Hálózati kommunikációs platform
KX-NCP500 és KX-NCP1000
egyesített kommunikációs megoldások
A hálózati kommunikációs platformok fejlett kommunikációs megoldások, melyeknek célja a vállalati kommunikáció fejlesztésével és áramvonalasításával, termelékenységet növelő alkalmazások széles tárházával lehetővé
tenni az üzleti életben az egyesített kommunikációt.
Az alkalmazottakkal és az ügyfelekkel való hatékonyabb
kommunikáció elősegítésével az NCP platformok
intelligens és vezeték nélküli eszközök széles választékán
keresztül nyújtanak bármikor és bárhonnan hozzáférést
üzleti kommunikációs alkalmazások tucatjaihoz. NCP
platform amivel hatékonyan érhető el, szolgálható ki
és tartható meg az ügyfél.

Minden telefonhívás számít

Egyesített kommunikáció - egyszerűsítve
A Panasonic üzleti kommunikációs platformok (KX-NCP) fejlett
kommunikációs megoldások, melyeknek célja a vállalati kommunikáció
fejlesztésével és áramvonalasításával, termelékenységet növelő alkalmazások széles tárházával lehetővé tenni az üzleti életben az egyesített
kommunikációt.
"[BMLBMNB[PUUBLLBMÏTB[àHZGFMFLLFMWBMØIBUÏLPOZBCCLPNNVOJLÈDJØFMǮTFHÓ
UÏTÏWFMB[/$1QMBUGPSNPLJOUFMMJHFOTÏTWF[FUÏLOÏMLàMJFT[LÚ[ÚLT[ÏMFTWÈMBT[
UÏLÈOLFSFT[UàMOZÞKUBOBLCÈSNJLPSÏTCÈSIPOOBOIP[[ÈGÏSÏTUà[MFUJLPNNVOJ
LÈDJØTBMLBMNB[ÈTPLUVDBUKBJIP[ NFMZFLJOUFMMJHFOT*1UFMFGPOPL GFKMFUUEJHJUÈMJT
LÏT[àMÏLFL TPGUQIPOF1%"FT[LÚ[ÚL %&$5WF[FUÏLOÏMLàMJIPSEP[IBUØ
ÈMMPNÈTPL WBMBNJOUOPSNÈMBOBMØHNFMMÏLÈMMPNÈTPL&[FOLÓWàMBNPCJMUFMFGPOPL
integrációja által a mobiltelefon felhasználók és a távmunkát végző munkatársak
mozgás közben is kapcsolatban maradhatnak.
,POWFSHFODJÈSBLÏT[B[/$1QMBUGPSNPLJOOPWBUÓW*1UFMFGPOT[PMHÈMUBUÈTPLBU
ÏTGVOLDJØLBUOZÞKUBOBLBIFMZJÏTBT[ÏMFTTÈWÞIÈMØ[BUPLPOFHZBSÈOU BMLBMNB[È
TVLLBM4*1UFMFGPOT[PMHÈMUBUØLFHZSFCǮWàMǮMJTUÈKÈCØMWÈMBT[UWBTFHÓUIFUJà[MFUÏU
a kommunikációs költségek lefaragásában.
Funkciógazdag platform üzlete fejlesztéséhez
'FKMFTT[Fà[MFUÏUBGPMZBNBUPTBOWÈMUP[ØJHÏOZFLSFUFSWF[FUUNFHPMEÈTPLLBMBWF[FUÏLOÏMLàMJNPCJMJUÈTTBM
termelékenységet növelő fejlett alkalmazásokkal, hálózatalapú megoldásokkal és olyan közös infrastruktúrával,
NFMZUÈNPHBUKBBGÚMESBK[JMBHT[ÏUUBHPMU T[ÈNPTFHZNÈTUØMUÈWPMJUFMFQIFMMZFMNǻLÚEǮDÏHFLFUÏTTFHÓU
összekötni felhasználóit az ügyfelekkel bárhol is tartózkodjanak.
&HZT[FSǻNFHWBMØTÓUÈT SFOET[FSGFMàHZFMFUÏTLBSCBOUBSUÈT"1BOBTPOJD/$1FHZFTÓUFUULPNNVOJLÈDJØT
megoldása egy magas szinten megbízható, bővíthető és funkciógazdag üzleti platform, mely kényelmesen
IFMZF[LFEJLFMFHZFTÓUFUUIBOHÏTBEBUIÈMØ[BUÈOCFMàM ÓHZCJ[UPTÓUWBà[MFUÏOFLBOBHZPCCUFSNFMÏLFOZTÏHFU

KX-NCP - fő előnyök
Magas szinten moduláris, üzleti kommunikációs munkafolyamatra készültek. Az új NCP platformok ideális
kommunikációs rendszerek, melyek már ma választ adnak rengeteg üzleti kommunikációs igényére. Az intelligens
hívás irányítással és call centre funkciókkal, emellett a termelékenységet növelő integrált asztali alkalmazásokkal
az NCP segíti az üzletfelek hatékony elérését, kiszolgálását és megtartását. Az új platformok rengeteg olyan funkció
val és alkalmazással rendelkeznek, melyek növelhetik üzlete produktivitását. Néhány a legfőbb előnyök közül:
t&HZFTÓUFUUIÈMØ[BUJQMBUGPSNB[à[MFUFHZFTÓUFUULPNNVOJLÈDJØCBUÚSUÏOǮJNQMFNFOUÈMÈTÈSB
t*OUFHSÈMU4*1UFMFGØOJB4*1GǮWPOBMJT[PMHÈMUBUØLPOLFSFT[UàM
t#FÏQÓUFUUUÈNPHBUÈTGFKMFUU*1NFMMÏLÈMMPNÈTPLT[ÈNÈSB
t*1UFMFGPOPLÏTTPGUQIPOFNFHPMEÈTPLUÈWNVOLÈTPLÏTUÈWPMJJSPEÈLT[ÈNÈSB
t"T[UBMJ IÈMØ[BUJÏTBMLBMNB[ÈTT[JOUǻJOUFHSÈDJØ
t#FÏQÓUFUUIBOHà[FOFULF[FMÏTÏT%*4"GVOLDJØL
t'FKMFUUFHZFTÓUFUUà[FOFULF[FMÏTPQDJPOÈMJT,957.ÏT57.IBOHGFMEPMHP[ØSFOET[FSFLIBT[OÈMBUÈWBM
t.PCJMUFMFGPOPLBUNFMMÏLÈMMPNÈTLÏOUUÈNPHBUØNPCJMBMLBMNB[ÈTPL
t$TÚLLFOUFUUUFMKFTCJSUPLMÈTJLÚMUTÏH
t,Ú[QPOUPTÓUPUUSFOET[FSGFMàHZFMFUÏTGSJTTÓUÏTFL
'FKMFTT[Fà[MFUÏUFHZQMBUGPSNNBM BNJB[FHZFTÓUFUULPNNVOJLÈDJØULÓOÈMKBBNFMZLÏQFTLF[FMOJBNB
OBHZTFCFTTÏHǻÏTTPLBSDÞà[MFUJLPNNVOJLÈDJØKÈOBLEJOBNJLÈKÈU ÏTTFHÓUIFUÚTT[FLÚUOJ½OUB[àHZGFMFJWFM 
bárhol is tartózkodjon vagy tartózkodjanak.

Az Ön befektetése - védelem alatt
"1BOBTPOJD,9/$1NPEVMÈSJT CǮWÓUIFUǮÏTSVHBMNBTSFOET[FS UFDIOPMØHJÈKVLBUÏTà[MFUJBMLBMNB[ÈTJNFHPM
dásaikat tekintve egyaránt. A konvergenciára kész rendszer továbbra is támogatja meglévő befektetéseit,
BEJHJUÈMJTNFMMÏLÈMMPNÈTPLBUÏTB[*4%/GǮWPOBMBLBU)ÈMØ[BUBMBQÞLPNNVOJLÈDJØTBMLBMNB[ÈTPLLBMLÏT[àMUNFMZFL
engedélyezésével biztosítva van a befektetés gyors megtérülése és a háborítatlan munka.
A jövőbiztos kialakítás és a nyitott szabványokon alapuló architektúra jóvoltából az ügyfelek biztosak lehetnek
benne, hogy befektetéseik jelenleg és a jövőben is megfelelő védelmet élveznek.

Egy elérhető árú rendszer, amely emeli vállalkozása értékét
"1BOBTPOJD,9/$1SFOET[FSFLLJNBHBTMØBOLÚMUTÏHIBUÏLPOZBL&HZQÏMEBBNPCJMJOUFHSÈDJØB[FHZFUMFO
hívószámmal segíti a hivatali órák hatékony menedzselését, és javíthatja az alkalmazottak elérhetőségét,
akiknek a mobilitás mellett is állandó a jelenlétük.

Megbízhatóság
A Panasonic NCP rendszerek megbízhatóságát a rendkívül szigorú minőségellenőrzés és a gyár elhagyása előtt
WÏHSFIBKUPUUBMBQPTUFT[UFLCJ[UPTÓUKÈL ÓHZHBSBOUÈMWBB[½OOZVHBMNÈU"[/$1SFOET[FSFLUFSWF[ÏTÏOÏM
GPOUPTT[FNQPOUWPMUBHZPSTÏTLÚOOZǻLBSCBOUBSUIBUØTÈH NFMZBSFOET[FSMFÈMMÈTPLT[ÈNÈUNJOJNÈMJT
értékre csökkenti.

Környezetbarát
"HZÈSUÈTJGPMZBNBUUØMLF[EWFB[FOFSHJBGPHZBT[UÈTJHB1BOBTPOJD,9/$1SFOET[FSFLLÚSOZF[FUCBSÈUOBL
MFUUFLUFSWF[WF TFHÓUWF½OOFLFOFSHJBGPHZBT[UÈTBNÏSTÏLMÏTÏU"NPCJMJOUFHSÈDJØ BUÚCCIFMZT[ÓOǻIÈMØ[BUJ
NǻLÚEÏTÏTB[FHZàUUNǻLÚEÏTFOBMBQVMØTFHÏEQSPHSBNPLQPUFODJÈMJTTFHÓUTÏHFUOZÞKUBOBL½OOFL 
hogy az utazási költségek lefaragásával tovább csökkenthesse ökológiai lábnyomát.
'PSEVMKPOBIFMZJ1BOBTPOJDWJT[POUFMBEØIP[ BLJLÏT[TÏHHFMUÈKÏLP[UBUKB½OU NJMZFOà[MFUJFMǮOZFJT[ÈSNB[IBUOBL
B,9/$1SFOET[FSFLIBT[OÈMBUBÈMUBM

Áramvonalas üzleti kommunikáció
A Panasonic NCP egyesített kommunikációs megoldásai segíthetik üzleti
költségei csökkentését, produktivitásának növelését, valamint összes
hivatali helyszínének összekapcsolását, bárhol is legyenek. A rendszer úgy
lett kialakítva, hogy hatékonyan erősíthesse a vállalati kommunikáció
minden aspektusát, lehetővé téve a befektetés gyors megtérülését.
Több helyszínű hálózati működés a rugalmas kommunikációért
A fejlett KX-NCP kommunikációs platformok a legújabb digitális hálózati elemeket, Voice over IP (VoIP) és SIP
technológiákat alkalmazzák az irodák közötti, telephelyek közötti és távolsági kommunikációra a konvergált hang
és adathálózaton keresztül.
KX-NCP rendszer esetén az ügyfél bárhonnan kezelheti magában álló és IP hálózaton át összekötött rendszereit.

Megoldások több helyszínre
A több helyszínű hálózati működés által a több telephellyel rendelkező ügyfelek
meglévő WAN kapcsolataikat vagy a hálózati szolgáltatók által kínált menedzselt VPN
szolgáltatásokat kihasználva élvezhetik a telephelyek közti olcsóbb kommunikáció
előnyeit. A rendszer a hagyományos ISDN QSIG kapcsolat mellett támogatja a SIP
és a H.323 alapú hálózatközi protokollokat is.

Hálózati híváselosztási csoportok több helyszínű megvalósítás mellett
A bejövő híváselosztási (ICD) csoportok több hálózatba kötött NCP rendszer szintjén
is beállíthatóak. A rendszer a nagyobb rugalmasság biztosítására az egyidejű
és a késleltetett csengetést is támogatja.

Hálózati foglaltsági tabló több helyszínű megvalósítás mellett
A hálózati foglaltsági tabló (BLF) vagy hálózati közvetlen állomásválasztó (NDSS)
funkció segítségével a hálózatba kötött NCP rendszerek mellékállomásait a központi
hálózati kezelő a DSS gombjai segítségével monitorozhatja.

Távoli felügyelet IP hálózaton keresztül
KX-NCP rendszereknél a rendszergazdák távolról felügyelhetnek bármilyen
megvalósítást, legyen az magában álló vagy hálózatba kötött, több telephelyen
működő, IP hálózatban működő rendszer, mindössze egy hálózatra csatlakozó PC kell
a szükséges egységesített karbantartó konzol alkalmazással. Lépjen be a világ bármely
pontjáról és végezze el rendszergazdai teendőit gyors hozzáadás/áthelyezés
és módosítás műveletekkel.
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Hálózati kommunikációs platform

Az egyesített kommunikáció elérése bármilyen eszközzel

SIP hálózati funkciók
A beépített SIP-fővonali interfész segítségével az üzleti felhasználók NCP kommunikációs rendszereikkel
csatlakozhatnak az egyre növekvő SIP alapú Internet-telefon szolgáltatókhoz (ITSP), így kihasználva a menedzselt
szélessávú IP hálózaton folyó VoIP hívások alacsony költségéből adódó előnyöket.
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Több helyszínű hálózati működés

Eszközök széles választéka által biztosított végtelen lehetőségek
Az új KX-NCP kommunikációs rendszerek segítségével bármilyen, az üzleti
tevékenységnek megfelelő telefon végberendezés választható. A platform
támogatja a stílusos és intuitív digitális és IP telefonokat, SIP telefonokat,
valamint a vezeték nélküli DECT készülékeket. Emellett a korábban használt
telefoncsaládokat és telefaxokat is támogatva a KX-NCP megoldások széles
választékát biztosítja a vállalatok számára, amiből kiválaszthatják az üzleti
igényeiknek legmegfelelőbbet.
NT300 sorozatú IP-végberendezések - tökéletes csapatjátékos
A KX-NCP platform támogatja a KX-NT300 sorozatú IP-telefonokat, amelyek stílusos, felhasználóbarát
és kényelmesen használható rendszerkészülékek.
A KX-NT300 sorozatú IP-telefonok új dimenziókat nyitnak a hangzás, a kommunikációs termelékenység,
a szélessávú hálózati kapcsolatok és az ügyfélkezelés terén egyaránt. Ezek az IP-telefonok a fejlett NCP
kommunikációs rendszerek teljesítményét nyújtják, egyszerű elérést biztosítva az alközpont fejlett
szolgáltatásainak és alkalmazásainak teljes spektrumához.
Az IP-telefonok kihangosíthatóságuknak és az akusztikus visszhangkioltásnak köszönhetően kiváló
hangminőséget nyújtanak.
Funkciók hatalmas választékával felszerelve a KX-NT300 sorozatú IP-telefonok használata nem is lehetne
egyszerűbb. Ezek az IP-telefonok többek között az alábbi fejlett funkciókkal rendelkeznek a megnövelt
praktikum és kényelem biztosítására:
Nagy alfanumerikus kijelző
Elektronikus öncímző nyomógombok
Bluetooth modul a vezeték nélküli nélküli fejhallgató támogatáshoz
Egyszerű navigáló gomb
Második IP port számítógépe csatlakoztatásához
Dupla dönthetőség a készülék és az LCD kijelző egymástól független kényelmes beállításhoz

Integráció az adathálózattal
Az NT300 sorozatú IP-végberendezések közvetlenül csatlakoznak az Ön adathálózatára, így az IP-telefon
szolgáltatásokat a már bizonyított digitális rendszerkészülékeknél is magasabb szintű funkcionalitással
és kényelemmel nyújtják. A felhasználók az IP-telefonok hátulján található beépített két portos Ethernet switch
használatával egyszerűen csatlakoztathatják asztali vagy laptop számítógépeiket a vállalati LAN hálózatba,
így csökkentve az asztalon futó kábelek számát.

Opcionális Bluetooth modul

Öncímző nyomógombok

Megvilágított LCD kijelző

Egyszerű navigáció

Többszörösen dönthető szögbeállítás

KX-NT343

KX-NT346

Panasonic Softphone Wi-Fi mobil eszközök számára

KX-NT366

A Windows Mobile* eszközökhöz fejlesztett Panasonic IP Softphone segítségével a Windows Mobile* eszközzel
rendelkező mozgásban lévő munkatársak bárhonnan bármikor rákapcsolódhatnak az átfogó és nagy teljesítményű
vállalati telefonhálózatra.
A Panasonic IP Softphone for Windows Mobile* egy IP-telefon kliens alkalmazás WiFi-képes Windows Mobile* alapú
eszközök számára. Segítségével transzparens hozzáférés biztosítható a valósidejű hangkommunikációhoz és olyan
termelékenység növelő Panasonic üzleti telefonrendszer funkciókhoz, mint például a hívás felépítés, hívás átadás
és több résztvevős konferencia, mindezt egy kéziszámítógép használatának kényelmével.
A szoftver segítséget nyújt a hívás megjelenítéséhez, valamint hozzáférést biztosít gyorshívó számokhoz és egyéb
személyes telefonhívási funkciókhoz.
* Megjegyzés: Opcionális PDA vagy mobiltelefon szükséges

SIP-telefon támogatás* - a választás az Öné
A legújabb SIP technológia beépített támogatásával a KX-NCP rendszerre
mellékállomásként akár SIP telefon is köthető. A cégek mostantól
a Panasonic KX-HGT100 SIP-telefonnal vagy bármilyen más szabadon
választott szabványos SIP-telefonnal támogathatják helyi vagy
távmunkában dolgozó alkalmazottaikat, bekötve őket a nagysebességű
szélessávú IP hálózaton keresztül a vállalati rendszerbe.
* További részletekért forduljon a helyi Panasonic viszonteladóhoz.

KX-DT333

KX-DT343

KX-DT346

Fejlett digitális rendszerkészülékek
A Panasonic KX-DT300 sorozatú fejlett asztali készülékek olyan üzleti felhasználók számára készültek, akiknek
folyamatosan változó igényeknek megfelelő, szolgáltatásokban gazdag telefonkészülékre van szükségük.
Ezeket az egyszerűen használható, fejlett, üzleti kategóriájú telefonkészülékeket a hatékony napi kommunikációra
tervezték.
Az NCP platformra csatlakozó digitális végkészülékek kimagaslóan megbízhatóak, és szolgáltatások széles
tartományával támogatják a megfelelő megoldást minden üzleti alkalmazás számára.
Ergonómikus tervezés, szolgáltatások és funkciók növelik a mindennapi produktivitást. A készülékek ideálisan
használhatók számos helyen, beleértve az ügyfélkapcsolati feladatokat, hotelszobákat, valamint vezetékes vagy
Bluetooth fejhallgatóval a fejlett asztali alkalmazásokat.

Fő tulajdonságok
Szabad kezes kommunikáció
Bluetooth fejhallgatóval*1
Kiváló láthatóságú
fehér háttérvilágítás*1
Duplán dönthető kialakítás*2
*1 opcionális: DT333/321-nél nem elérhető
*2 opcionális: DT321-nél nem elérhető

1

Bluetooth® modul*

Üzenet és hívásjelző lámpa

6 vagy 3 soros 24-karakteres LCD
Csatlakozó a kiegészítő
3
nyomógomb-modulnak*

Fejbeszélő
csatlakozó

3

Programozható gombok* /
2
Öncímző nyomógombok*

A programozható gombok a vörös/zöld
LED gombok. Az öncímző nyomógombok
az LCD kijelzők.

Programozható
Navigációs gomb

Lapozó gomb

(összesen 4 oldal)

*1 KX-NT307. Opcionális. Minden típus, kivéve az NT321
*2 Opcionális. KX-NT366
*3 Opcionális. KX-NT343/346, KX-DT333/343/346
Kép: KX-NT366 típus. A többi típus változhat.

Digitális rendszerkészülékek

KX-DT346

KX-DT343

KX-DT333

KX-DT303

KX-DT390

IP-rendszerkészülékek

KX-NT366

KX-NT346

KX-NT343

KX-NT321

KX-NT303

KX-NT305

Produktivitást növelő asztali alkalmazások
Amint a személyi számítógép alapvető üzleti eszközzé vált. A Panasonic kifejlesztette a hálózati
kommunikációs platformot, amely zökkenőmentesen integrálja a termelékenységet növelő fejlett asztali
alkalmazásokat az üzleti hatékonyság növelésére.

Communication Assistant termelékenységet növelő alkalmazás csomag
A Panasonic Communication Assistant termelékenység növelő szoftvercsomag egy magas szinten intuitív PC alapú
alkalmazás, mely ötvözi a hatékony, kattintással történő telefonálást és a képernyő alapú jelenlét, elérhetőség
figyelést, a Microsoft Outlook® integrációt, a népszerű, TAPI-képes CRM asztali eszközök integrációt és számos olyan
együttműködésen alapuló segédprogramot tartalmaz, ami egyszerűsítheti és javíthatja a valósidejű kommunikációt az üzleti telefonfelhasználók között.
Egyszerű telepítésre és karbantarthatóságra tervezve. A Communication Assistant további, 3. fél által biztosított
kiszolgáló nélkül megvalósítható, így ideális megoldás lehet korlátozott IT ismeretekkel és csapattal rendelkező kis
és közepes vállalkozások számára.

Cél az összes terület fejlesztése – A Communication Assistant
termelékenység növelő programcsomag részei:
Mód

Cél

Communication Assistant Basic

Eredmény

Kattintással történő egyesített kommunikáció
íróasztalnál végzett munkánál vagy távmunka
végzése esetén.

Segít a hívások saját számítógépen keresztül
történő vizuális ellenőrzésében.

Communication Assistant Pro

Kattintással történő egyesített
kommunikáció íróasztalnál végzett
munkánál vagy távmunka végzése esetén.

Segít a hívások saját számítógépen keresztül
UÚSUÏOǮWJ[VÈMJTFMMFOǮS[ÏTÏCFO-FHZFONJOEJH
naprakész a különböző telephelyeken a
felhasználók elérhetőségét illetően.

Communication Assistant
Felügyelő

Valósidejű jelenlét információkat nyújt a Csapat
felügyelője számára az alkalmazottak telefonhívási aktivitásának figyelemmel kíséréséhez.

Segítséget nyújt a csoportok tagjai telefonos
aktivitásának vizuális menedzselésében

VoiceMail Assistant Module

-FIFUǮWÏUFT[JB[FHZFTÓUFUUà[FOFULF[FMÏTU

Segítségével a felhasználók vizuálisan számítógépeikről ellenőrizhetik hangposta üzeneteiket,
és azokat .wav fájlként továbbküldhetik.

A Communication Assistant a KX-NCP platformmal lehetővé teszi, hogy az üzleti élet bevezethesse
az egyesített kommunikációt, így növelve az üzleti produktivitást.
CA Pro

CA Basic

Softphone-t használó távmunkát
végző alkalmazott

VM Assistant

Hangpostáját ellenőrző hivatali dolgozó

Hivatali dolgozók

CA Supervisor

Csapattagokat támogató felügyelő

Communication Assistant - VM Assistant
A VM Assistant lehetővé teszi az egyesített üzenetkezelés funkciót, ami által
a felhasználók a kívánt sorrendben elérhetik és lekérhetik a számukra hagyott
hangüzeneteket.
Az opcionális fejlett KX-TVM hangüzenet kezelő megoldást alkalmazó vállalatok
a Communication Assistant segítségével felhasználóiknak lehetővé tehetik
hangpostájuk Voice Mail Assistant alkalmazással történő vizuális kezelését.
A VMA közvetlenül indítható a Communication Assistant alkalmazásból a
Message (üzenet) ikonnal. A Voice Mail Assistant segítségével a felhasználók
az alábbiakat tehetik:
t7J[VÈMJTBO MJTUÈCBT[FSWF[WFFMMFOǮSJ[IFUJLIBOHà[FOFUFJLFU
tNÈTPEQFSDFLFUVHPSIBUOBLB[à[FOFUCFOFMǮSFÏTWJTT[BGFMF
t.ØEPTÓUIBUKÈLB[à[FOFUWJTT[BKÈUT[ÈTÈOBLTFCFTTÏHÏU
t-FKÈUT[IBUKÈLB[à[FOFUFUÏTT[àOFUFMUFUIFUJLBMFKÈUT[ÈTU
t5ÚSÚMIFUJLB[à[FOFUFLFU
t.ØEPTÓUIBUKÈLBIBOHQPTUBöØLCFÈMMÓUÈTBJU
t&YQPSUÈMIBUKÈLB[à[FOFUFU1$SF
t&MLàMEIFUJLB[à[FOFUFUFNBJMCFO
t7JTT[BIÓWIBUKÈLB[à[FOFUFUIBHZØT[FNÏMZU

Communication Assistant IP Softphone
A Panasonic Communication Assistant IP Softphone segítségével az utazó ügynökök, kereskedők és támogató
személyzet, de bármely más nagy telefonforgalmat bonyolító munkatárs számítógépét IP-telefonként használva
bármikor és bárhonnan elérheti az egyesített kommunikációt.
A felhasználónak az IP Softphone engedélyezéséhez csak csatlakoznia kell a vállalati IP hálózatra egy biztonságos
menedzselt szélessávú kapcsolaton keresztül. Minden alkalmazott központilag csatlakozhat a vállalati KX-NCP
platformhoz, ami magas szinten költséghatékony VoIP alapon nyújt fejlett asztali produktivitást.

Integráció a Microsoft® Outlook® alkalmazással
A Communication Assistant zökkenőmentesen integrálódik a segítségével Microsoft® Outlook®-hoz, így a felhasználók könnyen és egyszerűen tárcsázhatják partnereiket, a beérkező hívásokat pedig előugró ablak jelzi.

PC Console
A PC Console a vállalat telefonközpont kezelő munkáját könnyíti meg, javítva
a híváskezelést, a hatékonyságot és az ügyfélszolgálat minőségét. A PC
Console a PC képernyőjén még a hívás fogadása előtt megjeleníti a hívó
adatait, így a kezelő fontossági sorrendben kezelheti a hívásokat, így a fontos
ügyfeleket soha nem várakoztatja meg. A kezelő rögtön látja, melyik mellék
foglalt és melyik szabad, a megszokott rákattintás, valamint fogd-és-húzd
műveletekkel átadja a hívást és érhet el más hatékony funkciókat.

Integráció üzleti alkalmazásokkal
A KX-NCP támogatja a számítógép-telefónia integrációt (CTI), lehetővé téve a telefon és a számítógépek szinkronban történő, nagy teljesítményű, PC alapú, termelékenységet növelő eszközként való működését.
A rendszer két bevált ipari szabványon keresztül támogatja az IP alapú CTI integrációt:
1. Telephony Application Programming Interface (TAPI) és
2. Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA)
A számos telefonos alkalmazás összeillesztésével a TAPI és CSTA interfészek növelik az üzleti kommunikációs
kapacitásokat, és termelékenységet növelő szoftveres alkalmazásokat biztosítanak az üzleti élethez.

Vezeték nélküli megoldás a valódi üzleti mobilitáshoz
A vezeték nélkül telefóniához korlátlan hozzáférést biztosítva javítható
az alkalmazottak elérhetősége és emelhető az ügyfélszolgálat színvonala.

Mobil/GSM integráció a bárhol és bármikor mobilitásért
A mobiltelefonok az irodán kívüli üzleti élet nélkülözhetetlen elemeivé váltak. A KX-NCP támogatja a legújabb
mobiltelefon integrációs technológiát lehetővé téve,
hogy a vállalati rendszer mellékállomására érkező hívások
a mobiltelefonra érkezzenek alacsony, fix költséggel.
A hívások a vállalati alközpont mellékeire, vagy a hangposta
rendszerre is visszakapcsolhatók.
Az alkalmazottak közvetlenül mobiltelefonjaikról is
hívhatják ügyfeleiket. Ezek a hívások az ügyfelekhez nem
mobiltelefonról, hanem a vállalati rendszerből érkező
hívásként jelennek meg, így centralizálva minden
kommunikációt.
A mobiltelefonok ICD csoportokba is integrálhatók, hogy a beérkező hívások egyszerre jelentkezzenek az asztali
és a mobiltelefonon, így a felhasználó bármelyik készüléken fogadhatja a hívást, az „egyetlen hívószám” pedig
növeli az elérhetőséget.

Többcellás vezeték nélküli DECT a vállalati mobilitás megoldására
A Panasonic vállalati mobilitás megoldása által beszélgetéseit
íróasztalától távol pehelykönnyű, intelligens vezeték nélküli
DECT készüléken folytathatja. A vezeték nélküli XDP
(kiegészítő berendezés ívpont) lehetővé teszi, hogy DECT
készüléke mellékszáma megegyezzen asztali készülékének
mellékszámával, így asztalától távol is fogadhatja a hívásokat.
A többcellás DECT rendszer automatikus átadást (hand-over)
nyújt a telepített vezeték nélküli cellák között, így növelve
a lefedettséget, és biztosítva a valódi kommunikációs
mobilitást nagy telephelyek esetén is.

Könnyen látható bejövő hívások és üzenetek

Sötétben is egyszerű tárcsázás

Könnyen leolvasható, kék
háttérvilágítású LCD

Fejbeszélő csatlakozó szabad kézzel
történő telefonáláshoz

Víz- és porálló kialakítás

Elegáns, intelligens és robusztus üzleti mobil készülékek
Legyen az alap, üzleti vagy a mostoha körülményekre tervezett DECT készülék, biztos lehet benne, bármilyen
igényeket támaszt a Panasonicot választva megtalálta az ideális DECT üzleti mobilitás megoldást.
A KX-TCA256 DECT készülék egyesíti a kis méretet és súlyt a tartóssággal, mindezt hasznos üzleti telefonfunkciók
széles tárháza mellett, míg a KX-TCA155 jó választás lehet a megfelelő alapfunkciókat alacsony költségen igénylő
felhasználók számára. Ezek mellett, mostoha környezetekre a KX-TCA355 megerősített készüléket ajánljuk, mely por
és fröccsenő víz elleni védelem lévén megfelel a szigorú IP54 szabványnak.

6-soros, kék háttérvilágítású LCD kijelző
Megvilágított billentyűzet
Többnyelvű kijelző
Kihangosítás
Programozható szoftvergombok
Alközponti funkciók támogatása
200 férőhelyes telefonkönyv
Fejbeszélő csatlakoztatható
9 csengődallam
Egy nyomógombos tárcsázás 10
programozható gombbal
Vibrációs hívásjelzés*1
Értekezlet üzemmód*1
IP54 por- és fröccsálló*2

*1 KX-TCA355 és KX-TCA256
*2 csak a KX-TCA355

KX-TCA155
Alapmodell

KX-TCA355

KX-TCA256
Kompakt, üzleti modell

Megerősített típus

Élvezze az egyedülálló mobilitást bármilyen üzleti kihívásokkal kell szembenéznie
Dolgozzon akár hivatalban, gyárban, raktárban, szupermarketben vagy más nagykiterjedésű munkahelyen,
többcellás DECT rendszer segítségével folyamatos kapcsolatban lehet a munkatársakkal és a fontos ügyfelekkel
egyaránt, tartózkodjon bárhol a munkahelyén. A kommunikáció a mobil integráció révén könnyen kiterjeszthető
az irodán kívülre is. Élvezze a kommunikáció szabadságát vezeték nélkül, kristálytiszta hangminőségben.
Bárhol is jár, Ön mindig elérhető lesz, készen az ügyfelek hívásainak fogadására, így nem szalaszt el egyetlen
kínálkozó üzletet sem.

A vállalati mobilitás vezeték nélküli kommunikációjának kiterjesztése
A KX-NCP rendszer többcsatornás és nagy sűrűségű cellaállomásokkal terjeszti ki a vezeték nélküli kommunikáció
hatósugarát, így növelve a vezeték nélküli készülékek flexibilitását és mobilitását.
A rendszer automatikus átadást (hand-over) nyújt a telepített vezeték nélküli cellák között, így növelve
a lefedettséget és biztosítva a valódi kommunikációs mobilitást nagy telephelyek esetén is.

KX-A272

KX-TDA0141

KX-TDA0158

Repeater

2-csatornás cellaállomás

8-csatornás cellaállomás

Fejlett üzenetkezelő megoldás
A beszédhangos útmutató felhasználóbarát interfészen keresztül az ügyfeleket a megfelelő osztályra vagy személyhez irányítva biztosítja az üzleti
kommunikáció egyszerűsítését és áramvonalassá tételét. Ezen kívül a hangposta tárkapacitása hasznos lehet a hívások elegáns offline kezelésére
csúcsidőben, növelve ezáltal az általános termelékenységet és az ügyfélszolgálat színvonalát.
A KX-NCP rendszer három különböző üzenetkezelő megoldást nyújt:
1. Beépített megoldás: Beépített 2-csatornás fejlett egyszerű hangüzenet kezelő (ESVM) megoldás.
2. Opcionális megoldás: ESVM2 (Opció: KX-TDA0192) vagy ESVM4 (Opció: KX-TDA0194) A továbbfejlesztett SVM
kártya üzenetrögzítő és kimenőüzenet kezelő kapacitása bővült, így biztosítva az ügyfelek hívásainak megfelelő
irányítását, hogy azok mindig a megfelelő fogadásban és feldolgozásban részesüljenek. Ezek az opcionális
kártyák a teljes rugalmasságért az alábbi három üzemmódra konfigurálhatók:
a) SVM mód: Kizárólag hangposta funkciókhoz.
b) MSG mód: DISA működés kimenő üzenetekkel. Az MSG mód ezen kívül a mobiltelefon mellékállomásként történő integrációját is kezeli, így azok az alközponti rendszer elemeiként működhetnek.
c) SVM + MSG mód: Egyszerű hangposta és DISA működés egyidejűleg. Kimenő üzenetként számítógépről
kiváló minőségű hangfájlok (8kHz, 16 bit .wav fájl) is feltölthetők az ezt használó alkalmazások számára.
3. Külső megoldás: Azok a vállalatok, akik számára az opcionális ESVM kártyák hangüzenet kezelő kapacitása
kevésnek bizonyul, rendszerüket külső KX-TVM50 vagy KX-TVM200 üzenetkezelő megoldással is bővíthetik,
ami fejlettebb üzenetkezelő alkalmazásokat és ügyfélszolgálati funkciókat biztosít. Ezek a külső opcionális
hangfeldolgozó rendszerek teljes üzleti kategóriájú hangüzenet kezelő funkcionalitással rendelkeznek,
így a hívásokat udvarias és hatékony módon képesek fogadni.
Voice Messaging

ESVM
ESVM2 (KX-TDA0192)
ESVM4 (KX-TDA0194)
TVM50
TVM200

Opció
Beépített
Opcionális
Opcionális
Külső
Külső

Kapacitás
125 üzenet, 120 perc
250 üzenet, 120 perc
2 x 250 üzenet, 120 perc
4 óra - 8 óra
1000 óra

Továbbfejlesztett egyszerűsített hangüzenet (ESVM)
Az opcionális ESVM kártyákat használó fő alkalmazások a következők:
t'FMIBT[OÈMØJÏTDTPQPSUIBOHQPTUBT[PMHÈMUBUÈTPL
t#FT[ÏEIBOHPTÞUNVUBUØOBMBQVMØIÓWÈTJSÈOZÓUÈT
t)ÓWÈTLJLBQDTPMÈTIBOHQPTUBöØLCØM.4(GVOLDJØLSB
t5ÚCCT[JOUǻBVUPNBUBLF[FMǮLJNFOǮà[FOFUFLLFM
t4PSCBOÈMMØà[FOFUFL
t½TT[FLBQDTPMUGǮWPOBMBLLÚ[UJIÓWÈTWÏHFÏT[MFMÏT
t.PCJMUFMFGPONFMMÏLÈMMPNÈTUÈNPHBUÈT

Egyesített üzenetkezelés a KX-TVM-mel - fő funkciók:
Néhány a KX-TVM50/TVM200 által kínált számos fejlett hangüzenet szolgáltatásból:
t&HZWBHZUÚCCIFMZT[ÓOǻLÚ[QPOUJIBOHà[FOFULF[FMǮT[PMHÈMUBUÈT
t'FKMFUUBVUPNBUBLF[FMǮT[PMHÈMUBUÈT
t&à[FOFULF[FMÏT FNBJMÏSUFTÓUÏTDTBUPMUIBOHà[FOFUGÈKMMBM
t*OUFSKÞT[PMHÈMUBUÈT
t)BOHQPTUBNFOàBSFOET[FSLÏT[àMÏLFL-$%LJKFM[ǮKÏO
az egyszerűbb kezelésért
t)ÓWØOFWÏOFLCFKFMFOUÏTF
t)ÓWØB[POPTÓUØ$-*1BMBQÞàEWÚ[MÏT
t)ÓWÈTNPOJUPSP[ÈTB
t)ÓWÈTSÚH[ÓUÏTF
t4[àOOBQJT[PMHÈMUBUÈT
t5ÚCCOZFMWǻIBOHQSPNQUPL
",957.ÏT,957.SFOET[FSFLLFMÏTB,9/$1QMBUGPSNNBMB1BOBTPOJD
az egyesített üzenetkezelő megoldást olyan új szintre emeli, amivel bármilyen üzleti
tevékenység termelékenysége tovább növelhető.

Call Center megoldás
A KX-NCP kommunikációs platform beépített kifinomult Call Center
megoldást tartalmaz, amely elég rugalmas a legtöbb igény kielégítéséhez
lehetővé téve az ügynökök produktivitásának emelését, növelve a csapat
kommunikációjának láthatóságát, hatékonyan irányítva az ügyfelek
hívásait a megfelelő osztályhoz, help deskekhez vagy kereskedő csoportokhoz. Az opcionális külső ACD jelentéskészítő moduljai részletes
kimutatásokat generálhatnak.
Call Center funkciókkal ellátva
Bármekkora is a vállalat mérete, a telefonhívások hatékony és udvarias kezelése a sikeres üzlet egyik fő tényezője.
A Panasonic a kicsitől a közepes méretig több Call Center megoldást is kínál, ezzel segítve az esetleges korlátozott
erőforrások használatának kontrollálását. Az NCP platform az alábbi call center funkciókat tartalmazza melyek
a beépített Communication Assistant termelékenységet növelő fejlett asztali alkalmazásokkal együtt a legtöbb
informális call center üzleti igényre választ jelent:
t#FÏQÓUFUU$BMM$FOUFSGVOLDJØL
t*OUFMMJHFOTÏTBVUPNBUJLVTIÓWÈTJSÈOZÓUÈT
t'MFYJCJMJTIÓWÈTJSÈOZÓUÈTFMPT[UÈTJDTPQPSUPLIP[
t7*1IÓWÈTJSÈOZÓUÈT
t"VUPNBUBLF[FMǮ
t)ÓWÈTTPSCBÈMMÓUÈTWÈSBLP[ÈTJà[FOFUUFM
t«UIFMZF[IFUǮNFMMÏLFL vIFMZT[ÓOGàHHFUMFOàHZLF[FMÏTw
t)ÓWÈTTPSCBÈMMÓUÈTGFMàHZFMǮÈMUBMJNPOJUPSP[ÈTB
t'FMàHZFMǮJT[JOUǻNFHöHZFMÏTÏTKFMFOUÏT
"NFHPMEÈTPLBQJBDPOFMÏSIFUǮ$5*T[PGUWFSFLLFMLPNCJOÈMWBLJöOPNVMUBCCDBMMDFOUFS
megoldásokká bővíthetők.

Intelligens híváselosztás
"[/$1QMBUGPSNUÈNPHBUKBBCFKÚWǮIÓWÈTFMPT[UÈTJ *$% DTPQPSUPLBUB$BMM$FOUFSGVOLDJPOBMJUÈTNFHWBMØTÓUÈTÈOBLBMBQÏQÓUǮFMFNFJU"[*$%DTPQPSUÈMUBMGPHBEPUUCFKÚWǮIÓWÈTPLBUÈNPHBUPUUIÓWÈTFMPT[UÈTJNØET[Frekkel a Call Center ügynököknek oszthatók, s ha a csoport előre beállított számú tagja foglalttá válik,
BUPWÈCCJCFÏSLF[ǮIÓWÈTPLTPSCBÈMMÓUIBUØL"[àHZOÚLÚLUÚCC*$%DTPQPSUOBLJTUBHKBJMFIFUOFLF[ÈMUBMFHZ
SVHBMNBT$BMM$FOUFST[PMHÈMUBUÈTUMÏUSFIP[WBLFWFTFCCàHZOÚLJTLF[FMIFUJBIÓWÈTPLBUUÚCC*$%DTPQPSUCBO

Ügynök szolgáltatások
A rendszer széles körben támogatja a szabványos call center ügynöki funkciókat. Az ügynökök munkája hatékonyabbá válhat a beépített funkciókkal és a Communication Assistant, produktivitást segítő asztali alkalmazásokkal. Az alábbi fejlett funkciók segítik az ügynökök munkáját és az átfogó üzleti termelékenység növelését:
tÃHZOÚLCFKFMFOULF[ÏTLJKFMFOULF[ÏT8SBQVQ àHZLF[FMÏTJJEǮCJ[UPTÓUÈT
t)ÓWÈTQBSLPMUBUÈTWJTT[BWÏUFMDTPQPSUUBHT[JOUFO
tÃHZGFMFLBEBUBJOBLNFHKFMFOÓUÏTF $3.JOUFHSÈDJØ

Felügyelői szolgáltatások
Az NCP platform támogatja a beépített Call Center felügyelői funkciókat lehetővé téve a menedzselést és a teljesítményfigyelést sorban álló valósidejű hívásoknál és az ügynökök híváskezelésénél. A felügyelő személy figyelemmel kísérheti az egyes ügynökök telefonállapotát, és távolról bejelentkeztethet ügynöki mellékeket, vagy
kijelentkeztetheti azt mindezt pár egérkattintással, a Communication Assistant for Supervisor alkalmazás segítségével. Emellett a felügyeletet végző rendszerkészülék 6-soros kijelzőjén megjeleníthető számos fontos Call
Center statisztika, ami a következőkről nyújt információt:
t½TT[FTLF[FMUIÓWÈT
t«UMBHPTWÈSBLP[ÈTJJEǮ
t/FNGPHBEPUUIÓWÈTPL
Felügyelői funkciók:
t$TPQPSUT[JOUǻIÓWÈTöHZFMÏT
t$TPQPSUIÓWÈTKFMFOUÏTLÏT[ÓUÏT
tÃHZOÚLCFKFMFOULF[UFUÏTUÈWPMSØM
t)BMLCFöHZFMÏT
t)ÓWÈTÈUWÏUFMFUÈWPMSØM
t-FHIPTT[BCCWÈSBLP[ÈTJJEǮ

Lépésről lépésre a call center megoldás felé
"GFKMFUUDBMMDFOUSFGVOLDJØLBUJHÏOZMǮWÈMMBMBUPLIBT[OÈMIBUKÈLB[PQDJPOÈMJT"$%KFMFOUÏTLJT[PMHÈMØU ,9/$7 
Ennek segítségével minden ügyfelekkel érintkező osztály és Call Center kihasználhatja a kifinomult valósidejű
ügynök és hívás sorba állítás monitorozás, részletes teljesítményfigyelés és analízis, átfogó jelentéskészítés
és általános call center teljesítmény megjelenítés összes előnyét.
A Panasonic NCP platformjaival a call center ügyfelek számára egyértelművé vált a megfelelő választás a fejlesztés
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KX-NCP - Az egyesített kommunikációs megoldások kulcsa
a hálózatba szervezett világra
A vállalkozások számára a siker meghatározó tényezője az ügyfelekkel való
személyes kapcsolat. A telefonrendszer minden kommunikáció szíve
bármilyen csatornán is jöjjön létre a kapcsolat IP hálózaton, hagyományos
telefonvonalakon vagy a vezeték nélküli technológián keresztül. Az üzlet
számára a minőség és a megbízhatóság a kritikus tényező. A Panasonic ezen
üzleti igényekre címzett alkalmazásokat és megoldásokat nyújt Önnek.

Vendéglátás

Egészségügyi szolgáltatások

A vendéglátóipar a rugalmas, gazdaságos és egyszerűen használható
kommunikációs rendszereket igényli,
mely egyben maximálisan megbízható és a helyi igényekhez adaptálható. A PC integráció
lehetősége a vendégszoba számlázásra és rendszerfelügyeletre ennek a szektornak szintén az elvárásává
vált. A Panasonic NCP rendszerek tökéletes
megoldásokat nyújtanak e szükséges vendéglátási
funkciókra.

A gyógyintézményekben és otthonokban működő telekommunikációs
rendszerek csak a megbízhatóság
magas szintjén tudnak megfelelni a
személyzet igényeinek. A Panasonic NCP rendszerek
megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, és az adminisztratív eszközöket és vészhívó rendszereket
támogató személyre szabható megoldásokat kínálnak.
A befektetés biztonságát flexibilis, jövőbiztos
technológia biztosítja.

Egészségügy

Ügyfélszolgálatok

Ahhoz, hogy kórházi környezetben
hatékony és kényelmes munka
folyhasson, szükséges, hogy a
kommunikációs platform tökéletesen
illeszkedjen az egészségügy igényeihez. A biztonságos vezeték nélküli mobilitás, fejlett híváselosztás
és rugalmas CTI biztosításával a Panasonic hatékony
megoldást kínál, és egyszerű integrációt az életmentő technológiákkal.

Mindannyian a tőlünk telhető legjobb
szolgáltatást szeretnénk nyújtani
Ügyfeleinknek, és ha ma a legjobb
lehet, miért ne lehetne holnap is az?
A Panasonic kommunikációs platformok olyan
szolgáltatás-orientált megoldásokat kínálnak, amelyek
ma és a jövőre kiterjedően is megfelelnek ügyfeleink
igényeinek.

Ügyintézés
A köztisztviselők, közalkalmazottak
ma már egyre inkább szolgáltatóknak
érzik magukat. Munkájukat az állami,
képviselőtestületi, helyhatósági
költségkezelés egyre növekvő nyomása alatt kell
végezniük. A Panasonic olyan telekommunikációs
megoldásokat kínál ezekre a helyzetekre, amelyek
segítenek a költségeket ellenőrzés alatt tartani.

Termelési vállalkozások
A magas szintű flexibilitás, gazdaságosság és megbízhatóság, valamint
az egyéni igények követésének
lehetősége mind fontos kritérium,
melyeket egy kommunikációs platformnak teljesítenie
kell. A Panasonic NCP ezeken a területeken túlteljesít,
mivel mind a gyártási terveknél, mind a termelési
osztályoknál ezt a vezérelvet alkalmaztuk. Ultramodern
kialakításával és már a jövőre készülő megoldásaival új
dimenziókat nyit a hatékony kommunikációban.

Külalak

Logisztika

Az ügyfelek kizárólag olyan jól megépített termékekbe invesztálnak, amik
attraktívak és kellemes hivatali
környezetet képesek teremteni. Ezek az
irányelvek a telekommunikációs rendszerekre ugyanígy
érvényesek. Ha a rendszer a Panasonictól érkezik biztos lehet benne, hogy ezek a fontos tényezők
maradéktalanul jelen lesznek, így ügyfeleink mindig
büszkék Panasonic rendszerükre.

A logisztika zökkenőmentes és megbízható információáramlást kíván,
ezért a logisztikai vállalkozások a telekommunikáció felé egyéni igényekkel
jelentkeznek. A CRM megoldásokhoz és mobil
elérhetőséghez való integrációs lehetőségeikkel
a Panasonic rendszerek üzlete hajtóerejévé válhatnak.

Jog

Kereskedelem

Az ügyvédi vállalkozások, közjegyzők,
és egyéb jogi intézmények speciális
igényeket támasztanak az üzleti.
kommunikációval szemben.
Az ügyvéd és ügyfele közötti beszélgetést esetleg
rögzíteni kell egyes hívások költségét esetleg
az ügyfelekre kell hárítani. Az ügyvédi irodáknál
felmerülhet az igény a bejárat IP kamerával történő
ellenőrzésére. A Panasonic NCP az ilyen egyedi
kommunikációs igényeket a jogi intézményeknek
címzi és mindezt költséghatékony módon.

A mai versengő világban a személyes
kontaktus egyre fontosabbá válik az
ügyfél számára. Az ügyfél elégedettség, maximális rugalmasság és elérhetőség e szektor kritikus tényezőivé váltak. A Panasonic
megoldásaiban mindent alapból megtalál, amire
szüksége lehet.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Panasonic South-East Europe Kft. a prospektusban szereplő adatok, információk, képek, ábrák,
grafikonok és grafikák pontosságáért és alkalmasságáért nem vállal felelősséget. Egyes képek szimuláltak.

