
 HOVORE 

 SYSTÉM KX-NCP500/1000 



 BUDÚCNOSŤ JE TU

  Platformy Panasonic KX-NCP s plnou funkčnou výbavou v oblasti 

podnikovej komunikácie, vstavanými modernými aplikáciami 

a sortimentom fi xných, mobilných a vyspelých IP terminálov s 

dotykovou obrazovkou, poskytujú podnikom riešenia v súlade s 

konceptom jednotnej komunikácie a uspokojujú potreby v rámci 

sieťovaných lokalít tak v súčasnosti, ako aj s výhľadom do budúcnosti.

  Dôvody, prečo prejsť na riešenie jednotenej komunikácie NCP:

  • Buďte v neustálom kontakte

   „Prítomnosť“ - umožňuje zachovať si kontakt s každým vo vašej 

fi rme.

  • Zvýšenie tímovej produktivity

   Vykonajte viac pomocou aplikácií integrovanými s vaším 

komunikačným riešením.

  • Zvýšená mobilita

   Využívajte výhody spoločných podnikových nástrojov - v 

kancelárii, pri práci z domu alebo na cestách.

  • Reakcie na požiadavky zákazníkov

   Pomocou integrovaných aplikácií urýchľujte a monitorujte úroveň 

zákazníckej podpory.

  • Optimalizácia podnikových procesov

   Zdokonaľuje podnikové procesy pomocou obchodných nástrojov 

pre jednotlivcov, skupiny a vedúcich tímov. 

  VÝHODA SYSTÉMU OneNet

  Platformy radu NCP momentálne fungujú na báze systému OneNet, 

ktorý predstavuje významnú evolúciu v portfóliu zariadení konceptu 

jednotnej komunikácie od spoločnosti Panasonic.

  Medzi vlastnosti systému OneNet patrí:  

• Rovnaký súbor funkcií komunikačných platforiem vrátane série 

NCP X / NCP V, 500 a 1000, ako aj TDE100, 200 a 600.

•   Rozšírené funkcie v rámci niekoľkých zosieťovaných lokalít a 

užívateľov.

•   Ponúka škálovateľné riešenia pre rozširovanie a implementáciu 

prostredníctvom rozšírenej IP kapacity.

•   Pokročilé funkcie ako sú intuitívna konferencia, spolupráca 

medzi niekoľkými účastníkmi a vylepšenia v oblasti CTI.

  OneNet v súčasnosti umožňuje transparentne zavádzať telefónne 

funkcie v rámci niekoľkých sieťami spojených pracovísk s množstvom 

užívateľov. 

  OneNet ponúka organizáciám možnosť tvorby virtuálnych tímov 

v rámci niekoľkých sieťou prepojených pracovísk a efektívnejšiu 

fi rmenú komunikáciu vďaka funkciám ako je napr. distribúcia hovorov, 

centralizovaná hlasová pošta, konferencia medzi viacerými účastníkmi 

a mobilná integrácia.

 KONCEPT JEDNOTNEJ KOMUNIKÁCIE 
 VYSPELÉ A JEDNODUCHÉ 

 ZÁROVEŇ 

 NA VŠETKOM ZÁLEŽÍ 

 Sieťové komunikačné platformy Panasonic Network Communication Platforms 

(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. 
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SPOLOČNÝ 
SÚBOR 

FUNKCIÍ V 
SIETI

ŠKÁLOVATEĽNÉ
RIEŠENIE

POKROČILÉ 
APLIKÁCIE

ROZŠÍRENÉ 
SIEŤOVANIE

  NCP - KĽÚČOVÉ PODNIKOVÉ PRÍNOSY

  Nová a zdokonalená platforma sieťovej komunikácie KX-NCP sa 

vyznačuje vysokou modulárnosťou a možnosťami zdokonaliť procesy 

obchodnej komunikácie vo vašom podniku. Tým vám umožňuje 

efektívne oslovovať, obsluhovať a zachovávať si vernosť vašich 

zákazníkov. Medzi niektoré z kľúčových výhod patria:

•   Zvýšenie podnikovej produktivity pomocou integrovanej 

podpory pre balík softvéru Communication Assistant.

•   Zvýšenie produktivity pracovníkov pomocou využitia IP 

vnútorných pobočiek, ako aj štandardných SIP telefónov.

•   Zníženie nákladov pomocou konvergovanej komunikácie pre 

hlas a dáta s použitím integrovaných služieb SIP telefónie.

•   Poskytnutie vzdialeným pracovníkom konkurenčnú výhodu 

vďaka IP telefónom a softvérovým telefónom pre notebooky, 

PDA a mobilné telefóny. 

•   Rýchle budovanie bezdrôtových pobočiek s použitím najnovších 

DECT technológií cez IP.

•   Integrácia bežných kancelárskych podnikových aplikácií, čo 

priespieva k vyššej efektívnosti zamestnancov.

•   Zdokonalenie služieb zákazníkom využitím zabudovanej hlasovej 

pošty a funkcionality DISA.

•   Výhody plynúce zo zjednotenej výmeny správ pomocou systémov 

na spracovanie hlasu KX-TVM50 a TVM200.

•   Rozšírenie možností personálu predaja a podpory s použitím 

mobilných telefónov ako kancelárskych klapiek.

•   Rýchlejšia návratnosť investícií a zníženie celkových nákladov na 

vlastníctvo.

•   Zefektívnenie a centralizácia správy systému a budúceho 

rozšírenia

  Pomocou systému OneNet teraz môžete zdokonaliť svoje podnikové 

procesy uvedením do praxe platformu, ktorá umožní implementovať 

koncept jednotnej komunikácie naprieč niekoľkými sieťou prepojenými 

pracoviskami. Táto platforma si zároveň dokáže hravo poradiť so 

súčasnou dynamickou vysokorýchlostnou sieťou v rámci podnikovej 

komunikácie.

  Platformy KX-NCP - pomáhajú vám prepojiť všetkých užívateľov a 

klientov - nech sa nachádzajú kdekoľvek. 
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 ZEFEKTÍVŇUJE 
 PODNIKOVÚ 

 KOMUNIKÁCIU 

 KOMUNIKÁCIA KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK  

Čoraz viac podnikov opúšťa tradičné kancelárske pracovné prostredie, 

keďže stále viac zamestnancov je neustále v pohybe - pracujú v 

teréne, z domu, pohybujú sa medzi viacerými kanceláriami/pobočkami 

alebo cestujú po celom svete. V takto dynamických pracovných 

prostrediach je kľúčové, aby bola v podniku zabezpečená efektívna a 

jednoduchá komunikácia - kedykoľvek a kdekoľvek.

  Platformy Panasonic KX-NCP fungujúce na báze systému OneNet 

pomáhajú podnikom byť v neustálom kontakte so všetkými 

relevantnými subjektmi, nech sa zamestnanci nachádzajú kdekoľvek. 

Ich prínos pre podnikové procesy tiež možno vyjadriť možnosťou 

pristupovať k podnikovým komunikačným prostriedkom kedykoľvek a 

z ľubovoľnej lokality. 

 Platformy jednotnej komunikácie Panasonic NCP predstavujú čosi viac ako len 

inteligentný bezdrôtový telefón a osobný počítač. Ide o nepretržitú prepojenosť a prístup 

k rovnakým zdrojom, aké by ste mali k dispozícii, keby ste sa fyzicky nachádzali v 

priestoroch kancelárie. Umožnite svojim zamestnancom tráviť viac času rozvojom vášho 

podniku vďaka možnosti komunikovať kdekoľvek sa nachádzajú . 

Platforma KX-NCP sprostredkúva komunikáciu kedykoľvek a kdekoľvek

IP zákl. stanice

Sieťová komunikačná platforma

Centrála fi rmy

Bezdrôtové 
DECT telefóny

Manažérske telefóny

IP a digitálne 
telefóny

Hlasová pošta

SIP telefóny

Communication Assistant
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  SIEŤOVANIE SIP  

Vďaka vstavanému rozhraniu pre linky SIP majú teraz fi rmy možnosť 

pripojiť svoje komunikačné systémy NCP k stále rastúcemu množstvu 

poskytovateľov SIP telefónnych služieb (ITSP) a znížiť si tak náklady 

na komunikáciu prostredníctvom širokopásmových IP sietí.

  VZDIALENÁ SPRÁVA Z ĽUBOVOĽNÉHO MIESTA

  Prostredníctvom systémov KX-NCP sa dá diaľkovo spravovať 

akákoľvek konfi gurácia – či už ide o samostatný systém alebo systém 

s detašovanými pracoviskami prepojenými prostredníctvom IP siete. 

Prístup k systému a jeho správa z prakticky ľubovoľného miesta na 

zemi umožňuje rýchlu aktualizáciu a zmeny. 

 SIEŤOVÉ PREPOJENIE VIACERÝCH 

PRACOVÍSK V MENE FLEXIBILNEJ 

KOMUNIKÁCIE

  Sieťové komunikačné platformy KX-NCP využívajú najnovšie 

technológie v oblasti digitálnych sietí, prenosu hlasu cez IP (VoIP) a 

technológie SIP na nákladovo efektívne vybavovanie kancelárskej a 

diaľkovej komunikácie medzi vzdialenými lokalitami prostredníctvom 

konvergovaných hlasových a dátových sietí.

  ZDOKONALENÉ FUNKCIE  

Pri využívaní systému OneNet majú jednotlivé lokality teraz k 

dispozícii funkcie NCP so zvýšenou funkcionalitou - vrátane 

možností rozširovania, schopnosti distribuovať hovory a zdokonalenej 

centralizovanej hlasovej pošty.

ITSP 

Sieťové prepojenie viacerých pracovísk

Centrála vo Frankfurte, 
Nemecko

Kancelária v Londýne, VB

Pobočka v Paríži, 
Francúzsko

IP sieť
(Riadená QoS)
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 RIEŠENIA 
 PRE VŠETKY 

 ODVETVIA 

 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

  Telekomunikačné systémy v ošetrovateľských zariadeniach 

a opatrovateľských domoch musia predovšetkým vyhovovať 

požiadavkám potrebných pre užívateľov. Systém Panasonic KX-NCP 

ponúka zákazkové riešenia, ktoré sa dajú integrovať s počítačom, 

a to ako na podporu administratívnych nástrojov, tak na systémy 

tiesňového volania.

  OBCHOD  

V súčasnom konkurenčnom prostredí sa pre zákazníkov stáva osobný 

kontakt stále dôležitejším. Spokojnosť zákazníkov, maximálna 

fl exibilita a prístupnosť predstavujú rozhodujúce faktory v tomto 

sektore. S riešeniami od fi rmy Panasonic je všetko, čo budete 

potrebovať už vstavané ako štandard.

  PRÁVNICKÝ SEKTOR

  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 zabezpečenie 

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.

  HOTELOVÉ SLUŽBY  

Trh v oblasti hotelových služieb vyžaduje všestranné, ekonomické 

a ľahko použiteľné komunikačné systémy, ktoré sú maximálne 

spoľahlivé a prispôsobiteľné individuálnym potrebám. Možnosť 

integrácie s počítačom umožňuje účtovať hotelové izby a požiadavkou 

tohto sektora sa stala tiež správa systému. Systémy Panasonic 

NCP500/1000 sú dokonale vybavené všetkými funkciami a riešeniami, 

potrebnými v hotelových službách.

  LOGISTIKA

  Logistika vyžaduje plynulý a spoľahlivý prenos informácií. Preto majú 

fi rmy, ktoré sa zaoberajú logistikou špecifi cké požiadavky čo sa týka 

komunikácie. Vďaka možnosti integrácie do riešení CRM a mobilnému 

prístupu sa môžu systémy Panasonic stať hybnou silou vášho 

podnikania.

  VÝROBNÉ PODNIKY  

Vysoký stupeň fl exibility, hospodárnosť a maximálna spoľahlivosť, 

ako aj možnosti prispôsobenia individuálnym požiadavkám sú dôležité 

kritériá, ktoré musia telekomunikačné platformy spĺňať. Pri systéme 

KX-NCP je na prvý pohľad zrejmé, že pri jeho vývoji boli vodítkom 

potreby výrobných podnikov a prevádzkových oddelení. Vďaka 

ultramodernej konštrukcii pripravenej aj pre budúce riešenia zažijete 

nový rozmer efektívnej komunikácie.

 Podnikový telefónny systém leží v ústredí všetkej komunikácie, bez ohľadu na to, akými 

prostriedkami sa komunikácia realizuje, či už sa uskutočňuje na báze IP, tradičnej 

telefónie alebo uplatnením bezdrôtových technológií. Pre podniky je kľúčová kvalita, 

spoľahlivosť a dostupnosť služby. Platforma KX-NCP poskytuje aplikácie a riešenia, 

ktoré uspokojujú všetky tieto kľúčové podnikové požiadavky. 
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  JEDNODUCHÁ INŠTALÁCIA

  Riešenie konceptu jednotnej komunikácie Panasonic NCP sa 

jednoducho implementuje, spravuje i udržiava. Ide o vysoko spoľahlivú, 

rozšíriteľnú a funkčne bohatú podnikovú platformu, ktorá sa pripája 

k vašej konvergovanej hlasovej a dátovej sieti, aby vám vo výsledku 

pomáhala zvyšovať fi remnú produktivitu. 

  VAŠA INVESTÍCIA - POD KONTROLOU

  Nová NCP platforma, vysoko modulárna a navrhnutá pre zdokonalenie 

fi remnej komunikácie je deálnym systémom, ktorý rieši mnohé 

požiadavky obchodnej komunikácie dneška. Pripravené na 

konvergenciu - tieto systémy dokonca dokážu plne využiť vaše 

predchádzajúce investície do digitálnych prípojok a ISDN kanálov. 

Sú vybavené sieťovými komunikačnými aplikáciami, ktoré - v čase 

aktivity - zabezpečujú rýchlu návratnosť investície a starajú sa o 

váš pokojný spánok. Technologicky vyspelý dizajn a architektúra 

postavená na báze otvorených štandardov znamená, že zákazníci môžu 

mať úplnú istotu, že ich investície sú náležitým spôsobom chránené 

tak v súčasnosti, ako aj s výhľadom do budúcnosti. 

  SPOĽAHLIVÉ

  Spoľahlivosť systémov Panasonic NCP je zaistená prísnymi skúškami 

kvality a testovaním pred expedíciou, čo vám zaručuje prevádzku bez 

problémov a starostí. NCP systém je už od návrhu vytvorený tak, aby 

umožňoval rýchlu a ľahkú údržbu a obmedzil tak potenciálne prestoje na 

absolútne minimum.

  CENOVO DOSTUPNÉ S OBCHODNOU HODNOTOU

  Systémy Panasonic KX-NCP sa vyznačujú maximálnou nákladovou 

efektívnosťou. Príklad: technológia sieťovania cez SIP môže vašim 

podnikom pomôcť pri znižovaní nákladov na obstarávanie hardvéru 

pri ISDN alebo analógových kanáloch - za súčasnej implementácie 

konvergovanej komunikačnej siete pre hlas i dáta a zníženia nákladov 

na telefonovanie. Koncept hlasovej pošty dokáže zdokonaliť služby 

poskytované zákazníkom a súčasne predĺžiť vaše úradné hodiny a zvýšiť 

efektívnosť zamestnancov. Mobilná integrácia môže podnikom zabezpečiť 

neustálu dostupnosť zamestnancov na zahraničných cestách vďaka 

prístupu na jediné volané číslo, a tak zvýšiť komunikačnú efetkivitu 

podniku a zamestnanca.

            EKOLOGICKY PRIATEĽSKÉ

  Od výroby až po odber elektrickej energie – systémy Panasonic KX-

NCP sú konštruované s ohľadom na životné prostredie, čo vám prináša 

nižšie náklady na odber energie. Integrácia mobilných telefónov, sieťové 

spojenie viacerých pracovísk a nástroje pre spoluprácu sú potencionálne 

schopné pomôcť vašej fi rme znížiť celkovú bilanciu skleníkových plynov a 

obmedziť cestovné náklady. 
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  S podporou pre rad klasických zariadení vrátane faxov, systém 

KX-NCP dáva spoločnostiam na výber množstvo riešení, spomedzi 

ktorých môžu voliť podľa svojich jedinečných nárokov v oblasti 

telefónie.

 ZDOKONAĽUJTE 
 KOMUNIKÁCIU 

 V REÁLNOM ČASE 

 NEKONEČNÉ MOŽNOSTI

  Platforma NCP podporuje celý rad terminálov - od špičkového 

IP telefónu s dotykovou obrazovkou a podporou pre aplikáciu 

Communication Assistant, cez štýlové a intuitívne IP telefóny s 

podporou pre náhlavné súpravy s rozhraním Bluetooth, digitálne 

systémové telefóny, SIP telefóny až po nové zdokonalené bezdrôtové 

DECT telefóny s farebným displejom.

  Systém tiež podporuje odolné typy DECT telefónov s gumeným 

povlakom zaručujúcim odolnosť voči prachu a striekajúcej vode pri 

práci v nehostinných prostrediach.

  Podniky, ktoré potrebujú realizovať konferencie medzi viacerými 

pracoviskami, môžu profi tovať z prvotriednej zvukovej kvality 

kancelárskeho konferenčného systému KX-NT700 na báze SIP, ktorý 

zlepšuje vzájomnú spoluprácu, znižuje cestovné náklady a dokáže 

sprostredkovať dojem podobný osobnému kontaktu.

 NA VŠETKOM ZÁLEŽÍ 

 S novou sériou systémov zjednotenej komunikácie KX-NCP si podniky môžu vybrať 

akékoľvek telefónne terminály, ktoré vyhovujú ich potrebám a fi nančným možnostiam. 

Zlepšite obchodnú komunikáciu s najmodernejšími riešeniami kancelárskej telefónie a 

konferenčných hovorov od spoločnosti Panasonic. 

IP KONFERENČNÝ SYSTÉM KX-NT700
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  IP TELEFÓN KX-NT400 PRE MANAŽÉROV  

Podniky využívajúce platformu jednotnej komunikácie NCP môžu ťažiť z integrovanej podpory 

pre IP kamery, ako aj funkcie webového portálu s vyspelým kancelárskym IP terminálom 

NT400 s dotykovou obrazovkou. 

  Tento moderný IP telefón predstavuje kombináciu rozhrania s farebným dotykovým displejom 

a zabudovaného softvéru Communication Assistent pre rýchly a jednoduchý prístup k 

množstvu nástrojov vzájomnej spolupráce, ktoré pomáhajú zlepšovať komunikáciu užívateľov 

fi remnej telefónie v reálnom čase.

  Model NT400 je pravým vyjadrením konceptu jednotnej komunikácie. Model NT400 

predstavuje spojenie vyspelej telefónie a IP technológie. Model NT400 v spolupráci 

so zabudovaným klientom jednotnej komunikácie umožňuje podnikom integrovať 

webové podnikové aplikácie (vytvorené v XML) priamo do samotného terminálu. 
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Software Panasonic Communication Assistant je sada počítačových 

aplikácií s veľmi intuitívnym ovládaním. Tieto aplikácie, ktoré 

spolupracujú s platformami sieťovej komunikácie Panasonic, 

umožňujú používať jednotnú komunikáciu, v ktorej sa zlučuje 

uskutočnenie hovoru ukázaním a kliknutím so zobrazením prítomnosti 

a dosiahnuteľnosti, integrácia so softwérom Microsoft Outlook®, 

obľúbenými nástrojmi riadenia spokojnosti zákazníkov na báze TAPI 

a mnohými ďalšími nástrojmi pre zjednodušenie a zdokonalenie 

komunikácie v reálnom čase pre užívateľov v podnikateľskej oblasti.

 KOMUNIKÁCIA 
 KDEKOĽVEK 

 A KEDYKOĽVEK 

 Platformy KX-NCP je možné jednoducho integrovať s aplikáciami produktivity v rámci 

konceptu jednotnej komunikácie v záujme zvýšenej podnikovej efektívnosti - či už 

používate IP, digitálne, bezdrôtové DECT terminály alebo dokonca inteligentné mobilné 

telefóny. Poskytnite svojmu personálu nástroje na realizáciu obchodnej komunikácie z 

ľubovoľného zariadenia - kedykoľvek a kdekoľvek. 

  Aplikáciu CA s jednoduchým priebehom inštalácie a bezproblémovou 

údržbou je možné zaviesť bez nevyhnutnosti dokúpenia ďalšieho 

servera - čím sa z nej stáva ideálne riešenie pre malé a stredné 

podniky s obmedzenými IT znalosťami a nedostatkom personálu, zatiaľ 

čo veľké podniky požadujúce škálovateľnosť na podporu početných 

inštalácií, podporu prostredia tenkého klienta a pokročilé funkcie - si 

môžu zvoliť serverové verzie týchto produktov.

  KOMUNIKAČNÝ ASISTENT - CHARAKTERISTIKA  

• Jednoduchá a intuitívna obsluha

•   Riadenie operátorov a tímov  

• Sledovanie prítomnosti a dostupnosti

•   Efektívne zobrazenie komunikácie na PC

•   Integrácia obchodných aplikácií  

• Integrácia IP kamier  

• Jednoduchá konferencia medzi viacerými účastníkmi na báze 

"ťahaj a pusť" (vyžaduje systém OneNet)

•   Vytvárajte a upravujte niekoľko zoznamov obľúbených položiek 

pomocou funkcie „Môj zoznam“. 

 COMMUNICATION ASSISTANT - SADA APLIKÁCIÍ PRE ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY  

BALÍK PRODUKTIVITY CA PRE KOMUNIKÁCIU KEDYKOĽVEK A KDEKOĽVEK
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 COMMUNICATION ASSISTANT SPOLU S PLATFORMAMI KX-NCP UMOŽŇUJE FIRMÁM IMPLEMENTOVAŤ JEDNOTNÚ KOMUNIKÁCIU PRE ZVÝŠENIE 

PODNIKOVEJ PRODUKTIVITY. 

 PRACOVNÍK V KANCELÁRII 

 VEDÚCI TÍMOV OPERÁTOROV  RECEPČNÁ VYBAVUJÚCA HOVORY OD ZÁKAZNÍKOV RECEPČNÁ VYBAVUJÚCA HOVORY OD ZÁKAZNÍKOV VEDÚCI TÍMOV OPERÁTOROV

PRACOVNÍK V KANCELÁRII

 Okrem troch režimov s možnosťou výberu počas inštalácie je aplikačnú funkcionalitu taktiež možné zvyšovať výberom rozličných doplnkov - ako 

uvádzame v nižšie uvedenej tabuľke: 

 Režim  Zameranie aplikácie  Výhody 

 Communication Assistant 

Basic Express 

 Jednotná komunikácia na báze "ukáž 

a klikni" ako súčasť IP platforiem 

pre kancelárskych alebo vzdialených 

pracovníkov. 

 Umožňuje vizuálnu kontrolu 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 vizuálnu kontrolu všetkých komunikácií 

jednotlivca na obrazovke jeho počítača. Buďte informovaní o 

dosiahnuteľnosti užívateľov, kdekoľvek môžu byť. Poskytuje 

funkciu operátora pre call-centrá. 

 Communication Assistant 

Supervisor 

 Vedúci tímu – pre monitorovanie 

komunikačných aktivít zamestnancov. 

 Umožňuje vizuálnu kontrolu všetkých komunikácií členov 

skupiny. 

 Communication Assistant 

Operator Console 

 Recepčná fi rmy – pre jednoduchú a rýchlu 

kontrolu väčšieho množstva hovorov naraz. 

 Pomáha vizuálne ovládať všetky fi remné komunikácie na 

monitore PC použitím myši a klávesnice. 

 Doplnky  Licencia  Výhody 

 Softphone  Áno  Umožňuje pracovníkom na diaľku používať notebooky ako plnohodnotné kancelárske klapky 

 Funkcie ICD skupín  Nie 
 Umožňuje operátorom call-centier a ich nadriadeným mať k dispozícii funkcie ako je 

prihlasovanie/odhlasovanie, zotavenie atď. 

 Podpora prostredia tenkého 

klienta 
 Áno  Podporuje prostredie servera Microsoft Windows a Citrix XenApps. 

CA Pro

CA Operator Console

CA Basic Express

CA Supervisor

 ZAMESTNANEC PRACUJÚCI MIMO KANCELÁRIU 

VYUŽÍVAJÚCI SOFTPHONE 
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      CA IP SOFTPHONE  

Software Panasonic CA IP Softphone 

sprístupňuje pracovníkom v teréne 

kdekoľvek a odkiaľkoľvek rozsiahle a 

výkonné telefónne služby priamo z ich 

PC.

  Pre používanie aplikácie IP Softphone 

ako plnohodnotného telefónu sa stačí pripojiť k fi remnej IP sieti cez 

zabezpečené širokopásmové pripojenie. 

 COMMUNICATION ASSISTENT - 

MODUL VM ASISTENT

  V spoločnostiach, ktoré používajú 

vyspelé riešenie KX-TVM Voice 

Messaging, umožňuje Communication 

Assistant užívateľom vizuálne 

spravovať hlasovú poštu aplikáciou 

Voice Mail Assistant.

  VM Assistant umožňuje používať funkciu jednotného spracovania 

správ, ktorá užívateľom prostredníctvom počítača sprístupňuje 

všetky hlasové správy v poradí, v akom ich chce vyberať. Užívatelia 

si odkazy môžu vypočuť buď na svojom kacelárskom telefóne alebo 

prostredníctvom PC, prípadne ich dokonca prevziať a preposlať 

kolegom prostredníctvom e-mailu.      

 ROZŠIRUJTE MOŽNOSTI 
  OPERÁTOROV A 

 PRACOVNÍKOV NA DIAĽKU 

 Riešenia Panasonic CTI umožňujú podnikom zefektívniť obchodnú komunikáciu a 

zlepšiť služby poskytované zákazníkom. Zvyšujte produktivitu zamestnancov využitím 

počítačových riešení spolupracujúcich s telekomunikačnými systémami. 

 COMMUNICATION ASSISTENT OPERATOR CONSOLE

Nákladovo efektívne riešenie pre recepciu vďaka použitiu štandardného prostredia Windows na PC. Táto aplikácia obsahuje okrem štandardných 

funkcií ako u CA Pro tiež funkciu jednoduchej navigácie vďaka ovládaniu na báze „ťahaj a pusť“ a intuitívnemu vizuálnemu rozhraniu.  Recepčná si 

už nemusí pamätať, kde sa konkrétna funkcia v menu nachádza, čo prispieva k maximálnemu zefektívneniu administrácie fi remnej komunikácie. 
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  INTEGRÁCIA S PODNIKOVÝMI 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 zvýšenie produktivity vášho 

podnikania.  

 INTEGRÁCIA S APLIKÁCIOU MICROSOFT® 

OUTLOOK®

  Communication Assistant sa dá hladko 

prepojiť s aplikáciou Microsoft® 

Outlook®, čo užívateľom zjednodušuje 

voľbu telefónnych čísel i príjem 

upozornenia na prichádzajúce hovory. 

Sústreďte sa na svoju podnikovú komunikáciu z prostredia aplikácie 

MS Outlook - ideálne pre tých, ktorí Outlook používajú ako základný 

komunikačný nástroj. 
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 MODERNÉ 
 RIEŠENIE 

 HLASOVEJ POŠTY 

 SYSTÉM KX-NCP PONÚKA TRI TYPY RIEŠENÍ 

HLASOVÝCH SPRÁV:  

1. Vstavané riešenie:   Vstavané riešenie SVM (Simple Voice 

Messaging) s 2 hlasovými 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:  

Režim SVM:   Len funkcie SVM (základná hlasová schránka).

  Režim MSG:   Pre funkcie DISA umožňujúce záznam uvítacích správ. 

MSG režim podporuje rovnako integráciu mobilných vnútorných liniek, 

čo znamená, že mobilné telefóny sa dajú používať ako vnútorné linky 

PBX.

  Spoločnosti tiež môžu realizovať načítanie vysoko kvalitných 

zvukových súborov (8 kHz, 16 bitové súbory .wav) z počítača, ktoré sa 

dajú prehrávať ako úvodné hlásenie v rôznych aplikáciách.

  Režim SVM + MSG:   Poskytuje zákazníkom ako jednoduchú hlasovú 

poštu, tak funkcie DISA.   Vstavané i voliteľné karty ESVM ponúkajú 

možnosť priraďovať nahraté vlastné hudobné súbory vo vysokej kvalite 

ako melódie, ktoré sa budú prehrávať počas čakania na linke.

  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 

systémy spracovania hlasových správ sú vybavené mnohými funkciami 

pre spracovanie fi remných hlasových správ, určenými pre lepšiu 

obsluhu všetkých fi remných hovorov zdvorilým a účinným spôsobom.

 Hlasový sprievodca poskytuje užívateľsky priateľské rozhranie, zjednodušujúce 

podnikovú komunikáciu efektívnym 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. 

ESVM

ESVM2 
ESVM4

TVM50
TVM200
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Vstavané Voliteľné 
karty

Voliteľne externé
Správy riešenia
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  JEDNOTNÉ SPRACOVANIE SPRÁV SO 

SYSTÉMAMI KX-TVM

  KX-TVM50/TVM200 ponúkajú 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. 
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