDOUCÍ PODPORUJÍCÍ ČLENY TÝMU

KANCELÁŘSKÝ PRACOVNÍK

CA Pro CA Basic Expres s

CA Operator Consol e

 

CA Super visor

 DETAŠOVANÝ PRACOVNÍK POUŽÍVAJÍCÍ 

SOFTPHONE 

 INTEGRACE S APLIKACÍ MICROSOFT® 

OUTLOOK®

  Aplikace 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 přímo z prostředí aplikace MS 

Outlook. 

 APLIKACE COMMUNICATION ASSISTANT – 

MODUL VOICE MAIL ASSISTANT

  Společnosti, které používají 

volitelné pokročilé řešení 

záznamu hlasových zpráv 

KX-TVM, mohou uživatelům 

aplikace Communication 

Assistant povolit pomocí modulu Voice Mail Assistant 

vizuálně spravovat hlasové záznamy.

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. 

 KONZOLE OPERÁTORA COMMUNICATION ASSISTANT  

Konzole operátora Communication Assistant je navržena pro vytížené recepční. Kromě standardních funkcí aplikace CA Pro 

nabízí navíc funkce konzole 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. 

7



 BEZDRÁTOVÉ KANCELÁŘSKÉ ŘEŠENÍ DECT  

Prostřednictvím kancelářského řešení DECT od 

společnosti Panasonic můžete ve svém hovoru 

pokračovat pomocí lehkých terminálů DECT 

s inteligentními fi remními funkcemi, zatímco jste mimo 

pracovní stůl nebo se pohybujete po kanceláři. Pomocí 

bezdrátového portu XDP (eXtra Device Port) mohou 

uživatelé nastavit bezdrátové terminály DECT tak, že 

budou mít stejné číslo linky jako jejich stolní telefon. 

Pak mohou hovory přijímat, i když u svého pracovního 

stolu nejsou. 

Systém DECT 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. 

BEZDRÁTOVÁ
MOBILNÍ

ŘEŠENÍ

 INTEGRACE MOBILNÍCH/GSM ZAŘÍZENÍ PRO 

MOBILITU KDYKOLI A KDEKOLI

  Mobilní telefony představují atraktivní způsob, jak lze 
podnikat mimo kancelář. Řada KX-TDE podporuje nejnovější 
technologii integrace mobilních telefonů. Umožňuje 
přesměrovat hovory jdoucí na vnitřní linku v kanceláři 
přímo do mobilního telefonu při dosažení nižších pevných 
nákladů. Hovory pak lze přepojit zpět na vnitřní linku 
kolegy v kanceláři nebo dokonce zpět do systému hlasové 
pošty, aby mohly být řádně zpracovány. 

Mobilní telefony lze integrovat do ICD skupin. Tyto skupiny 
umožňují, 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 ze stolního nebo mobilního telefonu.

Protože platforma KX-NCP podporuje i řadu starších 
zařízení včetně faxů, poskytuje společnostem výběr z široké 
řady řešení, která odpovídají jejich jedinečným požadavkům 

v oblasti fi remní telefonie. 

Poskytnutím volného přístupu k bezdrátové telefonii mohou firmy zvýšit 
dostupnost zaměstnanců a zlepšit služby zákazníkům. Reagujte na 
zákazníky, dodavatele i kolegy, aniž byste se museli uvázat k jedinému 
místu. Ušetříte čas i finanční prostředky své firmy.

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

• Podpora funkcí pobočkové ústředny

• Telefonní seznam pro 200 kontaktů

• Kompatibilita s náhlavní soupravou

• 10 melodií vyzvánění *1

• Vytáčení pomocí 10 programovatelných 

rychlých kláves

• Vibrační vyzvánění *2

• Režim Schůzka *2

• Odolnost proti prachu a stříkající vodě dle 

krytí IP64*3

*1 Pouze modely KX-TCA175 a KX-TCA275

*2 Pouze modely KX-TCA364 a KX-TCA275

*3 Pouze model KX-TCA364

 TERMINÁLY PRO FIREMNÍ MOBILITU

  Terminály DECT, ať už ve standardním, kompaktním manažerském nebo odolném 

provedení pro drsná prostředí, vám poskytnou jistotu, ať jsou vaše požadavky 

jakékoli. Společnost Panasonic vám zajistí fi remní mobilní řešení podle vašeho 

výběru. 

Zatímco DECT terminál KX-TCA275 je kombinací malých rozměrů, lehkosti, 

odolnosti a široké nabídky výkonných funkcí pro fi remní telefonii, terminál 

KX-TCA175 představuje ideální řešení pro uživatele, kteří požadují telefon běžné 

velikosti s kvalitním výkonem. Odolný terminál KX-TCA364 navíc splňuje přísné 

normy odolnosti proti prachu a stříkající vodě krytím IP64. 

 ROZŠÍŘENÍ MOBILNÍ KANCELÁŘSKÉ BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE

  Řada KX-TDE umožňuje bezdrátovou komunikaci s větším dosahem na základě využití několika vícekanálových 

základnových stanic, které zvyšují fl exibilitu a mobilitu bezdrátových terminálů. 

Systém zajišťuje automatické předávání mezi nainstalovanými bezdrátovými základnami. Tím zlepšuje pokrytí a poskytuje 

skutečnou komunikační mobilitu i v rozsáhlých budovách.  

Opakovač 
KX-A405

Základnová stanice 
se 2 kanály 
KX-TDA0155

Základnová stanice 
se 4 kanály 
KX-TDA0156

Základnová stanice 
s 8 kanály 

KX-TDA0158

IP základnová 
stanice s 8 kanály 

KX-NCP0158

Standardní model 
KX-TCA175

Základní model 
KX-WT115

Kompaktní manažerský 
model KX-TCA275

Odolný model 
KX-TCA364
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POKROČILÁ
ŘEŠENÍ

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

Pokročilá flexibilita při vyřizování hovorů je zajištěna vylepšenými 
aplikacemi pro přehrávání hlasových zpráv. Hlasové pokyny efektivně 
přepojují hovory od zákazníků na správné oddělení nebo zástupce, takže 
zjednoduší a zefektivní firemní komunikaci. Navíc lze pro řádné nepřímé 
zpracování hovorů během vysokého vytížení použít zařízení pro ukládání 
hlasové pošty, čímž dojde ke zvýšení celkové produktivity a poskytování 
lepších služeb zákazníkům.

 Režim SVM:   Pouze pro funkce Základní hlasové schránky 

(Simple Voice Mail). 

 Režim MSG:   Pro funkce DISA využívající výhod záznamu 

uvítacích   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 

doprovázející 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 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. 

 VYLEPŠENÁ ZÁKLADNÍ HLASOVÁ SCHRÁNKA 

(ESVM)

  Pomocí vestavěných nebo volitelných karet ESVM 

(Enhanced Simple Voice Mail) lze implementovat důležité 

aplikace. Patří mezi ně například služba hlasové schránky 

pro uživatele i skupiny, přepojování hovorů založené na 

hlasových pokynech, přechod z poštovní schránky hlasové 

pošty na funkci Automatické Spojovatelky, víceúrovňový 

automatický telefonický systém se záznamy uvítacích 

zpráv (OGM), zprávy ve frontě, zjišťování ukončení 

konferenčních hovorů, podpora vnitřních linek mobilních 

telefonů a mnohé další.

  ŘADA KX-TDE NABÍZÍ TŘI TYPY ŘEŠENÍ PRO 

PŘEHRÁVÁNÍ ZPRÁV: 

  1. Vestavěné řešení:   Vestavěné 2kanálové řešení 

s technologií ESVM (Enhanced Simple Voice Messaging). 

 2. Volitelné řešení:   Doplňkové karty ESVM2 (model KX-

TDA0192) nebo   ESVM4 (model   KX-TDA0194) poskytují 

dodatečné možnosti pro záznam zpráv a zpracování 

odchozích zpráv. Tyto možnosti pomáhají zajistit, že 

jsou hovory od zákazníků správně přepojeny a vždy 

řádně zodpovězeny a zpracovány. Tyto volitelné karty lze 

nakonfi gurovat pro provoz ve třech režimech, takže získáte 

naprostou fl exibilitu: 
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 CENTRALIZOVANÁ HLASOVÁ POŠTA 

 U síťových nasazení do více pracovišť lze hlasovou poštu 

nasadit až pro 8 zasíťovaných pobočkových IP ústředen. 

Pokud jsou uživatelé vnitřních linek z jednotlivých 

pracovišť zaneprázdněni nebo nemohou odpovídat, 

mohou hovory přeposílat do centrálního systému 

zasílání hlasových zpráv nebo ke zprávám přistupovat 

pomocí přístupových kódů VM. Řešení OneNet ještě více 

zvýšilo transparentnost hlasové pošty tím, že poskytuje 

vylepšené oznámení o uložené zprávě a přístup k hlasové 

poště. 

 HLAVNÍ FUNKCE ŘEŠENÍ KX-TVM:  

 Řešení KX-TVM50/TVM200 nabízejí širokou řadu funkcí 

založených na záznamu hlasových zpráv. Jsou to například 

tyto funkce: 

 • služba zasílání zpráv;

• služba Automatické spojovatelky;

• elektronické zasílání zpráv (e-mailová zpráva s přílohou 
ve formě zvukového záznamu);

• služba Rozhovor;

• jednoduší provoz na základě ovládání hlasové pošty 
z LCD displeje systémových terminálů;

• oznámení jména volajícího;

• uvítání podle ID/CLIP volajícího;

• příposlech hovorů;

• záznam hovorů;

• služba pro období svátků;

• vícejazyčný hlasový průvodce;

• 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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 ŠIROKÁ NABÍDKA FUNKCÍ PRO CALL CENTRA

  Efektivní a zdvořilé vyřízení telefonních hovorů představuje 

bez ohledu na velikost fi rmy významný prvek úspěšného 

podnikání. Společnost Panasonic nabízí více různých 

řešení pro menší, střední nebo rozsáhlá call centra s cílem 

přispět k řízení a využívání vysokých objemů hovorů. Do 

pobočkové ústředny jsou integrovány následující funkce 

call centra. Lze je ale i dále rozšířit, takže budou (ve 

spojení se softwarovými řešeními CTI dostupnými na trhu) 

vyhovovat i náročnějším call centrům: 

 • inteligentní a automatické směrování hovorů;

• fl exibilní směrování do vyzváněcích skupin;

• směrování VIP hovorů;

• automatická spojovatelka;

• fronta hovorů se zprávami o čekání;

• přenositelné linky („hot desking“);

• monitorování fronty hovorů nadřízeným. 

 DISTRIBUCE HOVORŮ 

 Řada KX-TDE podporuje skupiny distribuce příchozích 

hovorů ICD (Incoming Call Distribution). Tyto skupiny 

představují základní stavební bloky pro implementaci 

funkce call centra. Příchozí hovory přijaté skupinou 

ICD lze rozdělovat operátorům call centra pomocí 

podporovaných metod distribuce hovorů. Když je 

předprogramované číslo operátora ve skupině obsazené, 

lze další čekající hovory umístit do fronty. Protože lze 

operátory přiřazovat více různým skupinám ICD, dokáže 

menší počet operátorů vyřizovat hovory ve více různých 

skupinách ICD. Můžete tak provozovat fl exibilní call 

centrum. Systém poskytuje čtyři standardní metody 

rozdělování hovorů. Ještě vyšší fl exibility je dosaženo 

tím, že systém kromě toho umožňuje nastavovat prioritu 

skupin distribuce příchozích hovorů. Metody rozdělování 

hovorů:

  • nejdéle volná linka;

• UCD (Uniform Call Distribution);

• podle priority;

• vyzváněcí. 

ŘEŠENÍ
CALL

CENTER

Součást řady KX-TDE tvoří vestavěná, sofistikovaná řešení call center. Jsou 
dostatečně flexibilní, aby pokryla většinu požadavků zákazníků, a umožňují 
firmám efektivně propojovat hovory zákazníků na příslušná oddělení, 
podporu nebo prodejní týmy.

 VYLEPŠENÍ ŘEŠENÍ OneNet 

 Řešení OneNet poskytuje společnostem možnost fl exibilně nasazovat funkce call center v rámci několika různých 

zasíťovaných lokalit.

Pokud použijete funkci pro zpracování hovorů řešení OneNet, lze nyní funkce transparentně nasazovat do více různých 

zasíťovaných lokalit. Týmy tak mohou být rozmístěny do více různých poboček a možnosti přepojování hovorů umožní najít 

ve správné pobočce správného člena týmu.  
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 FUNKCE NADŘÍZENÉ STANICE

  Řada KX-TDE podporuje vestavěné funkce nadřízené 

stanice call centra, která v reálném čase zajišťuje přehled 

o správě a výkonu hovorů ve frontě a zpracování hovorů 

operátory. Možnosti nadřízené stanice:

  a) monitorování stavu telefonu jednotlivých operátorů;

b) vzdálené přihlašování a odhlašování operátora;

c) odhlášení linky konkrétního operátora.  

  Linka nadřízené stanice může kromě toho používat 

systémový terminál s 6řádkovým LCD displejem nebo 

aplikaci Communication. Assistant Supervisor k řízení a 

monitorování různých důležitých statistik call centra, jako 

jsou například:  

• celkový počet vyřízených hovorů;

• průměrná doba čekání;

• ztracené hovory a podobně. 

 FUNKCE OPERÁTORA

  Systém podporuje rozsáhlé standardní funkce operátora 

call centra. Operátoři mohou pracovat efektivněji pomocí 

následujících vestavěných funkcí určených ke zvýšení 

produktivity operátorů i celkové fi remní produktivity: 

 • přihlášení/odhlášení (z konkrétní ICD skupiny nebo ze všech 
skupin);

• automatické odhlášení;

• zotavení (pro příchozí/odchozí hovory);

• přenositelné linky pro virtuální linky („hot desking“);

• účtovací kód (kód oprávnění). 

 POSTUPNÝ PŘÍSTUP K ŘEŠENÍ CALL CENTRA

  Společnosti, které potřebují pokročilé funkce call center, 

mohou využít volitelný ACD report server (KX-NCV200). 

Společnosti s call centry a všemi možnými druhy oddělení 

komunikujícími se zákazníky tak mohou využívat výhod 

sofi stikovaného monitorování operátorů a front v reálném 

čase, podrobného monitorování a analýzy výkonu, komplexních 

statistik a celkové vizualizace výkonu call centra.

Na základě volitelného report serveru NCV200 společnosti 

Panasonic mají nyní zákazníci call center jednoznačný výběr a 

cestu pro upgrade svých aktivit v oblasti call center. Vylepšete 

své aktivity v oblasti call center volitelným řešením NCV200. 
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ŘEŠENÍ 
PRO VŠECHNY

OBORY

 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 jednotlivým potřebám. Tento 

segment rovněž nezbytně požaduje integraci s počítači, 

takže lze provádět účtování pokojů pro hosty a správu 

systému. Veškerým těmto nezbytným funkcím a řešením 

pro segment ubytování a stravování řada KX-TDE od 

společnosti Panasonic dokonale vyhovuje. 

 ZDRAVOTNICTVÍ 

 Společnost Panasonic nabízí komunikační platformu, 

kterou lze dokonale přizpůsobit požadavkům zdravotnictví, 

takže v lékařském prostředí dokáže fungovat efektivně a 

přirozeně. Na základě mobility bezdrátových technologií 

DECT a 3G/GSM, pokročilého přepojování hovorů a 

fl exibilní integrace s počítači poskytuje společnost 

Panasonic efektivní řešení a umožňuje jednoduchou 

integraci s technologiemi, které zachraňují životy.

  STAVEBNICTVÍ 

 Práce ve stavebnictví se neobejde bez rychlosti a 

fl exibility. Řada KX-TDE společnosti Panasonic se dokáže 

měnícím se požadavkům vaší fi rmy rychle přizpůsobit. 

Potřebujete přidat řešení konferencí nebo bezdrátové 

připojení? Řada KX-TDE poskytuje všechna řešení, 

která potřebujete, abyste udrželi krok s jednoduchým 

nastavením nových zařízení a aplikací. Uživatelé mohou 

být hrdí na to, že mají komunikační systém Panasonic. 

 LOGISTIKA 

 Potřebujete někam rychle doručit zásilku. Řada KX-TDE 

společnosti Panasonic poskytuje řešení, která spojují 

nejlepší bezdrátové telefony DECT a mobilní telefony a 

integrují je do fi remních aplikací. Na základě aplikací 

oznamujících stav kolegy v reálném čase pomáhají vám 

i vašim zaměstnancům zůstat neustále v kontaktu. 

Pokročilá fi remní řešení, která dokáží udržet krok 

s měnícími se fi remními požadavky, vám umožní udržet 

náskok před konkurencí. 

Firmy vědí, že osobní kontakt se zákazníky představuje významný krok 
k dosažení úspěchu. Telefonní systém představuje centrum veškeré 
komunikace bez ohledu na to, zda je založen na protokolu IP, tradiční 
telefonii nebo využívá bezdrátovou technologii. Nejvyšší důležitost firmy 
kladou na kvalitu a spolehlivost. Společnost Panasonic nabízí aplikace a 
řešení, která se veškerým těmto důležitým firemním potřebám věnují.  
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 SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM 

 Našim zákazníkům bychom všichni velice rádi nabídli 

ty nejlepší možné služby. I když ve svém oboru patříte 

v současnosti ke špičce, myslíte i na budoucnost? 

Komunikační platformy Panasonic nabízí řešení 

orientovaná na služby rozšiřitelná tak, že budou vyhovovat 

aktuálním i budoucím potřebám zákazníků. 

 PRÁVNÍ SLUŽBY 

 V segmentu právních služeb se významná část podnikání 

neobejde bez profesionální a správně načasované 

komunikace. Řada KX-TDE společnosti Panasonic 

poskytuje řešení těchto potřeb. Nabízí řešení pro 

konferenční hovory, mobilní pracovníky a pokročilé 

aplikace integrovaná do fi remního prostředí vaší 

kanceláře. 

 PRODEJ

  Společnosti, které podnikají v oblasti prodeje produktů 

a řešení služeb, se každý den setkávají s potřebou 

zůstat v kontaktu s kolegy a zákazníky. Pokročilá řešení 

vyhovující těmto potřebám nabízí řada KX-TDE. Řada 

KX-TDE představuje klíč k získání nejlepší komunikace – 

integrovanou hlasovou poštu, audiokonference i informace 

o stavu volaného v reálném čase. 

 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

  Telekomunikační systém v pečovatelských zařízeních nebo 

v domech pro seniory se musí vyznačovat vysokou mírou 

spolehlivosti odpovídající požadavkům zaměstnanců. Řada 

KX-TDE společnosti Panasonic tyto požadavky splňuje. 

Nabízí řešení přizpůsobená na míru, která lze integrovat za 

účelem podpory nástrojů pro správu a systémů pro tísňová 

volání. Tato investice vám prostřednictvím fl exibilní a 

pokročilé technologie zajistí bezpečnost. 
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Kapacita systému

 Poznámka: Kromě přímých hovorů uvnitř sítě IP nelze uskutečňovat nebo přijímat hovory prostřednictvím karty DSP, pokud jsou plně využity její prostředky. 
  *1 V jednom okamžiku lze zároveň používat nejvýše 113 kanálů virtuální karty pro vnější nebo vnitřní linky (s výjimkou přímých hovorů mezi vnitřními linkami IP).  
Pro virtuální vnější a vnitřní linky je nutné použít kartu DSP. Systém může obsahovat nejvýše 1 kartu.  
 *2 KX-NT400 = 64  
 *3 KX-NT136, KX-NT265 a řada NT300  
 *4 řada KX-NT300 a model KX-NT265 (pouze se softwarem verze 2.00 nebo novějším) 

Seznam volitelných doplňků

Poznámka: Systémy TDE100 a TDE200 mají vestavěnou kapacitu k rozšíření o další vnitřní a vnější IP linky, aplikace a doplňkové funkce.  Tyto funkce lze aktivovat pomocí 
volitelných aktivačních klíčů. Další informace naleznete v seznamu aktivačních klíčů pro tuto komunikační platformu.

Technické údaje

Typ KX-TDE100 KX-TDE200

Maximální 
počet vnějších 
a vnitřních 
linek

Celkový počet vnějších linek 128 128

Vnější linka (karta fyzické vnější linky) 120 128

Vnější linka (karta virtuální vnější linky*1) 64 64

Celkový počet vnitřních linek 256 256

Vnitřní linka (karta fyzické vnitřní linky) 160 256

Vnitřní linka (karta virtuální vnitřní linky*1) 128 128

Systémový IP telefon (IP-PT) a IP Softphone 128 128

Vnitřní linka SIP 128 128

Maximální 
počet 
terminálů 

Telefon 256 256

Analogový telefon (SLT) 96 128

Digitální systémové telefony (DPT) KX-DT300, KX-T7600 128 256

KX-T7560/KX-T7565 DPT 96 128

Ostatní telefony DPT 32 128

Analogové systémové telefony (APT) 24 64

IP-PT *2 192 192

IP-PT *3 (s použitím karty IP-EXT16) 96 128

IP-PT *4 (s použitím karty IPCMPR) 128 128

Vnitřní linka SIP 128 128

Konzole DSS 8 8

Základní základnová stanice (CS) 32 32

Základnová stanice s více kanály 16 16

Základnová stanice IP DECT 16 16

Přenosná stanice (PS) 128 128

Systém VPS (Voice Processing System) 2 2

Dveřní telefon 16 16

Dveřní zámek 16 16

Vnější senzor 16 16

Vnější relé 16 16

KX-TDE100KX-TDE200

 KX-TDE100/TDE200 
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

PSU-S
100 V – 130 V stř.; 1,4 A / 200 V – 240 V stř.; 0,8 A; 
50 Hz/60 Hz

PSU-M
100 V – 130 V stř.; 2,5 A / 200 V – 240 V stř.; 1,4 A; 
50 Hz/60 Hz

PSU-L
100 V – 130 V stř.; 5,1 A / 200 V – 240 V stř.; 2,55 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 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

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

Hudba pro čekající hovory (MOH)
2 porty (úroveň hlasitosti: -11 dB až +11 dB v krocích po 
1 dB) MOH1: vnější hudební zdroj MOH2: volitelný vnitřní/
vnější hudební zdroj

Paging
Vnitřní Úroveň hlasitosti: -15 dB až +6 dB v krocích po 3 dB

Vnější
2 porty (úroveň hlasitosti -15 dB až +15 dB v krocích 
po 1 dB)

Port sériového 
rozhraní

RS-232C 1 (maximálně 115,2 kb/s)

Port RJ45
Port MNT 1 (pro připojení počítače)

Port LAN 1 (pro připojení k síti LAN)

Kabel pro připojení vnitřní linky

SLT 1 pár vodičů (T, R)

DPT
1 pár vodičů (D1, D2) nebo 2 
páry vodičů (T, R, D1, D2)

APT 2 páry vodičů (T, R, D1, D2)

Rozhraní zákl. stan. přes 
dig. linku (základní)

1 pár vodičů (D1, D2)

Rozhraní zákl. stan. přes 
dig. linku (více kanálů)

4 páry vodičů (D1, D2)

Konzole DSS a modul 
přídavné klávesnice

1 pár vodičů (D1, D2)

Rozměry
KX-TDE100 
KX-TDE200

334 mm (š) x 390 mm (v) x 272 mm (h) 430 mm (š) x 415 
mm (v) x 276 mm (h)

Hmotnost 
(při plné instalaci)

KX-TDE100 
KX-TDE200

pod 12 kg 
pod 16 kg

Model Popis

Napájecí zdroj (PSU)

KX-TDA0103 Napájecí zdroj typu L 

KX-TDA0104 Napájecí zdroj typu M

KX-TDA0108 Napájecí zdroj typu S

Hlavní procesorová karta KX-TDE0101 Hlavní procesorová karta pro IP konvergenci (IPCMPR)

Volitelné karty IPCMPR

KX-TDE0110 16kanálová karta VoIP DSP (DSP16) - Obsahuje licence pro: 4x vnější linka IP + 8x vnitřní linka IP-PT

KX-TDE0111 64kanálová karta VoIP DSP (DSP64) - Obsahuje licence pro: 16x vnější linka IP + 32x vnitřní 
linka IP-PT

KX-TDE0105 Karta rozšíření paměti (IPCMEC) 

KX-TDA0196 Karta dálkové správy

Karty fyzických vnějších 
linek

KX-TDA0180 Karta 8 analogových vnějších linek (LCOT8)

KX-TDA0181 Karta 16 analogových vnějších linek (LCOT16)

KX-TDA0182 Karta digitální přípojky 8DID (DID8)

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-TDA0290 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)

Karty fyzických vnitřních 
linek

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

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

KX-TDA0170 Hybridní karta pro 8 digitálních vnitřních linek (DHLC8)

KX-TDA0171 Karta 8 digitálních vnitřních linek (DLC8)

KX-TDA0172 Karta 16 digitálních vnitřních linek (DLC16)

KX-TDA0173 Karta 8 analogových vnitřních linek (SLC8) 

KX-TDA0174 Karta 16 analogových vnitřních linek (SLC16) 

KX-TDA0175 Karta 16 analogových vnitřních linek se signalizací zpráv (MSLC16) 

KX-TDA0177 Karta 16 analogových vnitřních linek se signalizací Caller-ID (CSLC16)

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

Jiné fyzické 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-TDA0168 Karta Caller ID pro vnitřní linky (EXT-CID)

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

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

KX-TDA0155CE Základnová stanice DECT se 2 kanály s připojením přes kartu rozhraní DHLC/DLC 

KX-TDA0156CE Základnová stanice DECT se 4 kanály s připojením přes kartu rozhraní CSIF

KX-TDA0158 Základnová stanice DECT s 8 kanály s připojením přes kartu rozhraní DHLC/DLC

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

Dveřní telefon KX-T7765 Dveřní telefon

Kompatibilní Telefony

řada KX-NT300 KX-NT366/346/343, volitelně KX-NT305/303 a NT307 

řada KX-DT300 KX-DT346/343/333/321, volitelně KX-DT301/DT390/NT303 a NT307

řada KX-T7600 KX-T7636/33/30/25/65, volitelně T7640, T7603 a T7601

řada KX-T7700 KX-T7735/30/10, volitelně T7740

Snížená spotřeba energie v 
pohotovostním režimu o 45%
Spotřeba energie v pohotovostním režimu 2,8W / port 

porovnání s modelem KX-TDA100/200 z r. 2003



17

PS
QE

10
36

W
A 

. V
yt

iš
tě

no
 v

e 
Ve

lk
é 

Br
itá

ni
i. 

Vz
hl

ed
 a

 s
pe

ci
fi k

ac
e 

m
oh

ou
 p

od
lé

ha
t z

m
ěn

ám
 b

ez
 p

ře
dc

ho
zí

ho
 u

po
zo

rn
ěn

í.

Kapacita systému
Položka KX-TDE100 KX-TDE200 Položka KX-TDE100 KX-TDE200

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 skupinu vnějších linek 10 číslic

Číslo vnitřní linky
1–5 číslic (1–4 číslice pro PS; 2–4 číslice pro vnitřní linky, 

které mají hlasovou schránku [s DPT integrací])  

Seznam hovorů a 
čekající zprávy

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

Osobní identifi kační číslo (PIN) pro vnitřní 
linku

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

Vícenásobné účastnické číslo (MSN) 10 záznamů na port ISDN-BRI 
Seznam příchozích hovorů – PS + skupina 
distribuce příchozích hovorů

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

Počet znaků jména 20
Čekající zpráva – PS + skupina distribuce 
příchozích hovorů

256

Tištěné zprávy 8 Čekající zpráva – PT + SLT 512

Časová tabulka fronty 64

Hlasová zpráva *1

Odchozí zpráva (OGM) 64

Plán vzorů tónu vyzvánění 8 Celková doba záznamu OGM 8 minut 

Počet souběžných programátorů
 • jeden systémový programátor a 63 osobních programátorů  
• jeden manažerský programátor a 63 osobních programátorů  

• 64 osobních programátorů

Vestavěná vylepšená základní hlasová pošta 
(ESVM)*2

125 zpráv

Uložení hovorů SMDR 200 hovorů / 10 000 hovorů s kartou MEC 
Volitelná vylepšená základní hlasová pošta 
(ESVM)*2

250 zpráv

Speciální přístupový kód operátora 16 číslic, 20 položek Celková doba záznamu SVM 20, 60 nebo 120 minut (podle kvality záznamu)

Nájemník 8

Funkce pro hotely a 
správu hovorného

Účtování položek pro pokoje pro hosty 4000 záznamů/pobočková ústředna 

Časový režim Volno 24 Recepční hotelu 4

Ověřovací kód 4 číslice, 1000 položek Účtovaná sazba 7 číslic včetně desetinného místa 

Verifi kační kód osobního identifi kačního 
čísla (PIN)

10 číslic, 1000 záznamů Vyčíslení sazby 3 znaky nebo symboly měny 

Vytáčení

Tísňové hovory 32 číslic, 10 položek 

Síťování

Tabulka směrování a úprav příček TIE 32 záznamů 

Horká linka 32 číslic Předvolba 3 číslice

Vytáčení protokolem kláves (přístup 
k službám ISDN)

32 číslic Kód pobočkové ústředny 7 číslic

Osobní rychlé vytáčení 32 číslic, 100 položek na vnitřní linku NDSS: Monitorované pobočkové ústředny 8

Rychlé vytáčení 8 číslic, 4080 položek 
NDSS: Registrované vnitřní linky pro 
monitorované pobočkové ústředny

250

Opakované vytáčení 32 číslic 
CTI

Software PC Console 8

Systémové rychlé vytáčení 32 číslic, 1000 záznamů na nájemníka Software PC Phone 64 128

Skupiny

Skupiny vysílání 8 (32 členů na skupinu) 

Heslo

Systémové heslo pro pracovníka provádějícího 
instalaci

4–10 znaků

Skupina převzetí hovorů 64
Systémové heslo správce – pro programování 
z počítače

4–10 znaků 

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

4–10 znaků 

Skupina distribuce příchozích hovorů 128 (128 vnitřních linek/skupina) 
Systémové heslo správce – pro programování 
z telefonu

4–10 číslic 

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

 4–10 číslic

Vyzváněcí skupina přenosných stanic 32 Heslo správce 4–10 číslic

Skupina vnějších linek 64

Programátorský kód

Kód programátora na úrovni instalace 4–16 znaků

Skupina VM (DPT) 2 skupiny po 12 portech (24 kanálů) Kód programátora na úrovni správce 4–16 znaků

Skupina VM (DTMF) 2 skupiny po 32 kanálech Kód programátora na úrovni uživatele 0–16 znaků

TRS/zákaz

TRS/úroveň zákazu 7
Poznámky:  *1 Kapacita karty hlasové pošty. Nejedná se o kapacitu systému. 
                   *2 Umožňuje hudbu pro čekající hovory ve vysoké kvalitě.

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

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

 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)  
•  Distribuce na základě identifi kace čísla volajícího (CLI) 
•  Přerušení směrování 
•  Přerušení směrování bez cíle (interní hovor)  
•  Blokování interních hovorů – indikace příchozích hovorů  
•  Výběr vzorů tónu vyzvánění  
•  Čekání na hovor  

 Funkce pro skupinu příjmu  
 Vyhledávání volné vnitřní linky  
 Funkce skupiny distribuce příchozích hovorů (ICD) 

•  Skupina distribuce hovorů  
•  Vnější cíl příchozího hovoru ve skupině ICD  
•  Funkce fronty  
•  VIP hovor  Funkce pro přepad 
•  Přihlášení/odhlášení  Funkce nadřízené stanice – port 

skupinové distribuce hovorů  
 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  
•  Hands-free převzetí hovoru 

 Funkce pro provádění hovorů  Předvytáčení  
 Automatické zavěšení vnitřní linky  
 Vnitropodnikový hovor  
 Funkce pro hovory na vnější linky 

•  Tísňové hovory 
•  Zadávání kódu účtu  
•  Výběr typu vytáčení  Obrácený okruh 
•  Zaneprázdněný výstup vnější linky  
•  Vložení pauzy  
•  Přístupový kód hostitelské pobočkové ústředny (kód 

pro přístup 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 dotykem  
•  KX-T7710 – vytáčení jedním dotykem  
•  Opětovné vytočení naposled volaného čísla 
•  Rychlé vytáčení – osobní/systémové  
•  Rychlé vytáčení  
•  Horká linka  

 Funkce pro paging  
 Funkce pro vysílání 
 Funkce pro čísla z primárního adresáře 
(PDN) / sekundárního adresáře (SDN)  
 Funkce „linka obsazena/účastník zaneprázdněn“  
 Automatické zpětné volání obsazeného 
 Vynucený vstup do probíhajícího hovoru  
 Monitoring 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  
 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 volitelná zařízení 
 Hovor přes dveřní telefon  
 Otevření dveří 
 Odpověď na vnější linku z kterékoli stanice (TAFAS) 
 Hudba na pozadí (BGM) 
 Odchozí zpráva (OGM)  
 Přístup DISA (Direct Inward System Access) 
 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 pro hotely  
 Řízení stavu pokojů 
 Účtování hovorů pro pokoje pro hosty 
 Funkce systémových telefonů (PT) 
 Pevná tlačítka  
 Programovatelná tlačítka  
 LED indikace 
 Informace na displeji  
 Služby sítě ISDN (Integrated Services Digital 
Network) 

•  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 hlasové pošty  
 Vestavěná základní hlasová pošta SVM 
 Karta základní hlasové pošty (SVM)  

 Funkce hlasové pošty  
•  Skupina hlasové pošty (VM) 
•  Integrace hlasové pošty DTMF 
•  Integrace hlasové pošty DPT (digitální) 

 Funkce přenosné stanice (PS)  
 Připojení přenosné stanice (PS) 
 Vyzváněcí skupina přenosných stanic 
 Seznam přenosných stanic 
 Funkční tlačítka přenosné stanice 
 Bezdrátový paralelní XDP režim 
 Virtuální přenosná stanice 
 Funkce pro administrativní informace 
 Funkce protokolu  

•  Záznam SMDR (Station Message Detail Recording)  
•  Správa protokolu systému  

 Tištěné zprávy 
 Služby pro poplatky za hovory  
 Funkce pro řízení vnitřních linek  
 Osobní identifi kační číslo (PIN) pro vnitřní linku  
 Vymazání funkcí vnitřní linky  
 Funkce přenositelné vnitřní linky 

•  Přenositelná vnitřní linka  
•  Rozšířená přenositelná vnitřní linka  

 Plánovaná upomínka 
 Funkce zvukových tónů  
 Oznamovací tón  
 Potvrzovací tón  
 Funkce IP terminálu  
 Systémový IP telefon (IP-PT)  
 Vnitřní linka SIP (Session Initiation Protocol) 
 Přímé spojení (Peer-to-Peer)  
 Volitelné označení (pouze KX-NT366)  
 Technologie CTI (Computer Telephony Integration) 
 Software PC Phone/PC Console 
 Funkce pro mobilní telefony 
 Odstranění zpráv hlasové pošty 
 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) 
a identifi kace jména volajícího (CNIP/CONP) – 
protokolem QSIG365 

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

protokolem QSIG 
 Rozšířené funkce protokolu QSIG 

•  Funkce NDSS (Network Direct Station Selection) 
•  Centralizovaná
• hlasová pošta  

 Síťová skupina ICD 
 Roaming přenositelné stanice (PS) na základě síťové 
skupiny ICD 

 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 
 Monitorování systému pomocí síťové služby SNMP 
 Přiřazení adresy pomocí protokolu DHCP  
 Ověření pomocí povelu PING 

Seznam funkcí
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