
Sieťová komunikačná platforma

KX-NCP500 a KX-NCP1000
Riešenie jednotnej komunikácie

Sieťové komunikačné platformy sú vyspelé riešenia, ktoré 

svojou koncepciou umožňujú fi rmám dosiahnuť jednotnú 

komunikáciu zdokonalením a sprehľadnením kancelárskej 

komunikácie vďaka novým aplikáciám pre zvýšenie pro-

duktivity.

Vďaka využitiu efektívnejších spôsobov komunikácie medzi 

zamestnancami a zákazníkmi, umožňuje NCP platforma 

kdekoľvek a v kedykoľvek prístup k veľkému množstvu fi -

remných komunikačných aplikácií prostredníctvom radu 

inteligentných a užívateľsky príjemných pevných aj bezdrô-

tových zariadení. NCP platformy fi rmám umožňujú účinne 

získať zákazníkov, poskytovať im služby a udržať si ich.

Na každom hovore záleží.

KX-NCP500/1000



Zjednodušenie jednotnej komunikácie

Sieťové komunikačné platformy Panasonic (KX-NCP) sú vyspelé riešenia, 

ktoré svojou koncepciou umožňujú fi rmám dosiahnuť jednotnú komunikáciu 

zdokonalením a sprehľadnením kancelárskej komunikácie vďaka novým 

aplikáciám pre zvýšenie produktivity.

Vďaka využitiu efektívnejších spôsobov komunikácie medzi zamestnancami aj 

zákazníkmi, umožňuje NCP platforma kdekoľvek a v kedykoľvek prístup k veľkemu 

množstvu fi remných komunikačných aplikácií prostredníctvom radu inteligentných 

a intuitívne ovládaných pevných aj bezdrôtových zariadení. Patria k nim inteligentné 

IP terminály, pokročilé digitálne terminály, Sotfphone pre PDA, bezdrôtové prenosné 

stanice DECT a tiež štandardné analógové pobočky. Okrem toho integrácia mobilných 

telefónov umožňuje ich užívateľom a vzdialeným pracovníkom zostať v kontakte aj 

počas cestovania.

Pripravené k prepojeniu – NCP platformy sa vyznačujú inovatívnymi funkciami IP 

telefónie tak v lokálnych kancelárskych, ako aj v širokopásmových sieťach a môžu sa 

pripojiť k stále rastúcemu množstvu poskytovateľov SIP telefónnych služieb a umožniť 

tak fi rmám znížiť náklady na komunikáciu.

Platforma s bohatými funkciami, ktoré rozšíria vaše obchodné možnosti

Zdokonaľte svoje podnikateľské riešenia, ktoré sú navrhnuté tak, aby vyhoveli vašim stále sa meniacim potrebám – bez-

drôtovou mobilitou, aplikáciami pre zvýšenie produktivity, sieťovými riešeniami a spoločnou infraštruktúrou podporujú-

cou fi rmy s miestne aj zemepisne roztrúsenými pobočkami pri spojení so zákazníkmi – kedykoľvek a kdekoľvek.

Jednoduché rozmiestnenie, správa aj údržba – Riešením jednotnej komunikácie spoločnosti Panasonic je vysoko spoľa-

hlivá platforma NCP s mnohými funkciami a možnosťami rozšírenia, pohodlne umiestnená v rámci vašej dátovej a hlaso-

vej komunikačnej siete, ktorá zvýši vašu podnikateľskú produktivitu.



KX-NCP – Hlavné výhody

Nová NCP platforma, vysoko modulárna a navrhnutá pre zdokonalenie fi remnej komunikácie je ideálnym systémom, 

ktorý rieši mnohé požiadavky obchodnej komunikácie dneška. Vďaka inteligentnému smerovaniu hovorov a funkciám 

call centra, spoločne s integrovanými aplikáciami zvyšujúcimi produktivitu, umožňujú NCP platformy fi rmám účinne 

získať zákazníkov, poskytovať im služby a udržať si ich. Tieto nové platformy sú vybavené množstvom funkcií aj aplikácií, 

ktoré zvýšia vašu obchodnú produktivitu. K hlavným prednostiam patria:

• Združená platforma umožňujúca fi rmám používať jednotnú komunikáciu

• Integrovaná SIP telefónia prostredníctvom poskytovateľov SIP pripojenia

• Vstavaná podpora vyspelých IP vnútorných liniek

• IP terminály a Softphone pre vzdialených pracovníkov aj pracovisko

• Integrácia jednoužívateľských, sieťových aj obchodných aplikácií

• Vstavané spracovanie hlasových správ a funkcia DISA

• Vyspelé jednotné spracovanie správ voliteľnými hlasovými systémami KX-TVM50 a TVM200

• Mobilné aplikácie, ktoré podporujú mobilné telefóny vo funkcii vnútornej linky systému

• Zníženie celkových nákladov na vlastnenie

• Centralizovaná správa aj aktualizácia

Zdokonaľte svoje podnikanie platformou umožňujúcou jednotnú komunikáciu, určenú pre dynamickú obsluhu vysoko 

rýchlej a mnohostrannej fi remnej komunikácie dneška, ktorá vám pomôže byť v spojení s vašimi zákazníkmi a užívateľmi 

kedykoľvek a kdekoľvek.

Vaša investícia je chránená

Systémy Panasonic KX-NCP sú navrhnuté tak, aby boli modulárne, rozšíriteľné a fl exibilné ako po stránke technologickej, 

tak z hľadiska ponúkaných riešení podnikateľských aplikácií. Pripravené k prepojeniu – systémy sú schopné využívať 

existujúce investície do digitálnych vnútorných liniek a liniek ISDN. Konštrukčne vychádzajú zo sieťových komuni-

kačných aplikácií, ktoré po aktivácii zaistia užívateľovi pohodlný a rýchly návrat investícií. Architektúra zameraná na 

budúcnosť a založená na otvorených štandardoch znamená, že si užívatelia môžu byť istí ochranou svojich investícií 

dnes aj v budúcnosti.

Cenovo dostupný systém, ktorý zhodnotí vaše podnikanie
Systémy Panasonic KX-NCP vynikajú mimoriadnou cenovou výhodnosťou. Pre znázornenie – integráciou mobilných 

telefónov získajú fi rmy možnosť lepšieho využitia pracovnej doby a zastihnuteľnosti zamestnancov na „jednom telefón-

nom čísle“, ktorí sú bez obmedzenia svojej mobility zastihnuteľní rovnako ako v kancelárii.

Spoľahlivosť
Spoľahlivosť systémov Panasonic NCP je zaistená prísnymi skúškami kvality a testovaním pred expedíciou, čo vám zaru-

čuje prevádzku bez problémov a starostí. NCP systém je už od návrhu vytvorený tak, aby umožňoval rýchlu a ľahkú údrž-

bu a obmedzil tak potenciálne prestoje na absolútne minimum.

Ekologicky priateľské

Od výroby až po odber elektrickej energie – systémy Panasonic KX-NCP sú konštruované s ohľadom na životné prostre-

die, čo vám prináša nižšie náklady na odber energie. Integrácia mobilných telefónov, sieťové spojenie viacerých praco-

vísk a nástroje pre spoluprácu sú potencionálne schopné pomôcť vašej fi rme znížiť celkovú bilanciu skleníkových plynov 

a obmedziť cestovné náklady.

Nechajte si od svojho lokálneho predajcu Panasonic vysvetliť výhody, ktoré môžu vašej fi rme poskytnúť systémy KX-NCP.



Plynulejšia obchodná komunikácia

Riešenia jednotnej komunikácie Panasonic NCP pomáhajú fi rmám znížiť 

náklady, zvýšiť produktivitu a prepojiť všetky lokality bez ohľadu na to, kde sú. 

Systém, ktorý je navrhnutý s ohľadom na účinné využitie všetkých aspektov 

fi remnej komunikácie, umožňuje rýchlu návratnosť investícií. 

Flexibilná komunikácia vďaka sieťovému prepojeniu pracovísk

Sieťová komunikačná platforma KX-NCP využíva najnovšie digitálne sieťové technológie, VoIP (Voice over IP) a technoló-

giu SIP pre rentabilné odbavenie vnútropodnikovej aj diaľkovej komunikácie združenými hlasovými a dátovými sieťami.

Systémy KX-NCP umožňujú zákazníkom správu samostatných alebo sieťovo prepojených systémov (IP siete) z ľubovoľ-

ného miesta.

Riešenie pre detašované pracoviská

Toto prepojenie umožňuje podnikom s viacerými detašovanými pracoviskami využívať vý-

hody nízkych nákladov pre komunikáciu medzi pobočkami využitím sieťového prepojenia 

ISDN, podnikových sietí WAN alebo využitím služieb VPN, ponúkaných prevádzkovateľmi 

sieťových služieb. Systém podporuje vedľa tradičného prepojenia ISDN QSIG tiež sieťové 

prepojenia na základe SIP a H.323.

Skupina distribúcie prichádzajúcich hovorov v sieti detašovaných pracovísk

Skupina distribúcie prichádzajúcich hovorov (ICD) sa dá nastaviť v rámci celej siete nie-

koľkých systémov NCP. Pre väčšiu fl exibilitu systém podporuje súčasné alebo oneskorené 

vyzváňanie.

Kontrolky obsadenosti pre celú sieť detašovaných pracovísk

Kontrolky obsadenosti siete (Network – BLF) alebo Network Direct Station Selection (NDSS), 

umožňujú monitorovanie vybraných liniek v rámci celej siete systému NCP jedným centrál-

nym operátorom, ktorý prostredníctvom tlačidiel DSS môže sledovať stav vybraných liniek v 

rámci siete.

Vzdialená správa cez IP sieť

Prostredníctvom systémov KX-NCP sa dá diaľkovo spravovať akákoľvek konfi gurácia – či 

už ide o samostatný systém alebo systém s detašovanými pracoviskami prepojenými pro-

stredníctvom IP siete. Prístup k systému a jeho správa prakticky ľubovoľného miesta na zemi 

umožňuje rýchlu aktualizáciu a zmeny.



Sieťovanie SIP

Vďaka vstavanému rozhraniu pre linky SIP majú teraz fi rmy možnosť pripojiť svoje komunikačné systémy NCP k stále ras-

túcemu množstvu poskytovateľov SIP telefónnych služieb (ITSP) a znížiť si tak náklady na komunikáciu prostredníctvom 

širokopásmových IP sietí.

Mobilné zariadenie

Centrála spoločnosti

Domáca kancelária

SIP

ITSP

IP sieť 
(s riadeným QoS)

Pobočkové pracovisko

Sieťová komunikačná platforma

Digitálne terminály

NCP Telefóny 
SIP

Communication Assistant

Prístup k jednotnej komunikácii s ľubovoľným zariadením

Sieťové prepojenie viacerých pracovísk

IP terminály

PDA Softphone



Neobmedzené možnosti s veľkým množstvom zariadení

V novom komunikačnom systéme KX-NCP si môžu fi rmy vybrať akýkoľvek 

typ telefónnych terminálov, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám. Táto 

platforma podporuje elegantné a intuitívne digitálne a IP terminály, telefóny 

SIP a bezdrôtové terminály DECT. A vďaka podpore starších typov telefónov 

aj faxov poskytuje systém KX-NCP široký výber riešení pre špecifi cké potreby 

komunikácie fi rmy. 

IP terminály radu NT300 – dokonalí tímoví hráči 

Platforma  KX-NCP podporuje elegantné, intuitívne, užívateľsky priateľské a pohodlne ovládateľné IP terminály radu KX-

NT300.

IP terminály radu KX-NT300 vám ponúkajú nový rozmer produktívnej komunikácie, pripojenie do širokopásmových sietí 

a starostlivosť o zákazníkov. Tieto IP terminály posilňujú možnosti vyspelých komunikačných systémov NCP a poskytujú 

rýchly prístup ku všetkým pokročilým funkciám aj aplikáciam.

IP terminály dodávané s vysoko kvalitnými náhlavnými súpravami pre hands-free prevádzku, vynikajú mimoriadne kva-

litnou reprodukciou hlasu vďaka vyspelým akustickým technológiam.

Navzdory veľkému množstvu funkcií sú IP terminály radu KX-NT300 veľmi ľahko ovládateľné. IP terminály sú vybavené 

nasledujúcimi vyspelými funkciami pre pohodlnú obsluhu a komfort:

• Veľký alfanumerický displej

• Tlačidlá s voliteľným označením

• Modul Bluetooth pre pripojenie bezdrôtovej náhlavnej súpravy

• Navigačné tlačidlo

• Druhý IP port pre pripojenie k počítaču

• Dvojité nastavenie sklonu umožňuje nezávislé nastavenie sklonu základnej jednotky a LCD displeja

Integrácia s dátovou sieťou

IP terminály, ktoré sa dajú pripojiť priamo k dátovej sieti, poskytujú IP telefónne funkcie s úrovňou komfortu porovnateľ-

ným s osvedčenými terminálmi digitálnych systémov. Prostredníctvom 2 konektorov Ethernet na zadnom paneli IP ter-

minálu môžu užívatelia jednoducho pripojiť svoj počítač alebo laptop do lokálnej podnikovej siete (LAN), čo zníži počet 

pripojovacích káblov na pracovisku.

Voliteľný modul Bluetooth Tlačidlá s voliteľným označením Podsvietený LCD displej Jednoduchá navigácia Nastavenie viacerých uhlov sklonu



KX-NT343

KX-NT346

KX-NT366

Panasonic Softphone pre mobilné zariadenie*Wi-Fi

Software Panasonic IP Softphone pre prístroje Windows Mobile sprístupňuje pracovníkom v teréne kdekoľvek a 

odkiaľkoľvek rozsiahle a výkonné telefónne služby z ich zariadenia Windows Mobile.

Panasonic IP Softphone pre prístroje Windows Mobile je klientom IP telefónu pre zariadenie na základe Windows 

Mobile s pripojením WiFi. Poskytuje transparentný prístup k hlasovej komunikácii v reálnom čase a funkciu systé-

mu Panasonic Business Telephone pre zvýšenie produktivity ako je zahájenie hovoru, prepojovanie a konferencia 

viacerých účastníkov – všetko v jedinom príručnom zariadení.

Software rovnako poskytuje pomoc pri správe hovorov a poskytuje prístup k zrýchlenému vytáčaniu a k 

ďalším personalizovaným funkciám.

* Poznámka: Vyžaduje voliteľný mobilný telefón alebo PDA

Podpora SIP telefónu* - podľa vašej voľby

Vďaka vstavanej podpore najmodernejších SIP technológií sa dajú k 

systému KX-NCP pripojiť SIP telefóny ako štandardné vnútorné linky. 

Firmy tak teraz môžu využívať SIP telefóny Panasonic KX-HGT100 alebo 

iné, podľa svojej voľby, pre komunikáciu v podniku aj so vzdialenými 

pracovníkmi prostredníctvom veľmi rýchlej, širokopásmovej IP siete 

prakticky odkiaľkoľvek.

* Ďalšie podrobnosti vám poskytne váš miestny predajca Panasonic.



KX-DT333

KX-DT343

KX-DT346

Vyspelé digitálne systémové terminály

Vyspelé stolové terminály Panasonic radu KX-DT300 sú navrhnuté pre náročných užívateľov, vyžadujúcich prístroje s 

množstvom funkcií, ktoré zodpovedajú trvalo sa meniacim potrebám podniku.

Tieto jednoducho ovládateľné, vyspelé profesionálne telefónne prístroje sú určené pre účinnú každodennú komunikáciu.

V spojení s NCP platformami sú tieto digitálne terminály mimoriadne spoľahlivé a poskytujú veľké množstvo funkcií pre 

podporu všetkých riešení vašich fi remných aplikácií.

Vynikajú ergonomickým designom, vlastnosťami a funkciami pre zvýšenie každodennej produktivity užívateľov a sú 

ideálne pre rad aplikácií vrátane kontaktových centier, hotelových izieb, a vyspelých kancelárskych aplikácií s podporou 

najrozličnejších náhlavných súprav.

Hlavné vlastnosti

 Hands-free telefonovanie 
s náhlavnou súpravou 
Bluetooth*1

 Výborná čitateľnosť vďaka 
bielemu podsvieteniu*1

 Design s dvojitým 
naklápaním*2

 *1 Voliteľne Nie je k dispozícii pri prístroji DT321
 *2 Voliteľne Nie je k dispozícii pri prístroji DT321



KX-DT333

KX-DT346

KX-DT390KX-DT303

KX-DT343 KX-NT346KX-NT366

KX-NT303 KX-NT305

KX-NT343 KX-NT321

Modul Bluetooth*1

Stránka s 

programovateľnými 

tlačidlami 
(celkom 4 stránky)

Navigačné tlačidlo

Kontrolka vyzváňania 

a odkazu

LCD displej so 6 alebo 3 

riadkami po 24 znakov

Prípojka pre prídavný 

tlačidlový modul*3

Programovateľné tlačidlá3  

/ tlačidlá s voliteľným 

označením*2

Programovateľné tlačidlá majú červenú/ zelenú 
kontrolku Tlačidla s voliteľným označením majú 
popis na LCD displeji.

*1 KX-NT307. Voliteľne. Všetky modely s výnimkou NT321 

*2Voliteľne. KX-NT366

**3 Voliteľne. KX-NT343/346, KX-DT333/343/346 

Zobrazenie: Model KX-NT366

Ostatné modely sa môžu líšiť.

Konektor 

pre náhlavnú 

súpravu

Digitálne systémové terminály IP systémové terminály



CA Basic

VM Assistant

CA Pro

CA Supervisor

Aplikácia pre zvýšenie produktivity
Počítače sa stali základnými nástrojmi podnikania a preto Panasonic vyvinul sieťovú komunikačnú platformu pre 

bezproblémovú integráciu vyspelých aplikácií pre zvýšenie efektivity a produktivity práce.

Communication Assistant – Sada aplikácií pre vyššiu produktivitu
Panasonic Communication Assistant je súbor intuitívnych aplikácií, v ktorých sa prelína uskutočnenie hovoru ukáza-

ním a kliknutím, zobrazenie prítomnosti a zastihnuteľnosti s integráciou so softwarom Microsoft Outlook, obľúbený-

mi nástrojmi TAPI a mnohými ďalšími nástrojmi pre zjednodušenie a zdokonalenie komunikácie pre užívateľov 

v reálnom čase vo fi remnej oblasti. 

Software Communication Assistant navrhnutý pre jednoduchú inštaláciu aj údržbu sa dá používať bez potreby aké-

hokoľvek prídavného serveru – vďaka tomu predstavuje ideálne riešenie pre malé fi rmy s obmedzenými znalosťami 

IT a malým počtom pracovníkov.

Zamerané na všetky oblasti s možnosťou zdokonalenia – Sada aplikácií pre vyššiu 

produktivitu Communication Assistant obsahuje:

Communication Assistant spoločne s platformou KX-NCP umožňuje fi rmám používať jednotnú komunikáciu, zvyšuj-

úcu produktivitu podniku.

 Typ Zameranie aplikácie Výhody

Communication 

Assistant Basic

Jednotná komunikácia technikou „ukáž 

a klikni“ pre kancelárskych a

vzdialených pracovníkov.

Umožňuje vizuálne ovládanie všetkých

komunikácií jednotlivca na obrazovke 

jeho počítača.

Communication 

Assistant Pro

Jednotná komunikácia technikou „ukáž

a klikni“ pre kancelárskych a 

vzdialených pracovníkov. Poskytuje 

užívateľom informácie o prítomnosti v 

reálnom čase.

Umožňuje vizuálne ovládanie všetkých 

komunikácií jednotlivca na obrazovke jeho 

počítača. Buďte informovaní o 

zastihnuteľnosti užívateľov, kdekoľvek

môžu byť.

Communication 

Assistant Supervisor

Vedúci tímu – pre monitorovanie 

komunikačných aktivít

zamestnancov.

Umožňuje vizuálne monitorovanie 

všetkých komunikácií členov skupiny.

Voice Mail 

Assistant Module

Umožňuje jednotné spracovanie

správ

Umožňuje užívateľom vizuálnu obsluhu

ich vlastných hlasových správ na počítači, 

ako aj presmerovanie iným užívateľom 

formou súborov .wav

            

Vzdialený pracovník používajúci Softphone Administratívni pracovníci

Administratívny pracovník kontrolujúci 
hlasovú poštu

Vedúci pracovník podporujúci členov tímu



Communication Assistant – VM Assistant

VM Assistant umožňuje používať funkciu jednotného spracovania správ, ktorá uží-

vateľom prostredníctvom počítača sprístupňuje všetky hlasové správy v poradí, v 

akom ich chcú vyberať.

V spoločnostiach, ktoré používajú vyspelé riešenia KX-TVM Voice Messaging, 

umožňuje Communication Assistant užívateľom vizuálne spravovať hlasovú poštu 

aplikáciou Voice Mail Assistant. VMA sa dá spustiť priamo z prostredia softwaru 

Communication Assistant prostredníctvom ikony Message.

Aplikácia Voice Mail Assistant užívateľovi umožňuje:

• Vizuálne kontrolovať a obsluhovať jeho správy hlasovej pošty

• Preskakovať v správe dopredu alebo pretáčať späť o 4 sekundy

• Meniť rýchlosť prehrávania správy

• Prehrávať a zastavovať správy

• Mazať správy

• Meniť nastavenie hlasovej schránky

• Exportovať správu do počítača (súbor .wav)

• Poslať správu ako prílohu e-mailu (súbor .wav)

• Volať späť osobe, ktorá správu zanechala

Communication Assistant IP Softphone

Modul Panasonic Communication Assistant IP Softphone umožňuje obchodným zástupcom, servisným technikom, 

personálu predaja a podpory a ďalším, často cestujúcim pracovníkom kedykoľvek a kdekoľvek použiť ich počítač ako 

IP telefón pre prístup k jednotnej komunikácii. Pre využitie IP Softphone sa užívateľ musí len jednoducho pripojiť do 

podnikovej IP siete prostredníctvom bezpečnej širokopásmovej prípojky, umožňujúcej prístup k aplikácii IP Softphone. 

Aplikácie IP Softphone umožňujú fi rmám centrálne pripojenie zamestnancov k podnikovej platforme KX-NCP, ktorá pro-

stredníctvom cenovo výhodnej VoIP komunikácie zvyšuje produktivitu.

Integrácia s aplikáciou Microsoft Outlook®

Communication Assistant sa dá hladko prepojiť s aplikáciou Microsoft Outlook, čo užívateľom zjednodušuje voľbu tele-

fónnych čísel aj príjem upozornenia na prichádzajúce hovory.

PC konzola

PC konzola predstavuje pre podnikového operátora výkonný a účinný nástroj pre 

zdokonalenú obsluhu hovorov a služby zákazníkom. PC konzola zobrazuje na 

obrazovke počítača informácie o volajúcom ešte pred prijatím hovoru operáto-

rom a uľahčuje mu tak poskytovanie priorít prichádzajúcim hovorom, aby dôležití 

zákazníci nemuseli čakať. Operátor má okamžitý prehľad o voľných a obsadených 

vnútorných linkách a môže vďaka tomu jednoduchou technikou „ukáž a klikni“ 

prepájať hovory a vykonávať ďalšie akcie.

Integrácia s obchodnými aplikáciami

KX-NCP podporuje technológiu CTI (Computer Telephony Integration), ktorá umožňuje synchronizovanú spoluprácu 

systému s výkonnými počítačovými aplikáciami. Systém podporuje integráciu CTI s IP technológiou prostredníctvom 

dvoch osvedčených priemyselných štandardov:

1. TAPI (Telephony Application Programming Interface) a

2. CSTA (Computer Supported Telecommunications Applications)

S podporou rozhrania TAPI a CSTA sa dajú používať najrozličnejšie komunikačné prostriedky – integrácia so špičkovými 

aplikáciami iných výrobcov, umocňujúca možnosti fi remnej komunikácie a poskytujúca softwarové nástroje pre zvýše-

nie produktivity vášho podnikania. 



Bezdrôtové riešenia pre skutočnú podnikateľskú mobilitu

Prostredníctvom bezdrôtovej telefónie môžu fi rmy zvýšiť zastihnuteľnosť 

svojich zamestnancov a tým zlepšiť svoje služby zákazníkom.

Integrácia s mobilnými/GSM telefónmi pre nepretržitú mobilitu

Mobilné telefóny sú skvelým prostriedkom pre prácu mimo 

kancelárie. Systémy KX-NCP podporujú najmodernejšie tech-

nológie integrácie mobilných telefónov – umožňujú priame 

presmerovanie prichádzajúceho hovoru z pevnej vnútornej 

linky na mobilný telefón za nižšiu pevnú tarifu. Hovory môžu 

byť rovnako presmerované späť na inú vnútornú linku alebo 

do systému hlasovej pošty.

Zamestnanci môžu rovnako volať zákazníkom zo svojho mo-

bilného telefónu, ktorý sa vzhľadom k externým užívateľom 

javí ako fi remná pevná linka, čo umožňuje centralizovať všet-

ku obchodnú komunikáciu.

Mobilné telefóny sa dajú taktiež začleniť do ICD skupín, čo 

umožňuje súčasné vyzváňanie pevného aj mobilného telefónu; volaný sa tak môže voľne rozhodnúť, či hovor príjme 

prístrojom na stole alebo mobilným telefónom, pretože obe zariadenia majú rovnaké číslo – tým sa zvyšujú možnosti 

spojenia.

Bezdrôtový systém DECT s viacerými základňami pre zvýšenie mobility

Riešenia bezdrôtovej komunikácie Panasonic vám umožňujú 

viesť hovory z ľahkého a inteligentného bezdrôtového te-

lefónu DECT, aj keď ste práve mimo kancelárie. Bezdrôtová 

technológia XDP (eXtra Device Port) užívateľom umožňuje 

používať ich telefóny rovnako, ako pevnú vnútornú linku v 

kancelárii a vďaka tomu prijímať hovory bez ohľadu na to, 

kde práve sú.

Systém Multi-Cell DECT zaisťuje automatický prechod medzi 

inštalovanými základňovými stanicami – to rozširuje pokry-

tie a poskytuje užívateľom skutočnú mobilitu komunikácie aj 

v rozľahlých lokalitách.

Dobrý prehľad o prichádzajúcich 
hovoroch a správach

Jednoduché vytáčanie aj v tmavom 
prostredí

Dobre čitateľný modro podsvietený 
LCD displej

Konektor pre náhlavnú súpravu pre 
pohodlnú hands-free komunikáciu

Odolnosť proti vode aj prachu



Elegantné, inteligentné a odolné – fi remné mobilné terminály

S telefónom DECT, či už v základnom, manažérskom alebo odolnom prevedení pre drsné prostredie (podľa štan-

dardu IP54) si môžete byť istí, že máte to najlepšie riešenie bez ohľadu na to, kde práve ste; máte mobilné riešenie 

DECT podľa vlastnej voľby.

Malý, ľahký a odolný telefón KX-TCA256 je vybavený mnohými všestrannými a výkonnými telefónnymi funkciami, 

zatiaľ čo prístroj KX-TCA155 je vhodným riešením pre užívateľov, ktorí požadujú dobrý základný výkon pri nižších 

nákladoch. Vysoko odolný telefón Panasonic KX-TCA355 naviac vyhovuje svojou odolnosťou proti prachu a strieka-

júcej vode prísnym štandardom IP54.

• Modro podsvietený LCD displej so 6 

riadkami

• Osvetlenie klávesnice

• Viacjazyčný displej

• Hlasitý telefón

• Programovateľné softwarové tlačidlá

• Podpora funkcií PBX

• Telefónny zoznam na 200 záznamov

• Kompatibilný s náhlavnou súpravou

• 9 melódií vyzváňania

• 10 Programovateľných tlačidiel rýchlej 

voľby

• Vibračné vyzváňanie*1

•  Režim Meeting*1

•  Odolnosť proti prachu a striekajúcej 

vode podľa IP54*2

 *1 KX-TCA355 a KX-TCA256
 *2 Len KX-TCA355KX-TCA155

Základný model

KX-A272
Opakovač

KX-TDA0141
Základňová stanica s 2 

kanálmi

KX-TDA0158
Základňová stanica s 8 

kanálmi

KX-TCA355
Vysoko odolný modelKX-TCA256

Kompaktný manažérsky 
model

Využite možnosti dokonalej mobility, kdekoľvek to je potrebné

 So systémom Panasonic Multi-Cell DECT budete trvalo dosiahnuteľní pre svojich kolegov a zákazníkov, aj keď nie 

ste v kancelárii a pohybujete sa kdekoľvek v rámci vášho podniku – bez ohľadu na to, či ide o kancelárske prostre-

die, výrobný závod, sklad, supermarket alebo inú rozľahlú budovu. Vďaka integrácii mobilných funkcií sa dá komu-

nikácia ľahko rozšíriť aj mimo kancelárskeho prostredia. Využite slobodnú bezdrôtovú komunikáciu – s krištáľovo 

jasnou reprodukciou hlasu. Prijímajte hovory vašich zákazníkov bez ohľadu na to, kde práve ste a využite všetky 

obchodné príležitosti.

Bezdrôtová komunikácia pre rozšírenie mobility

Základňové stanice systému KX-NCP umožňujú bezdrôtovú komunikáciu na väčšiu vzdialenosť a zvyšujú tak fl exi-

bilitu a mobilitu prístrojov.

Systém zaisťuje automatický prechod medzi inštalovanými základňovými stanicami, čo rozširuje pokrytie a posky-

tuje užívateľom skutočnú mobilitu komunikácie aj v rozľahlých lokalitách.



Vyspelé riešenie hlasových správ

Hlasový sprievodca predstavuje užívateľsky priateľské rozhranie pre 

zjednodušenie a sprehľadnenie obchodnej komunikácie účinným smerovaním 

zákazníckych hovorov do správneho oddelenia alebo príslušnému 

operátorovi. Funkcia ukladania hlasových odkazov môže byť naviac použitá 

pre elegantné odbavovanie hovorov v dobe špičkovej prevádzky – zvyšuje 

celkovú produktivitu a poskytuje lepšie služby zákazníkom.

Systémy KX-NCP ponúkajú tri typy spracovania správ:

1. Vstavané riešenie: Vstavané riešenie ESVM (Enhanced Simple Voice Messaging) s 2 kanálmi

2. Voliteľné riešenie:  Karty Enhanced SVM ESVM2 (voliteľná: KX-TDA0192) alebo ESVM4 (voliteľná: KX-TDA0194) 

poskytujú rozšírenie záznamu správ a možnosti obsluhy úvodných hlásení pre správne smerovanie zákazníckych 

hovorov, ktoré budú vďaka tomu vždy prijaté alebo zdvorilo spracované. Tieto voliteľné karty sa dajú konfi gurovať 

pre prevádzku v troch režimoch:

a) Režim SVM: Len pre funkcie SVM (Základná hlasová schránka).

b) Režim MSG: Pre funkcie DISA umožňujúce záznam uvítacích správ. MSG režim podporuje rovnako inte-

gráciu mobilných vnútorných liniek, čo znamená, že mobilné telefóny sa dajú používať ako vnútorné linky 

PBX.

c) SVM + MSG režim: Poskytuje zákazníkom ako jednoduchú hlasovú poštu, tak funkcie DISA. Spoločnosti-

am tiež umožňuje načítanie vysoko kvalitných zvukových súborov (8 kHz, 16bitové súbory .wav) z počíta-

ča, ktoré sa dajú prehrávať ako uvítacie hlásenie v rôznych aplikáciách.

3. Externé riešenie: Firmy, ktoré vyžadujú rozšírené spracovanie hlasových správ, presahujúce možnosti funkcií 

voliteľných ESVM kariet, môžu systém doplniť externým riešením spracovania správ KX-TVM50 alebo KX-TVM200, 

ktoré poskytujú aplikácie pre zdokonalené spracovanie správ a služieb zákazníkom. Tieto voliteľné externé sys-

témy spracovania hlasových správ sú vybavené mnohými funkciami pre spracovanie fi remných hlasových správ, 

určených pre lepšiu obsluhu všetkých fi remných hovorov zdvorilým a účinným spôsobom.

ESVM (Enhanced Simple Voice Mail)
Medzi kľúčové aplikácie, ktoré sa dajú používať s voliteľnými kartami ESVM patria:

• Služby hlasovej pošty pre jednotlivcov aj skupiny

• Smerovanie hovorov na základe hlasového sprievodcu

• Presmerovanie hovorov z hlasovej schránky na funkcii DISA

• Viacúrovňová automatická spojovateľka so záznamom uvítacích hlásení

• Radenie hovorov so správou do poradia

• Detekcia konca hovoru CO-na-CO

• Podpora mobilných vnútorných liniek

Spracovanie hlasových 

Správ

Typ Kapacita

ESVM Vstavané 125 správ, 120minút

ESVM2 (KX-TDA0192) Voliteľne 250 správ, 120 minút

ESVM4 (KX-TDA0194) Voliteľne 2x 250 správ, 120 minút

TVM50 Externé 4-8 hodín

TVM200 Externé 1000 hodín



Jednotné spracovanie správ pomocou KX-TVM – hlavné vlastnosti:

KX-TVM50/TVM200 ponúka veľké množstvo vyspelých funkcií pre spracovanie hlasových správ, 

ako sú

• Centrálne služby hlasovej pošty pre jedno alebo viac pracovísk

• Služba Automatickej spojovateľky

• E-Messaging (upozornenie emailom s prílohou hlasovej správy)

• Funkcia Interview

• Menu hlasovej pošty na LCD displeji systémových terminálov pre 

jednoduchšiu obsluhu

• Oznámenie mena volajúceho

• Úvodné hlásenie podľa ID/CLIP volajúceho

• Monitorovanie hovoru

• Záznam hovoru

• Funkcia Holiday

• Viacjazyčné hlasové komentáre

• Detekcia/smerovanie faxu

Zariadeniami KX-TVM50 a KX-TVM200, spoločne s platformou KX-NCP ponúka Panasonic novú 

úroveň jednotného spracovania správ , ktorá fi rmám môže pomôcť dosiahnuť vyššiu produktivitu.



Riešenie Call centra

Komunikačná platforma KX-NCP sa dodáva s vstavaným vyspelým riešením 

Call centra, ktoré je dostatočne všestranné pre potreby väčšiny užívateľov; 

umožňuje fi rmám zvýšiť produktivitu operátorov, sprehľadniť tímovú 

komunikáciu, účinne smerovať hovory zákazníkov do správnych oddelení a 

pomáhať kancelárskym aj predajným tímom. Voliteľné externé moduly ACD 

reportov sa dajú naviac používať pre generovanie podrobných hlásení.

Vybavené mnohými funkciami Call centra

Efektívne a zdvorilé odbavenie hovorov je najdôležitejším faktorom úspešného obchodného podnikania bez ohľadu 

na veľkosť fi rmy. Panasonic ponúka viac riešení pre malé aj stredné Call Centrá, ktoré spoločne so vstavanými apliká-

ciami Communication Assistant pre zvýšenie produktivity riešia väčšinu potrieb bežného Call centra:

• Vstavané funkcie Call centra

• Inteligentné a automatické smerovanie hovorov

• Flexibilné smerovanie do skupín distribúcie hovorov

• Smerovanie VIP hovorov

• Funkcia Automatickej spojovateľky

• Radenie do poradia so správou čakajúcemu hovoru

• Prenosná pobočka (funkcia „Hot Desking“)

• Monitorovanie poradia hovorov nadriadenou stanicou

• Úroveň monitorovania a hlásenia nadriadenou stanicou

Tieto riešenia sa dajú naviac kombináciou s trhovo dostupnými softwarovými riešeniami CTI rozšíriť podľa požiada-

viek náročnejších Call centier.

Inteligentné prepojovanie hovorov

Platforma NCP podporuje ICD skupiny (Incoming Call Distribution), čo sú základné stavebné kamene pre použitie 

funkcií Call centra. Prichádzajúce hovory prijaté ICD skupinou sú podľa použitej metódy rozdeľované operátorom 

Call centra, a pokiaľ je predprogramované číslo operátora v skupine obsadené, dá sa hovor zaradiť do poradia. Ope-

rátorovi sa dá tiež pridať niekoľko ICD skupín, čo umožňuje odbavenie hovorov niekoľkých ICD skupín menším po-

čtom operátorov a tým zvýšiť fl exibilitu Call centra.

Funkcie operátorov

Systém podporuje mnoho štandardných funkcií operátorov Call centra. Použitie vstavaných funkcií spoločne s apli-

káciami Communication Assistant umožňuje efektívnejšiu prácu operátorov. Nasledujúce vyspelé funkcie pomáhajú 

zvýšiť produktivitu ako jednotlivých operátorov, tak fi rmy ako celku:

• Prihlásenie/Odhlásenie operátora, funkcia zotavenia

• Zaparkovanie/vyvolanie hovoru členmi tímu

• Spustenie záznamu zákazníka (integrácia CRM)



Funkcia Správca Call centra

Platforma NCP podporuje vstavané funkcie správcu call centra, ktoré umožňujú v reálnom čase správu a prehľad 

hovorov v poradí a obsluhy hovorov jednotlivými operátormi. Prostredníctvom aplikácie Communication Assistant 

for Supervisor môže nadriadený monitorovať stav telefónu každého operátora, diaľkovo prihlásiť linku momentálne 

odhláseného operátora alebo kliknutím myši odhlásiť telefón operátora. Linka nadriadeného naviac môže na šesťri-

adkovom displeji telefónu monitorovať rôzne dôležité štatistické položky Call centra, ako:

• Celkový počet vybavených hovorov

• Priemerný čas čakania

• Stratené hovory

K funkciám nadriadeného patria:

• Monitorovanie hovorov skupiny 

• Štatistiky o hovoroch skupiny

• Diaľkové pripojenie operátora

• Tichý príposluch 

• Diaľkové prevzatie hovorov

• Najdlhšia doba čakania

Pozvoľné využívanie riešení Call centra

Firmy vyžadujúce Call centrá s vyspelými funkciami môžu použiť voliteľný ACD Report Server (KX-NCV200). Umož-

ňuje fi rmám so všetkými typmi zákaznícky orientovaných oddelení aj call centier používať vyspelé monitorovanie 

operátorov a poradí v reálnom čase, podrobné monitorovanie aj analýzy výkonov, komplexné hlásenie aj celkovú 

vizualizáciu činnosti call centra.

Vďaka platformám Panasonic NCP teraz majú užívatelia call centier jasnú voľbu a možnosť zdokonalenia pre svoje 

call centrá. Firmy okrem toho môžu znásobiť možnosti svojich call centier voliteľným serverom NCV200 ACD Report 

Server alebo produktami iných výrobcov.



KX-NCP ponúka riešenie jednotnej komunikácie v dnešnom 

globálne prepojenom svete

Osobný kontakt so zákazníkmi je pri podnikaní rozhodujúcim faktorom 

úspechu. Telefónny systém je srdcom akejkoľvek komunikácie bez ohľadu 

na to, ako komunikácia prebieha: prostredníctvom IP, bežnou telefónnou 

linkou alebo pomocou bezdrôtových technológií. Pre podnikanie je však 

kľúčová kvalita a spoľahlivosť. Panasonic poskytuje aplikácie a riešenia, ktoré 

uspokojujú tieto kľúčové požiadavky.

Pohostinstvá

Trh v oblasti pohostinstiev vyžaduje

všestranné, ekonomické a ľahko 

použiteľné komunikačné systémy, 

ktoré sú maximálne spoľahlivé 

a prispôsobiteľné individuálnym potrebám. Možnosť 

integrácie s počítačom umožňuje účtovať hostinské 

izby a požiadavkou tohto sektora sa stala správa sys-

tému. Systémy NCP sú dokonale vybavené všetkými 

funkciami a riešeniami potrebnými v pohostinstve.

Zdravotníctvo

Efektívna a komfortná práca v oblasti 

zdravotníctva vyžaduje, aby sa komu-

nikačná platforma dokonale prispô-

sobovala potrebám prostredia

zdravotníctva. Prostredníctvom bezpečnej bezdrôtovej 

mobility, vyspelého prepájania hovorov a fl exibilnej 

technológie CTI ponúka Panasonic účinné riešenie a 

umožňuje jednoduchú integráciu so záchranárskymi 

technológiami.

Administratíva

Verejná správa sa dnes považuje 

za poskytovateľa služieb viac než 

kedykoľvek predtým. Musí svoje 

služby vykonávať navzdory rastúcemu 

tlaku na minimalizáciu nákladov orgánov štátnej, obec-

nej aj miestnej správy. Panasonic ponúka týmto inštitú-

ciám telekomunikačné riešenia, ktoré im umožnia držať 

náklady pod kontrolou.

Zdravotnícke služby

Telekomunikačné systémy v ošetrovateľ-

ských zariadeniach a opatrovateľských 

domoch musia predovšetkým vyhovo-

vať požiadavkám potrebných ľuďom. 

Systémy Panasonic NCP týmto požiadavkám vyhovujú 

a ponúkajú zákazkové riešenia, ktoré sa dajú integrovať 

s počítačmi, a to ako pre podporu administratívnych 

nástrojov, tak pre systémy tiesňového volania. Tieto 

investície zaisťujú bezpečnosť prostredníctvom vše-

stranných technológií, bezpečných aj v budúcnosti. 

Zákaznícke služby

Všetci chceme dnes svojim zákazníkom 

ponúknuť najlepšie možné služby 

– ale čo bude zajtra?

Komunikačné platformy Panasonic 

ponúkajú riešenia orientované na služby, ktoré sa dajú 

aj v budúcnosti rozširovať podľa potrieb a požiadaviek 

vašich zákazníkov.

Výrobné podniky

Vysoký stupeň fl exibility, ekonomika 

a maximálna spoľahlivosť, ako aj 

možnosť prispôsobenia individuálnym 

požiadavkám sú dôležité kritériá, ktoré 

musia telekomunikačné platformy spĺňať. Pri systéme 

Panasonic NCP je na prvý pohľad zrejmé, že pri jeho vý-

voji boli vodítkom potreby výrobných podnikov a pre-

vádzkových oddelení. Vďaka ultramodernej konštrukcii 

pripravenej aj pre budúce riešenia zažijete nový rozmer 

efektívnej komunikácie.



Stavebníctvo

Zákazníci radi investujú len do kvalit-

ných produktov, predvádzajú ich atrakti-

vitu a umiestňujú ich do krásneho pro-

stredia. A rovnakú líniu by ste mali

sledovať u svojich komunikačných systémov. Ak pochád-

zajú od fi rmy Panasonic, môžete si byť istí, že tieto dôležité 

body boli úzkostlivo dodržané, takže zákazníci môžu byť 

hrdí na to, že vlastnia systém Panasonic.

Legislatíva

Legislatívne praxe právnických fi riem, 

notárstiev, advokátskych kancelárií, 

právnych zástupcov, atď. majú špecifi cké 

požiadavky v oblasti podnikateľskej 

komunikácie. Rozhovor právneho zástupcu s klientom je 

niekedy nutné nahrávať, alebo môže byť potrebné hovory 

klientom účtovať. Právnické fi rmy môžu požadovať zabez-

pečenie vchodov monitorovaním IP kamerami. Systémy 

Panasonic NCP spĺňajú všetky tieto špecifi cké požiadavky 

komunikácie právnických fi riem a ponúkajú ešte celý rad 

ďalších riešení pri výhodných nákladoch.

Logistika

Logistika vyžaduje plynulý a spoľahlivý 

prenos informácií. Preto majú fi rmy, 

ktoré sa zaoberajú logistikou špecifi cké

požiadavky čo sa týka komunikácií. 

Vďaka možnosti integrácie do riešení CRM a mobilnému 

prístupu sa môžu systémy Panasonic stať hybnou silou 

vášho podnikania.

Obchod

V súčasnom konkurenčnom prostredí 

sa pre zákazníkov stáva osobný kontakt 

stále dôležitejším. Spokojnosť zákazní-

kov, maximálna fl exibilita a prístupnosť 

predstavujú rozhodujúce faktory v tomto sektore. S rieše-

niami od fi rmy Panasonic je všetko, čo budete potrebovať 

už vstavané ako štandard. 



Konštrukcie aj špecifi kácie sú predmetom zmien bez predchádzajúceho upozornenia
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www.panasonic.sk
Panasonic je obchodná značka spoločnosti Panasonic Corporation 

Co. Ltd. Design a technické špecifi kácie výrobkov sa neustále 

zdokonaľujú a menia v záujme vylepšenia. Aj keď bola príprave 

tohto katalógu venovaná maximálna starostlivosť, niektoré zmeny 

nemusia byť uvedené a môžu nastať až po publikácii tohto katalógu. 

Jednotlivé detaily si, prosím, overte u svojho najbližšieho obchodníka. 

Panasonic Slovakia, spol. s r.o., nepreberá žiadnu zodpovednosť za 

prípadné chyby a omyly. Preto informácie uvedené v tomto katalógu 

podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Predajca:


