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POKROČILÉ 
FIREMNÍ
KOMUNIKAČNÍ ŘEŠENÍ

IP komunikační systém Panasonic KX-TDE600 je vyspělá podniková telefonní 
platforma, navržená k účinnému využití vaší IP sítě. Tento systém, zaměřený 
na samostatná i propojená pracoviště středních a velkých podniků, podporu-
je propojitelnost jak síťových, tak i stolních řešení. Systém KX-TDE600 též 
podporuje celou řadu intuitivně a snadno ovladatelných telefonních terminálů, 
určených pro zvýšení firemní produktivity.

NA KAŽDÉM HOVORU ZÁLEŽÍ
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Podnikatelská činnost vyžaduje v dnešním 
světě stále se měnících technologií účinnou ko-
munikaci – a navíc si musíte být jisti, že si vaše 
vybavení poradí s rostoucími nároky na komuni-
kaci i v budoucnosti.

Systém KX-TDE600 představuje výkonný 
komunikační nástroj na podporu podnikání 
v dnešním věku IP sítí. Systémy KX-TDE staví 
na více než dvacetiletou zkušenost společnosti 
Panasonic jako vůdčího dodavatele v tomto 
oboru a spojuje v sobě funkce a spolehlivost 
pobočkových ústředen PBX s technologií IP. Výsled-
kem je vysoce výkonný podnikový komunikační 
systém, který zajišťuje pokročilá řešení pro tele-
fonní hovory i zasílání zpráv, efektivní a flexi-
bilní komunikaci, provoz odpovídající evrop-
skému bezdrátovému standardu DECT, schopnost 
IP networkingu, přenos hlasu přes IP a hladkou 
integraci počítačových aplikací prostřednictvím 
plug-n-play připojení přes USB rozhraní.

TECHNOLOGIE ZAMĚŘENÁ
NA BUDOUCNOST

USNADNĚNÍ PODNIKOVÉ 
KOMUNIKACE

PBX SYSTÉM KX-TDE600
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SNADNÁ MIGRACE K IP

Pro uživatele má klíčový význam přímý a plynulý migrační přechod 
při povýšení na vyšší úroveň konvergovaného řešení.

Pro uživatele stávajících digitálních systémů KX-TDA nabízí 
Panasonic jednoduché, avšak spolehlivé řešení prosnadnou mi-
graci na IP telefonii pouhou výměnou karty hlavního procesoru. 
S bezprostředním využitím všech nových funkcí a výhod vy-
plývajících ze skutečné konvergence, a s ochranou stávajících in-
vestic a možností přizpůsobení novým firemním řešením.

SPOLEHLIVOST

Spolehlivost systémů Panasonic TDE je zajištěna přísnými 
zkouškami kvality a testováním před vlastní expedicí, což 
zákazníkovi zaručuje provoz bez problémů a starostí. Systém  
KX-TDE600 je již od návrhu vytvořen tak, aby umožňoval rychlou 
a snadnou údržbu, a omezil tak systémové prostoje na abso-
lutní minimum. 

Nechejte si od svého lokálního prodejce Panasonic vysvětlit 
výhody, které mohou vaší firmě poskytnout IP komunikační 
systémy KX-TDE.



ŠIROKÝ VÝBĚR 
STYLOVÝCH IP 
TERMINÁLŮ

Panasonic KX-TDE600 IP PBX podporuje nově uvedené IP terminály řady 
KX-NT300, které jsou stylové, intuitivní, uživatelsky přátelské a pohodlné pro 
všechny uživatele systémových terminálů. IP terminály řady KX-NT300 vám 
nabízejí nový rozměr produktivní komunikace, připojení do širokopásmových 
sítí a péče o zákazníky. Tyto IP terminály vám zpřístupní výkon pokročilého 
systému KX-TDE600 IP PBX, který umožňuje rychlý přístup k celému spektru 
dalších funkcí a aplikací systému.

NA KAŽDÉM HOVORU ZÁLEŽÍ

Díky hands-free hlasitému telefonu, potlačení echa 
a podpoře širokopásmového kodeku G.722 posky-
tují IP terminály vynikající kvalitu zvuku.

Navzdory velkému množství funkcí jsou IP terminály 
řady KX-NT300 velice snadno ovladatelné. Kromě 
všech obvyklých funkcí IP terminály obsahují:

IP TERMINÁLY ŘADY NT300 – DOKONALÍ TÝMOVÍ HRÁČI

Volitelný modul Bluetooth Tlačítka s volitelným označením Dobře čitelný podsvětlený LCD displej Snadná navigace Nastavení více úhlů sklonu

Všechny tyto přidané funkce a vlastnosti jsou určeny 
pro zvýšení užitné hodnoty a komfortu.

Velký alfanumerický displej
Dobře čitelný podsvětlený LCD displej
Elektronická tlačítka s volitelným označením
Modul Bluetooth pro připojení bezdrátové 
náhlavní soupravy
Snadno ovladatelné navigační tlačítko
Druhý IP port (některé modely) pro snížení 
nákladů a množství kabelů na stole
Dvojí nastavení sklonu umožňuje nezávislé nas-
tavení sklonu základní jednotky a LCD displeje
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INTEGRACE S DATOVOU SÍTÍ

IP terminály, které lze přímo připojit k datové síti, posky-
tují IP telefonní funkce s úrovní komfortu srovnatelného 
s osvědčenými terminály digitálních systémů. Prostřednictvím 
2 konektorů Ethernet na zadním panelu IP terminálu mohou 
uživatelé snadno připojit svůj počítač nebo laptop do lokální pod-
nikové sítě (LAN), což omezuje množství připojovacích kabelů 
na pracovišti. Vyspělé funkce těchto nových systémových IP 
terminálů vás zcela jistě překvapí.

VYSPĚLÉ DIGITÁLNÍ SYSTÉMOVÉ TERMINÁLY
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PODPORA TELEFONU SIP*
Díky vestavěné podpoře nejmodernějších 
SIP technologií lze k systému KX-TDE600 
IP PBX připojit SIP telefony jako stan-
dardní vnitřní linky. Společnosti nyní mo-
hou používat svoje standardní SIP tele-
fony, připojené k systému KX-TDE600 IP 
PBX, jako IP vnitří linky pro své pracovníky 
v kancelářích, na vzdálených  pracovištích 
i pracovníky na cestách, a umožnit jim tak 
spojení prostřednictvím vysokorychlostní 
širokopásmové IP sítě prakticky odkudkoli.

*Další podrobnosti vám sdělí váš místní 
prodejce Panasonic.

Vyspělé stolní telefony Panasonic řady KX-DT300 jsou 
navrženy pro náročné uživatele, vyžadující přístroje 
s množstvím funkcí, které odpovídají trvale se měnícím 
potřebám podniku. Tyto snadno ovladatelné, vyspělé 
profesionální telefonní přístroje jsou určeny pro účinnou 
každodenní komunikaci. Ve spojení s TDE platfor-
mami jsou tyto digitální terminály mimořádně spolehlivé 
a poskytují velké množství funkcí pro podporu všech 
řešení vašich firemních aplikací. Vynikají ergonomickým 
designem, vlastnostmi a funkcemi pro zvýšení každodenní 
produktivity uživatelů a jsou ideální pro řadu aplikací 
včetně kontaktních center, hotelových pokojů a vyspělých 
kancelářských aplikací s podporou nejrůznějších drá-
tových i bezdrátových Bluetooth náhlavních souprav.



APLIKACE
 PRO ZVÝŠENÍ 
PRODUKTIVITY

Počítače se staly základními nástroji podnikání, a proto Panasonic vyvi-
nul síťovou komunikační platformu pro bezproblémovou integraci vyspělých 
aplikací pro zvýšení efektivity a produktivity práce.

NA KAŽDÉM HOVORU ZÁLEŽÍ

Panasonic Communication Assistant je soubor intuitivních aplikací, v nichž se prolíná uskutečnění hovoru 
ukázáním a kliknutím, zobrazení přítomnosti a dosažitelnosti s integrací se softwarem Microsoft Outlook®, 
oblíbenými nástroji TAPI a mnoha dalšími nástroji pro zjednodušení a zdokonalení komunikace v reálném 
čase uživatelů ve firemní oblasti.

Software Communication Assistant, navržený pro snadnou instalaci i údržbu, lze používat bez potřeby 
jakéhokoli přídavného serveru – díky tomu představuje ideální řešení pro malé firmy s omezenými znalost-
mi IT a malým počtem pracovníků.

COMMUNICATION ASSISTANT – SADA APLIKACÍ PRO VYŠŠÍ PRODUKTIVITU
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▪ snadné a intuitivní ovládání
▪ řízení operátorů a týmů
▪ sledování přítomnosti a dostupnosti

COMMUNICATION ASSISTANT – HLAVNÍ FUNKCE

▪ efektivní zobrazení komunikace na PC
▪ integrace obchodních aplikací
▪ integrace IP kamer

 Režim Zaměření aplikace Výhody

Jednotná komunikace technikou „ukaž a klikni“ 
pro kancelářské a vzdálené pracovníky. 

Jednotná komunikace technikou „ukaž 
a klikni“ pro kancelářské a vzdálené 
pracovníky. Poskytuje uživatelům infor-
mace o přítomnosti v reálném čase.

Vedoucí týmu – pro monitorování ko-
munikačních aktivit zaměstnanců.

Recepční firmy – pro snadnou a rychlou 
kontrolu vyššího množství hovorů najednou.

Umožňuje vizuální kontrolu všech komuni-
kací jednotlivce na obrazovce jeho počítače.

Umožňuje vizuální kontrolu všech komuni-
kací jednotlivce na obrazovce jeho počítače. 
Buďte informovaní o dosažitelnosti 
uživatelů, kdekoli mohou být.

Umožňuje vizuální kontrolu všech komu-
nikací členů skupiny.

Pomáhá vizuálně ovládat veškerou 
firemní komunikaci na monitoru PC 
použitím myši a klávesnice.

Communication Assistant Basic Express 

Communication Assistant Pro

Communication Assistant Supervisor

Communication Assistant Operator Console



VM Assistant umožňuje používat 
funkci jednotného zpracování zpráv, 
která uživatelům prostřednictvím 
počítače    zpřístupňuje všechny hla-
sové zprávy v pořadí, v jakém je 
chtějí vybírat.

Ve společnostech, které používají vyspělé 
řešení KX-TVM Voice Messaging, umožňuje 
Communication Assistant uživatelům vizuálně 
spravovat hlasovou poštu aplikací Voice Mail 
Assistant. VM Assistant lze spustit přímo 
z prostředí softwaru Communication Assistant 
prostřednictvím ikony Message.

COMMUNICATION ASSISTANT
 – MODUL VM ASSISTANT
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Nákladově efektivní řešení pro provoz recepce díky použití standardního prostředí Windows 
na PC. Tato aplikace obsahuje kromě standardních funkcí jako u CA Pro, také funkci snad-
né navigace díky ovládání na bázi „tahej a pusť“ a intuitivnímu vizuálnímu rozhraní. Recepční 
jsi již nemusí pamatovat, kde se konkrétní funkce v menu nachází, což přispívá k maximál-
nímu zefektivnění administrace firemní komunikace. Všechny příchozí hovory lze spravovat 
a nasměrovat velice účinně, pouhým klikem.

COMMUNICATION ASSISTANT OPERATOR CONSOLE
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Communication Assistant 
lze hladce propojit s aplikací 
Microsoft® Outlook®, což 
uživatelům zjednodušuje 
volbu telefonních čísel 
i příjem upozornění na 
příchozí hovory. V okně aplikace Outlook se objeví 
malý přemístitelný panel nástrojů, umožňující snad-
ný přístup k pokročilým telefonním funkcím.

INTEGRACE S APLIKACÍ
MICROSOFT® OUTLOOK®

COMMUNICATION ASSISTANT SPOLU S KX-TDE600 UMOŽŇUJE FIRMÁM IMPLEMENTOVAT 
SJEDNOCENOU KOMUNIKACI PRO ZVÝŠENÍ PODNIKOVÉ PRODUKTIVITY.

Vzdálený pracovník používající Softphone Administrativní pracovníci

Recepční vyřizující zákaznické hovory Vedoucí týmů operátorů

CA PRO CA BASIC

CA OPERATOR CONSOLE CA SUPERVISOR



BEZDRÁTOVÁ ŘEŠENÍ 
PRO MOBILITU PODNIKÁNÍ

NA KAŽDÉM HOVORU ZÁLEŽÍ

Dobrý přehled o příchozích 
hovorech a zprávách

Snadné vytáčení 
i v temném prostředí

Dobře čitelný modře podsvícený 
LCD displej

Konektor pro náhlavní soupravu pro
pohodlnou hands-free komunikaci Odolnost proti vodě i prachu
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Mobilní telefony jsou skvělým prostředkem pro 
práci mimo kancelář. Systémy KX-TDE600 pod-
porují nejmodernější technologie integrace mo-
bilních telefonů – umožňují přímé přesměrování 
příchozího hovoru z pevné vnitřní linky na mo-
bilní telefon za nižší pevný tarif. Hovor lze 
potom přesměrovat zpět na vnitřní linky PBX nebo 
třeba do systému hlasové pošty. 

Mobilní telefony je možno integrovat do ICD 
skupin, což umožňuje současné vyzvánění 
příchozích hovorů na telefonu v kanceláři i na 
mobilním telefonu – uživatelé tak získávají větší 
flexibilitu příjmu hovorů podle toho, kde se zrov-
na nacházejí.

Řešení bezdrátové komunikace Panasonic vám 
umožňují vést hovory z lehkého a inteligent-
ního bezdrátového telefonu DECT, i když jste 
právě mimo kancelář. Bezdrátová technologie  
XDP (eXtra Device Port) uživatelům umožňuje 
používat jejich telefony DECT stejně jako pevnou 
vnitřní linku v kanceláři a díky tomu přijímat hovory 
bez ohledu na to, kde právě jsou.

Systém Multi-Cell DECT je integrované bezdrátové 
mobilní řešení, poskytující automatický přechod 
mezi instalovanými základnovými stanicemi – to 
rozšiřuje pokrytí a poskytuje uživatelům skutečnou 
mobilitu komunikace i v rozlehlých lokalitách.

INTEGRACE S MOBILNÍMI/GSM 
TELEFONY PRO  
NEPŘETRŽITOU MOBILITU

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM DECT 
S VÍCE ZÁKLADNAMI PRO 
ZVÝŠENÍ MOBILITY

Prostřednictvím bezdrátové telefonie mohou firmy zvýšit dosažitelnost svých 
zaměstnanců a tím zlepšit svoje služby zákazníkům.



59

Systém PBÚ DECT je integrované bezdrátové mobilní řešení, určené 
specificky pro použití s pobočkovými ústřednami Panasonic. Systém 
zajišťuje automatický přechod mezi instalovanými základnovými stani-
cemi - to rozšiřuje pokrytí a poskytuje uživatelům skutečnou mobilitu ko-
munikace i v rozlehlých lokalitách.

Vysoce odolný telefon Panasonic KX-TCA364 vyhovuje svojí odolností 
proti prachu a stříkající vodě přísným standardům IP64. Kromě toho nabízí 
velké množství profesionálních telefonních funkcí. Malý, lehký a odolný telefon KX-TCA275 DECT je vybaven 
mnoha všestrannými a výkonnými telefonními funkcemi. Zatímco přístroj KX-TCA175 je vhodným řešením pro 
uživatele, kteří požadují dobrý základní výkon při nižších nákladech.

KX-TDA0155
2-kanálová zákl. stanice

KX-TDA0156
4-kanálová zákl. stanice

KX-NCP0158
8-kanálová IP zákl. stanice

KX-TDA0158
8-kanálová zákl. stanice

DECT TELEFONY PRO SKUTEČNOU FIREMNÍ MOBILITU

Využijte skvělé mobility bez ohledu na druh vaší činnosti. Nezáleží na tom, zda pracujete v kanceláři, 
v továrně, ve skladu, v supermarketu nebo v jiné rozlehlé lokalitě. Se systémem Panasonic PBÚ DECT 
zůstanete v kontaktu se svými kolegy a zákazníky, i když se budete pohybovat kdekoli po svém pracovišti. 
A nyní se třemi typy telefonů DECT, od základního až po velmi odolný, zvládnete komunikaci i v drsném 
prostředí; můžete si být jisti, že budete mít právě to, co potřebujete - pro řešení mobility je systém 
Panasonic PBÚ DECT tou nejlepší volbou.

SKUTEČNÁ MOBILITA S BEZDRÁTOVÝM SYSTÉMEM PBÚ DECT

• Barevný LCD Displej*1

• Osvětlená klávesnice

• Vícejazyčný displej

• Programovatelné tlačítka

• Hlasitý telefon

• Plný přístup k funkcím podnikové PBÚ

• Telefonní seznam pro 200 stanic

• Podpora náhlavní soupravy

• 10 vyzváněcích melodií*1

• 10 programovatelných tlačítek pro rychlou volbu

• Vibrační vyzvánění*2

• Režim meeting (Schůzka)*2

• IP64 (odolnost proti prachu a stříkající vodě)*3

• Hlučná oblast (redukce hluku z okolí)*3,4

*1 pouze u KX-TCA175 a KX-TCA275

*2 pouze u KX-TCA364 a KX-TCA275

*3 pouze u KX-TCA364

*4 pouze u KX-TCA364 a KX-WT115

KX-A405
Opakovač signálu

KX-TCA275
Manažerský model

KX-TCA364
Vysoce odolný model 

(krytí IP64)

KX-TCA175
Standardní  model

KX-WT115
Základní model
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1. Vestavěné řešení: Vestavěné řešení SVM (Simple 
Voice Messaging) se 2 hlasovými kanály.

2. Volitelné řešení: Karty Enhanced SVM ESVM2 
(volitelná: KX-TDA0192) nebo ESVM4 (volitelná: KX-
TDA0194) poskytují rozšíření záznamu zpráv a možnosti 
obsluhy úvodních hlášení pro správné směrování záka-
znických hovorů, které budou díky tomu vždy přijaty 
nebo zdvořile zpracovány. Tyto volitelné karty lze kon-
figurovat pro provoz ve třech režimech:
a) Režim SVM: Pouze pro funkce SVM (Základní hla-
sová schránka).
b)  Režim MSG: Pro funkce DISA umožňující záz-
nam uvítacích zpráv. MSG režim podporuje rovněž 
integraci    mobilních vnitřních linek, což znamená, že 
mobilní telefony lze používat jako vnitřní linky PBX.

c) SVM + MSG režim: Poskytuje zákazníkům jak jedno-
duchou hlasovou poštu, tak funkce DISA. Společnostem 
také umožňuje načítání vysoce kvalitních zvukových 
souborů (8 kHz, 16bitové soubory .wav) z počítače,   které 
lze přehrávat jako uvítací hlášení v různých aplikacích.

3. Externí řešení: Firmy, které vyžadují rozšířené zpra-
cování hlasových zpráv, přesahující možnosti funkcí 
volitelných ESVM karet, mohou systém doplnit ex-
terním řešením zpracování zpráv KX-TVM50 nebo KX-
TVM200, která poskytují aplikace pro zdokonalené zpra-
cování zpráv a služeb zákazníkům. Tyto volitelné externí 
systémy zpracování hlasových zpráv jsou vybaveny 
mnoha funkcemi pro zpracování firemních hlasových 
zpráv, určených pro lepší obsluhu všech firemních 
hovorů zdvořilým a účinným způsobem.

SYSTÉM KX-TDE600 NABÍZÍ TŘI TYPY ŘEŠENÍ HLASOVÝCH ZPRÁV:

POKROČILÉ ŘEŠENÍ 
HLASOVÝCH ZPRÁV

Vyspělé aplikace pro zpracování hlasových zpráv poskytující všestrannější obsluhu. Hla-
sový průvodce představuje uživatelsky přátelské rozhraní pro zjednodušení a zpřehlednění 
obchodní komunikace účinným směrováním zákaznických hovorů do správného oddělení 
nebo příslušnému operátorovi. Funkce ukládání hlasových vzkazů může být navíc použita 
pro elegantní odbavování hovorů v době špičkového provozu – zvyšuje celkovou produktivitu 
a poskytuje lepší služby zákazníkům.

ESVM (Enhanced Simple Voice Mail)
Mezi klíčové aplikace, které lze používat s volitelnými kartami ESVM patří: služby hlasové pošty pro jednotlivce 
i skupiny, směrování hovorů na základě hlasového průvodce, přesměrování hovorů z hlasové schránky na 
funkci DISA, víceúrovňová automatická spojovatelka se záznamem uvítacích hlášení, řazení hovorů do fronty 
se zprávou, detekce konce hovoru CO-na-CO, podpora mobilních vnitřních linek a mnoho dalšího. V závislosti 
na režimu ESVM karty jsou k dispozici následující možnosti záznamu sdílených zpráv:

*Z instalovaných ESVM karet mohou být pouze 2 karty nastaveny do režimu SVM

 SVM (vestavěné) - 2 SVM (pouze) 125 -
    SVM* 250 -
 KX-TDA0192 2 2 MSG - 64
    SVM + MSG 186 64 
    SVM* 2 x 250 - 
 KX-TDA0194 4 2 x 2 MSG - 64 
    SVM + MSG 2 x 186 64

 ESVM volby Kanály DISA Kanály SVM  Režimy Zprávy OGM

 Zpracování hlas. zpráv  Typ Připojení  Kanály Kapacita
 SVM2 Vestavěné Na karty IPCMPR 2 125 zpráv, 120 minut
 ESVM2 (KX-TDA0192) Volitelně OPB3 2 kanály SVM, 2 kanály DISA 250 zpráv, 120 minut
 ESVM4 (KX-TDA0194) Volitelně OPB3 2x2 kanály SVM, 4 kanály DISA 2x250 zpráv, 120 minut
 TVM50 Externí DPT/LAN 2 - 6 4 - 8 hodin
 TVM200 Externí DPT/LAN 0 - 24 1000 hodin



NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE KX-TVM:
•   Služby zpracování hlasových zpráv
•   Funkce Automatické spojovatelky
•   E-Messaging (upozornění e-mailem s přílohou 
  hlasové zprávy)
•   Funkce Interview
•   Menu hlasové pošty na LCD displeji systémových 
 terminálů pro snazší obsluhu
•   Oznámení jména volajícího
•   Úvodní hlášení podle ID/CLIP volajícího
•   Monitorování hovoru
•   Záznam rozhovoru
•   Funkce Holiday
•   Vícejazyčné hlasové komentáře
•   Detekce / směrování faxu

Zařízení Panasonic KX-TVM50 a KX-TVM200 
poskytují novou úroveň snadné a efektivní ko-
munikace, která může pomoci zvýšit produktivitu 
v jakémkoli oboru podnikání.

CENTRALIZOVANÁ HLASOVÁ POŠTA
Pro síťově propojená detašovaná pracoviště je 
k dispozici centralizovaná hlasová pošta až pro 
8 síťově propojených IP systémů TDE. Uživatelé 
vnitřních linek na každém detašovaném pracovišti 
mohou nastavit svoje telefonní terminály tak, aby 
v obsazeném stavu nebo v době nepřítomnosti byly 
jejich hovory přesměrovány do centrálního systému 
hlasových zpráv, kde jsou přístupné pomocí VM 
přístupových kódů.
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ŘEŠENÍ 
  CALL 
CENTRA

NA KAŽDÉM HOVORU ZÁLEŽÍ

Efektivní a zdvořilé odbavení hovorů je 
nejdůležitějším faktorem úspěšného obchodního 
podnikání bez ohledu na velikost firmy. Panasonic 
nabízí více řešení pro střední i velká Call centra, 
umožňující řízení a zpracování velkého objemu 
hovorů. Následující funkce Call Centra jsou inte-
grovány do PBX a lze je rozšířit tak, aby vyho-
vovaly pro náročnější Call Centra kombinovaná 
se softwarem CTI dostupným na trhu:

•   Inteligentní a automatické směrování hovorů
•   Flexibilní směrování do skupin distribuce hovorů
•   Směrování VIP hovorů
•   Funkce Automatická spojovatelka
•   Řazení do fronty se zprávou čekajícímu hovoru
•   Přenositelná pobočka (funkce „Hot Desking‘)
•   Monitorování fronty hovorů nadřízenou stanicí

Systém KX-TDE600 podporuje ICD skupiny 
(Incoming Call Distribution), což jsou základní 
stavební kameny pro použití funkcí Call centra. 
Příchozí hovory přijaté ICD skupinou jsou podle 
použité metody přepojeny operátorům Call cen-
tra, a pokud je předprogramované číslo operátora 
ve skupině obsazené, lze hovor zařadit do fronty. 
Operátory lze rovněž přiřadit několika ICD sku-
pinám, což umožňuje odbavení hovorů několika 
ICD skupin menším počtem operátorů a tím zvýšit 
flexibilitu Call centra. Systém zajišťuje čtyři stan-
dardní způsoby přepojování hovorů. Pro vyšší flexi-
bilitu navíc umožňuje prioritní přepojování skupin 
příchozích hovorů. Jsou to následující způsoby 
přepojování:

•   Nejméně vytížená pobočka
•   Rovnoměrná distribuce hovorů (UCD)
•   Vyzvánění podle priority

VYBAVENO MNOHA FUNKCEMI 
CALL CENTRA PŘEPOJOVÁNÍ HOVORŮ
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Systém KX-TDE600 IP PBX se dodává s vestavěným výkonným Call 
centrem, které vyhoví požadavkům většiny zákazníků – umožňuje podnikům 
efektivní směrování zákaznických hovorů příslušným oddělením, zákaznickým 
službám nebo pracovníkům prodeje.

OneNet již poskytuje firmám velkou flexibilitu v rámci využití funkcí Call Centra u více zasíťovaných 
lokalit. Vaše pracovní týmy teď mohou využívat tyto funkce kdekoli se nachází a směrovat hovory 
k správnému pracovníkovi v jakékoli lokalitě.

VYLEPŠENÍ VERZE OneNet 



NA KAŽDÉM HOVORU ZÁLEŽÍ

Systém KX-TDE600 podporuje vestavěné funkce 
Správce Call Centra, které umožňují v reálném 
čase správu a přehled hovorů ve frontě a obsluhu 
hovorů jednotlivými operátory. Správce může 
monitorovat stav telefonu každého operátora 
a také dálkově přihlásit vnitřní linku momentálně 
odhlášeného operátora nebo pouhým stisknutím 
příslušného DSS tlačítka na svém terminálu 
odhlásit telefon operátora. Vnitřní linka správce 
navíc může na šestiřádkovém displeji terminálu 
monitorovat různé důležité statistické položky 
Call Centra, jako:

•   Celkový počet odbavených hovorů
•   Průměrnou dobu čekání
•   Ztracené hovory atd.

Systém podporuje mnoho standardních funk-
cí operátorů Call centra. Použití dále uvedených 
vestavěných funkcí pro zvýšení produktivity umožňuje 
efektivnější práci operátorů i celkové zvýšení produk-
tivity podniku:
•   Přihlašování / odhlašování operátora
 (určitá ICD skupina nebo všechny skupiny)
•   Automatické odhlášení
•   Zotavení (příchozí / odchozí hovory)
•   Hot Desking / Přenositelná pobočka 
 pro virtuální vnitřní linky
•   Účtovací kód (verifikační kód)

FUNKCE SPRÁVCE CALL CENTRA FUNKCE OPERÁTORŮ
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Firmy vyžadující Call centra s vyspělými funk-
cemi mohou použít volitelný ACD Report Server 
(KX-NCV200). Umožňuje firmám se všemi typy záka-
znicky orientovaných oddělení i Call center používat 
vyspělé monitorování operátorů i front v reálném čase, 
podrobné monitorování i analýzy výkonů, komplexní 
hlášení i celkovou vizualizaci činnosti Call centra.
S volitelným zařízením Panasonic NCV200 nyní mají 
uživatelé Call center jasnou volbu a možnost zdoko-
nalení pro svoje Call centra. Posilte výkonové možnosti 
vašeho Call centra volitelným zařízením NCV200.

POZVOLNÉ ROZŠIŘOVÁNÍ 
VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÍ CALL CENTRA



KX-TDE600 
– řešení pro svět komunikací

NA KAŽDÉM HOVORU ZÁLEŽÍ

Trh v oblasti pohostinství vyžaduje všestranné, 
ekonomické a snadno použitelné komunikace, 
které jsou maximálně spolehlivé a přizpůsobitelné 
individuálním potřebám. Možnost integrace 
s počítačem umožňuje účtovat hostinské pokoje 
a požadavkem tohoto sektoru se stala také sprá-
va systému. Systémy Panasonic KX-TDE600 
PBX jsou dokonale vybaveny všemi funkcemi 
a řešeními, potřebnými v pohostinství.

POHOSTINSTVÍ

Veřejná správa se dnes považuje za poskyto-
vatele služeb více než kdykoli předtím. Musí 
svoje služby vykonávat navzdory rostoucímu tlaku 
na minimalizaci nákladů orgánů státní, obecní 
i místní správy. Panasonic nabízí těmto institucím 
telekomunikační řešení, která jim umožní držet 
náklady pod kontrolou.

ADMINISTRATIVA

Efektivní a komfortní práce v oblasti zdravot-
nictví vyžaduje, aby se komunikační platforma 
dokonale přizpůsobovala potřebám prostředí 
zdravotnictví. Prostřednictvím bezpečné bez-
drátové mobility, vyspělého přepojování hovorů 
a flexibilní technologie CTI nabízí Panasonic 
účinné řešení a umožňuje snadnou integraci se 
záchranářskými technologiemi.

ZDRAVOTNICTVÍ

Telekomunikační systém v ošetřovatelských zařízeních 
a pečovatelských domech musí především vyhovo-
vat požadavkům potřebných lidí. Systém Panasonic 
KX-TDE600 nabízí  zakázková řešení, která lze inte-
grovat s počítači, a to jak pro podporu administrativních 
nástrojů, tak pro systémy tísňového volání. Tyto inves-
tice zajišťují bezpečnost prostřednictvím všestranných 
technologií, bezpečných i v budoucnosti.

PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Osobní kontakt se zákazníky je při podnikání rozhodujícím faktorem úspěchu. 
Telefonní systém je srdcem veškeré komunikace bez ohledu na to, jak komunikace 
probíhá:  prostřednictvím IP, běžnou telefonní linkou nebo pomocí bezdrátových 
technologií. Pro podnikání je však klíčová kvalita a spolehlivost. Panasonic posky-
tuje aplikace a řešení, která uspokojují tyto klíčové požadavky.
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Všichni chceme dnes svým zákazníkům nabídnout 
nejlepší možné služby – ale co bude zítra? 
Komunikační platformy Panasonic nabízejí řešení 
orientovaná na služby, které lze i v budoucnos-
ti rozšiřovat podle potřeba požadavků vašich 
zákazníků.

Vysoký stupeň flexibility, ekonomika a maximál-
ní spolehlivost, jakož i možnosti přizpůsobení in-
dividuálním požadavkům jsou důležitá kritéria, 
která musí telekomunikační platformy splňovat.  
U systému KX-TDE600 je na první pohled patrné, 
že při jeho vývoji byly vodítkem potřeby výrobních 
podniků a provozních oddělení. Díky ultramoderní 
konstrukci připravené i pro budoucí řešení zažijete 
nový rozměr efektivní komunikace.

Logistika vyžaduje plynulý a spolehlivý přenos 
informací. Proto mají firmy, které se zabývají lo-
gistikou, specifické požadavky co se týče ko-
munikací. Díky možnosti integrace do řešení 
CRM a mobilnímu přístupu se mohou systémy 
Panasonic stát hybnou silou vašeho podnikání.

V současném konkurenčním prostředí se pro záka-
zníky stává osobní kontakt stále důležitějším. Spoko-
jenost zákazníků, maximální flexibilita a přístupnost 
představují rozhodující faktory v tomto sektoru. 
S řešeními od firmy Panasonic je vše, co budete 
potřebovat, již vestavěno jako standard.

OBCHOD

LOGISTIKA

VÝROBNÍ PODNIKYZÁKAZNICKÉ SLUŽBY
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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  Technické údaje 
 Model  Popis 

Skříň
KX-TDE600 Hlavní skříň

KX-TDE620 Rozšiřující skříň

Napájecí zdroj (PSU)
KX-TDA0103 Napájecí zdroj typu L

KX-TDA0104 Napájecí zdroj typu M

Hlavní procesorová karta KX-TDE6101 Hlavní procesorová karta (IPMPR)

Volitelné karty IPCMPR    

KX-TDE0110 Karta DSP VoIP, 16 kanálů

KX-TDE0111 Karta DSP VoIP, 64 kanálů

KX-TDE0105 Karta rozšíření paměti (IPCMEC)

KX-TDA0196 Karta dálkové správy

Karty aktivačních klíčů

KX-NCS4104 Aktivační klíč 4 kanálů vnější linky IP

KX-NCS4208 Aktivační klíč 8 kanálů IP Softphone / systémového telefonu IP

KX-NCS4508 Aktivační klíč 8 kanálů systémového telefonu IP

KX-NCS4716 Aktivační klíč 16 kanálů vnitřní linky SIP

KX-NCS4950 Aktivační klíč povýšení na verzi Plus

Karty fyzických vnějších 
linek

KX-TDA0184 Karta 8portů analogové příčky E&M

KX-TDA0187 Karta digitální přípojky T-1 (pouze USA)

KX-TDA0188 Karta digitální přípojky E-1

KX-TDA0189 Doplňková karta přijímače tarifi kačních impulsů a identifi kace analogového Caller-ID pro 8 vnějších linek

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

KX-TDA0284 Karta digitální přípojky ISDN 4BRI

KX-TDA0288 Karta digitální přípojky ISDN 8BRI

KX-TDA0290CE Karta digitální přípojky ISDN PRI (PRI30)

KX-TDA0484 Karta brány VoIP, 4 hlasové kanály

KX-TDA0490 Karta brány VoIP, 16 hlasových kanálů

KX-TDA6181 Karta 16 analogových vnějších linek

Karty fyzických vnitřních 
linek

KX-TDA0170 Hybridní karta 8 digitálních vnitřních linek

KX-TDA0171  Karta 8 digitálních vnitřních linek 

KX-TDA0172 Karta 16 digitálních vnitřních linek

KX-TDA0173 Karta 8 analogových vnitřních linek

KX-TDA0177 Karta 16 analogových vnitřních linek s identifi kací volajícího

KX-TDA0470 Karta 16 IP systémových vnitřních linek

KX-TDA6174 Karta 16 analogových vnitřních linek

KX-TDA6175 Karta 16 analogových vnitřních linek se signalizací zpráv

KX-TDA6178 Karta 24 analogových vnitřních linek s identifi kací volajícího

Jiné fyzické karty

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

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

KX-TDA0161 Doplňková karta 4 dveřních zámků a 4 dveřních telefonů Panasonic

KX-TDA0162 Doplňková karta 2 dveřních zámků a 2 dveřních telefonů německého typu

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

KX-TDA0168 Karta Caller ID pro vnitřní linky

KX-TDA0190 Rozšiřující karta se 3 volnými sloty

KX-TDA0191 Doplňková karta paměti pro hlášení se 4 kanály

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

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

KX-TDA6166 Doplňková karta potlačení echa pro 16 kanálů

Propojení
KX-TDA6110 Karta sběrnice pro připojení druhé jednotky

KX-TDA6111 Rozšiřující karta sběrnice pro připojení dalších jednotek

Doplňkové příslušenství KX-TDA6201 Montážní sada pro upevnění 3 nebo 4skříňového systému

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 základní 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 a volitelně T7640 ,T7603 a T7601

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

KX-TDE600

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

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

 Příkon 

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, doporučená maximální 
kapacita 28 Ah)

 Maximální tolerance výpadku   napájení 300 ms (bez záložních baterií)

 Životnost záložní baterie  7 let 

 Vytáčení 

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

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

 Převodní režim  DP-DTMF, DTMF-DP 

 Frekvence vyzvánění  20 Hz / 25 Hz (volitelná) 

 Limit smyčky vnější linky  Max. 1600 ohmů 

 Provozní  prostředí 
 Teplota  0–40 °C 

 Vlhkost  10–90 %   (nekondenzující) 

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

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 
 1 (pro připojení počítače) 

 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 
Základní modul
Rozšiřující modul

 430 mm (š) x 415 mm (v) x 270 mm (h)  
430 mm (š) x 415 mm (v) x 270 mm (h) 

Hmotnost (při plné 
instalaci)

Základní modul
Rozšiřující modul

Pod 16 kg
Pod 16 kg

 Typ 

KX-TDE600

Základní
systém

Dvouskříňový 
systém

Trojskříňový 
systém

Čtyřskříňový 
systém

(maximum)

Maximální počet
vnějších a 
vnitřních
linek

Celkový počet vnějších linek 224 384 544 640

Vnější linka (karta fyzické vnější linky) 160 320 480 640

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

Celkový počet vnitřních linek 432 736 1008 1152

Vnitřní linka (karta fyzické vnitřní linky) 304 608 880 1120

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

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

Vnitřní linka SIP 128 128 128 128

Maximální počet 
terminálů

Telefon

Analogový telefon (SLT) 240 480 720 960

Digitální systémové telefony (DPT) KX-DT300, KX-T7600 256 512 640 640

Ostatní telefony DPT 128 256 384 512

Analogové systémové telefony (APT) 80 160 240 320

IP-PT*2 288 448 608 704

IP-PT *3 (s použitím karty IP-EXT16) 160 320 480 640

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

Vnitřní linka SIP 128 128 128 128

Konzole DSS 64 64 64 64

Základní základnová stanice (CS) 32 64 96 128

Základnová stanice s více kanály 16 32 48 64

Základnová stanice IP DECT 16 16 16 16

Přenosná stanice (PS) 512 512 512 512

Systém VPS (Voice Processing System) 8 8 8 8

Dveřní telefon 16 32 48 64

Dveřní zámek 16 32 48 64

Vnější senzor 16 32 48 64

Vnější relé 16 32 48 64
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 *1 Kapacita karty hlasové pošty. Nejedná se o kapacitu systému.

Seznam funkcí

 Kapacita systému 

 Položka KX-TDE600  Položka KX-TDE600

Systém

Zpráva o nepřítomnosti – vnitřní linka 1 x 16 znaků

ARS

Tabulka směrovacích plánů 48 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) 48

 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 [DPT]) 

Seznam hovorů a čekající 
zprávy

Seznam odchozích hovorů – systémový telefon 100 záznamů/vnitřní linka 3200 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 2560 záznamů/systém

 Přístupový kód hostitelské pobočkové ústředny  10 číslic, 10 položek/skupina vnějších linek Systém příchozích hovorů – systémový elefon 100 záznamů/vnitřní linka  6400 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 6400 záznamů/systém

Počet znaků jména 20 Čekající zpráva – PS + skupina distribuce příchozích hovorů 640

Tištěné zprávy 8 Čekající zpráva – PT + SLT 1032

Plán vzorů tónu vyzvánění     8  

Hlasová zpráva *1

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 8 minut  (MSG4), 20 minut (MPR/ESVM2/ESVM4)

Uložení hovorů SMDR 1000 hovorů / 20 000 hovorů s kartou MEC Vestavěná základní hlasová pošta (SVM) 125 zpráv

Speciální přístupový kód operátora 16 číslic, 100 položek Vylepšená základní hlasová pošta (ESVM) 250 zpráv

Nájemník 32 Vylepšená základní hlasová pošta (ESVM) 250 zpráv

Časový režim Volno 24 

Funkce pro hotely a správu 
hovorného

Účtování položek pro pokoje pro hosty
4000 záznamů/pobočková ústředna  
(8000 záznamů s kartou IPCMEC) 

Ověřovací kód    Identifi kační číslo (PIN) 4 číslice, 1000 položek Recepční hotelu 4

Verifi kační kód osobního identifi kačního čísla (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  8 číslic, 4080 položek NDSS: Monitorované pobočkové ústředny 8

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

250

Skupiny

Skupiny vysílání  8 (32 členů na skupinu) 
CTI

Software PC Console 8

  Skupina převzetí hovorů 96 Software PC Phone 128

Skupina vyhledávání volné vnitřní linky 128 (16 vnitřních linek/skupina)

Heslo

Systémové heslo pro pracovníka provádějícího instalaci 4–10 znaků

Skupina distribuce příchozích hovorů 128 (128 vnitřních linek/skupina) Systémové heslo správce – pro programování z počítače 4–10 znaků

Skupina pro paging 96 Systémové heslo uživatele – pro programování z počítače 4–10 znaků

Vyzváněcí skupina přenosných stanic 32 Systémové heslo správce – pro programování z telefonu 4–10 číslic

Skupina vnějších linek 96 Systémové heslo uživatele – pro programování z telefonu 4–10 číslic

Skupina VM (DPT) 8 skupin po 12 portech (24 kanálů)
Heslo správce 4–10 číslic

Skupina VM (DTMF) 2 skupiny po 32 kanálech

TRS/zákaz

TRS/Barring Level   7

Kód programátora

Kód programátora na úrovni instalace 4–16 znaků

TRS/Barring Denied Code 16 číslic, 100 položek/úroveň Kód programátora na úrovni správce 4–16 znaků

TRS/Barring Exception Code 16 číslic, 100 položek/úroveň Kód programátora na úrovni uživatele 0–16 znaků

 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
•  Záchytné 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
Interkom
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 (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 dotekem
• 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
Monitorování 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 volitelných 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 hlasové pošty
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 
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Razítko vašeho prodejce:

Panasonic je obchodní značka firmy Panasonic Corporation Co. Ltd. Design 
a technické specifikace výrobků se neustále zdokonalují a mění v zájmu 
vylepšení. Ačkoli byla přípravě tohoto katalogu věnovaná maximální péče, 
některé změny nemusí být uvedeny a mohou nastat až po publikaci tohoto 
katalogu. Jednotlivé detaily si, prosím, ověřte u svého nejbližšího obchod-
níka. Panasonic Marketing Europe, organizační složka Česká republika 
nepřebírá žádnou odpovědnost za případné chyby a omyly. Proto informace 
uvedené v tomto katalogu podléhají změnám bez předchozího upozornění.


