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Komunika!né servery pou"ívané na podnikanie by mali poskytova# rie$enia aktuálnych 
reálnych po"iadaviek sveta podnikania, napríklad zjednodu$enie 
a zlep$enie komunikácie, zní"enie nákladov, zlep$enie produktivity, podporu mal%ch alebo 
domácich fi riem a diverzifi káciu pracoviska. Mali by zabezpe!ova# v$etko toto a zárove& 
sa pru"ne prispôsobi# $t%lu fungovania jednotliv%ch typov organizácií.

Podnikov% komunika!n% server KX-NS1000 od spolo!nosti Panasonic je navrhnut% tak, aby 
poskytoval tieto rie$enia integráciou hardvérov%ch a softvérov%ch komponentov modulárnym 
spôsobom, !o vám umo"&uje prispôsobi# si komunika!n% systém va$im konkrétnym potrebám.

Funkcie systému je mo"né jednoducho roz$irova# pridaním softvérov%ch aplikácií a licencií, 
v'aka !omu bude systému sp(&a# po"iadavky akejko)vek spolo!nosti — bez oh)adu na to, 
!i ide o ve)k% alebo mal% podnik.

Navy$e, pou"ívatelia star$ích pobo!kov%ch ústrední Panasonic mô"u )ahko prejs# 
na systém IP pripojením servera KX-NS1000. Star$ie systémy je mo"né tie" roz$íri# 
a uskuto!ni# !iasto!n% prechod pod)a dostupného rozpo!tu.

Svoj systém mô"ete )ahko integrova# s KX-NS1000, v závislosti od va$ich konkrétnych potrieb 
alebo rozpo!tu, preto"e KX-NS1000 je vhodn% pre v$etky typy podnikov alebo odvetví, napríklad 
pre predaj, slu"by zákazníkom, ubytovacie a stravovacie slu"by, zdravotníctvo a teleworkerov, 
teda pracovníkov pracujúcich na dia)ku z domu.

IP platforma poskytujúca 
rie$enia fi remnej komunikácie
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Nové funkcie servera KX-NS1000
Jednoduché nastavenie   Pozri str. 5
Aj IP terminály na vzdialen$ch lokalitách, ako sú domácnosti teleworkerov, je mo%né jednoducho nain&talova' z jedného pracoviska a pou%íva' ako 
vnútorné linky. Rovnakú metódu je mo%né pou%i' na roz&írenie virtuálnej súkromnej siete (VPN) na celú firemnú sie' pre bezpe(nej&iu komunikáciu.

Postupná migrácia na IP pod#a vá$ho rozpo%tu   Pozri str. 6
Okrem zákazníkov po%adujúcich úpln$ prechod na IP, podporuje KX-NS1000 aj postupnú realizáciu budúcej migrácie na IP pre zákazníkov, ktorí chcú 
vyu%i' existujúce zariadenia.

Rie$enie pre call centrá   Pozri str. 9
Hlasové pokyny pre zákazníkov a údaje o hovoroch je mo%né zaznamenáva' do správ a analyzova' za ú(elom zlep&enia spokojnosti zákazníkov.
Informácie z hovorov je mo%né ulo%i' na extern$ server a pod)a potreby exportova'.

Bezdrôtové rie$enia   Pozri str. 10
Softvérové telefóny a stolné telefóny je mo%né spárova' a pou%íva' s jedn$m (íslom vnútornej linky, (o vedie k zlep&eniu efektivity práce.

Rozmanitá zostava koncov&ch zariadení   Pozri str. 11 (Prenosné stanice DECT) a str. 14-15 (Stolné telefóny)
K dispozícii je &irok$ sortiment telefónnych prístrojov a slúchadiel pre splnenie rôznych potrieb pou%ívate)ov.
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IP Networking - Flexibilita
KX-NS1000 plne podporuje IP protokol, otvoren& protokol pre vytvorenie komunikácie v reálnom 
%ase. Efektívnym vyu'ívaním IP protokolu sa mô'u dosiahnu( presved%ivé v&hody, napríklad 
zv&$enie efektivity práce pou'ívate#a a zní'enie nákladov na komunikáciu. 

Spo)ahliv$ zálo%n$ systém pre prípad poruchy hlavného systému
Schopnos( systému One-look Networking poskytova( slu'by
Systém One-Look Networking doká%e poskytova' slu%by 
aj v prípade poruchy nadradeného servera KX-NS1000. 
Ak v systéme vytvoríme zálo%n$ server, ten v prípade 
poruchy do(asne prevezme funkciu nadradeného servera 
a zaistí normálne fungovanie komunika(n$ch slu%ieb a% 
do odstránenia problému. Toto umo%*uje jednotliv$m 
lokalitám nezávisle pokra(ova' v prevádzke. IP koncové 
zariadenia je mo%né zaregistrova' aj k inému zálo%nému 
serveru.

Vytvorenie systémov a% pre 8000 pou%ívate)ov
Podpora QSIG Networkingu
Ke+ sa KX-NS1000 pripojí k existujúcim 
pobo(kov$m ústredniam, napríklad k KX-TDE 
a KX-NCP prostredníctvom súkromnej siete ISDN 
alebo siete VoIP (H.323), je mo%né flexibilne zv$&i' 
kapacitu a poskytova' funkcie QSIG. 
QSIG Networking doká%e na sieti podporova' 
a% 8000 pou%ívate)ov a 17 alebo viac lokalít. 
Nie je potrebné modernizova' v&etky pobo(kové 
ústredne, ke+ sa zv$&i po(et pracovníkov alebo 
sa otvorí nová pobo(ka.

Ovládanie systémov vo viacer$ch lokalitách ako jedného systému
One-look Networking
One-look Networking (Sie'ovanie „Jedn$m poh)adom“) 
spolo(nosti Panasonic je systém, kde jeden KX-NS1000 pracuje 
a poskytuje funkcie nadradenej jednotky (Master) a ostatné 
pripojené systémy fungujú ako podriadené jednotky (Slave). 
Nie je potrebné zabezpe(i' +al&ie servery. Systém je mo%né 
)ahko spravova' pomocou webovej konzoly. 
One-look Networking zabezpe(uje maximálne 16 lokalít, 
a ve)ká kapacita KX-NS1000 podporuje a% 1000 pou%ívate)ov.

Ke) nastane problém so systémom 
KX-NS1000

(Zálo!ná nadradená jednotka Master)KX-NS1000

(Nadradená jednotka Master) 

KX-NS1000
(Podriadená jednotka Slave)

KX-NS1000 KX-NCP

Lokalita 1 Sídlo firmy Lokalita 2 Nová pobo%ka

OSIG 
Networking

Podriadená jednotka (Slave)

Podriadená jednotka (Slave)

Nadradená jednotka (Master)

One-look
Networking
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Mobilná 
telefónna sie( 

Domácnos(

Základ*ová stanica

Vzdialené pracovisko

KX-NS1000
+ Zabudovaná brána Media Relay Gateway

IP 
Networking 

In$talácia IP telefónov/
softphonov 

Softphone

In&talácia vzdialenej vnútornej linky
Zabudovaná brána 
Media Relay Gateway
Zabudovaná brána Media Relay Gateway (MRG) 
servera KX-NS1000 vám umo%*uje nain&talova' 
IP telefóny vo vzdialenej lokalite, napríklad 
v domácnostiach teleworkerov. IP telefóny 
sa dajú prostredníctvom IP siete dia)kovo 
nakonfigurova' a pou%íva' ako vnútorné linky 
KX-NS1000. Mobilní pracovníci pou%ívajúci 
softphony mô%u pou%íva' aj IP telefóny ako 
vnútorné linky, ke+ sú mimo kancelárie.

*Podporovan$ je rad KX-NT500, rad KX-UT a SIP telefóny inej zna(ky.

IP Networking - Jednoduché nastavenie
KX-NS1000 vám umo'*uje pou'íva( One-look Networking a aktiva%né k#ú%e na jednoduché vytvorenie 
flexibiln&ch a u'ívate#sky prívetiv&ch systémov s nízkymi nákladmi na prevádzku. Mô'ete tie' 
nain$talova( IP koncové zariadenia na vzdialen&ch pracoviskách bez toho, aby ste ich museli nav$tívi(.

Jednoduché nastavenie na vytvorenie VPN tunelu
Zabudovan& smerova% (router)
Funkcia zabudovaného smerova(a servera KX-NS1000 sa 
mô%e pou%i' na podporu VPN (virtuálnej súkromnej siete) 
so sie'ami vytvoren$mi pomocou One-look Networking. 
Ke+%e sa pou%íva One-look Networking, nastavenia pre 
v&etky kancelárie sa mô%u nakonfigurova' na jednom 
pracovisku. A ke+%e sa toto dá dosiahnu' pomocou 
aktiva(n$ch k)ú(ov, +al&í hardvér nie je potrebn$ 
a mô%ete vytvori' bezpe(né pripojenia pri nízkych 
nákladoch, dokonca aj pri komunikácii s pou%itím 
softvérového telefónu (softphonu) na smartfóne.

* Vy%aduje aktiva(n$ k)ú(.

Nová funkcia

Nová funkcia

Softphone 

KX-NS1000

One-look
Networking

KX-NS1000 KX-NS1000

VPN

VPN
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Ke) prepojíte existujúci systém pobo%kovej ústredne Panasonic so serverom KX-NS1000, 
efektívne t&m zv&$ite roz$írite#nos( a flexibilitu star$ích liniek a koncov&ch zariadení. 
KX-NS1000 vám umo'*uje prida( IP kapacitu a funk%nos( existujúcemu systému pobo%kovej 
ústredne Panasonic pri nízkych nákladoch.

Prechod na IP

Príprava na budúci prechod na IP 
Adaptér ISDN vonkaj$ích liniek
Pou%ívatelia, ktorí pou%ívajú najmä ISDN vonkaj&ie linky 
(E1/PRI), ale chcú sa pripravi' na budúci prechod k IP, 
mô%u pou%íva' adaptéry vonkaj&ích liniek (KXNS8188/ 
KX-NS8290) pre pou%itie so serverom KX-NS1000, 
aby si zv$&ili maximálny po(et dostupn$ch pôvodn$ch 
liniek a umo%nili t$m vyu%íva' ako pôvodné, tak aj 
IP vonkaj&ie linky. Ke+%e adaptéry je mo%né pripoji' 
a% k 16 jednotkám, vonkaj&ie linky je mo%né flexibilne 
roz&íri' pod)a rozpo(tu pou%ívate)a.

Postupn$ prechod na IP s vyu%itím existujúcich zariadení
Inteligentn& prechod na IP
Ke+ pripojíte KX-NS1000 k existujúcej pobo(kovej ústredni 
Panasonic, budete môc' roz&íri' IP vonkaj&ie linky aj 
koncové zariadenia a pou%íva' funkciu Unified Messaging 
(jednotného posielania správ) systému KX-NS1000. Toto 
sa odporú(a aj pre pou%ívate)ov KX-NS1000, ktorí chcú 
pou%íva' tradi(né vonkaj&ie linky a koncové zariadenia 
na flexibilné roz&írenie systému. KX-NS1000 mô%ete pou%i' 
aj ako server na pridanie funkcie hlasovej po&ty. Sme vám 
tie% schopní ponúknu' pomoc pri prechode na IP systém 
pod)a vá&ho rozpo(tu a potrieb.
*  V$razom existujúca pobo(ková ústred*a sa myslí rad KX-TDE, rad KX-NCP alebo 
KXTDA100/100D/200/600/620 zna(ky Panasonic.

Nová funkcia

LAN

E1
PRI

KX-NS8188
KX-NS8290

KX-NS1000

ISDN

IP vonk. 
linka

KX-NS8188 SYSTEM LINE

IP vonk. 
linka/PSTN/

ISDN

Po in$talácii KX-NS1000

KX-NS1000

KX-TDE

DPT DPT SIP telefóny

Hlasová po$ta

Zabudované

Fax
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Jednotná komunikácia
KX-NS1000 vám poskytuje ve#kú flexibilitu pri správe slu'ieb odovzdávania správ. Hlasové 
a faxové správy sa mô'u prijíma( pomocou zabudovaného systému Unified Messaging viacer&mi 
spôsobmi: ako prílohy e-mailov, prostredníctvom IMAP4 servera v KX-NS1000, alebo s pou'itím 
aplikácie Communication Assistant. To znamená, 'e mô'ete po%úva( hlasové správy s pou'itím 
telefónu alebo po%íta%a, pre maximálnu flexibilitu.

Zabudovaná hlasová po&ta
Zabudovaná hlasová po&ta servera KX-NS1000 doká%e spracova' prichádzajúce hovory, 
zaznamenáva' odkazy aj konverzáciu a spravova' hlasové schránky z mobilného telefónu. 
2-kanálov$ a 2-hodinov$ záznam hlasu je predin&talovan$, a mô%e sa roz&íri' 
na 24 kanálov a 1000 hodín.  Zdroje hlasovej po&ty je tie% mo%né zdie)a' naprie( sie'ou 
(pomocou sie'ovania One-look Networking).
*Vy%aduje aktiva(n$ k)ú( a zmenu pamäte na ulo%enie.

 Funkcia hlasovej po&ty/hlasovej schránky
 Slu%by zákazníkom
 Automatická spojovate)ka

 Slu%ba Interview
 Automatick$ dvojcestn$ záznam pre mana%érov

Zabudovan$ faxov$ server
So svojím zabudovan$m faxov$m serverom doká%e KX-NS1000 prijíma', distribuova' 
a odosiela' faxy. Prijaté faxy je mo%né uklada' do po&tov$ch schránok a upozor*ova' 
na ne prostredníctvom kontrolky (akajúcej správy alebo e-mailom, preposiela', 
vytla(i' a stiahnu'.

Integrácia elektronickej po&ty
KX-NS1000 vám po&le e-mail, ktor$ vás upozorní, ke+ máte nové faxové a hlasové správy. 
Faxové a hlasové správy je mo%né prijíma' aj ako prílohy (súbory) e-mailovej správy. 
KX-NS1000 podporuje aj servery IMAP4, aby ste mohli do po&tov$ch schránok pristupova' 
z be%n$ch e-mailov$ch klientov podporujúcich protokol IMAP4, napríklad Microsoft Outlook.

Hlasová správa 

Faxová správa 
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Zákazník

Automatické odchádzajúce volanie a upozornenie

Stav pou'ívate#a: Nie som pri stole
+ Uvítanie
+ Prepojenie do hlasovej schránky

Stav pou'ívate#a: Vrátim sa skoro
+ Uvítanie
+ Odpojenie

Stav pou'ívate#a: Odi$iel/-la 
som domov / Len súrne  
+ Uvítanie 
+ Prepojenie na sekretárku

Zákazník

Integrácia s Microsoft Exchange serverom
Ak máte na svojej sieti nain&talovan$ CA server, mô%ete integrova' kalendár Microsoft Exchange 
s CA klientom. Ke+ je Microsoft Exchange server prepojen$ s CA klientom, va&a prítomnos' 
sa bude automaticky meni' pod)a obsahu vá&ho kalendára Exchange.

 Rie$enie automatickej spojovate#ky
Na prepájanie hovorov od zákazníkov na zodpovednú osobu je mo%né pou%i' funkciu rozpoznania hlasu. 
Pod)a stavu va&ej prítomnosti nastaveného v CA je mo%né zákazníkovi prehra' rôzne uvítania. P,alej 
je mo%né vykona' ur(ité úkony pod)a toho, ktor$ zákazník volá, napríklad presmerova' hovory na vá& 
mobiln$ telefón alebo iného zamestnanca alebo do hlasovej schránky. To umo%*uje zefektívni' (innos' 
a vedie k zní%eniu nákladov a k zlep&eniu spokojnosti zákazníka. 

Communication Assistant
Communication Assistant je vysoko intuitívna aplikácia pre osobné po(íta(e s cel$m radom nástrojov pre podporu 
spolupráce. V jedinej aplikácii máte k dispozícii telefóniu s technikou „uká% a klikni“, informácie o prítomnosti 
a dostupnosti spolupracovníkov, integráciu s aplikáciou MS Outlook, odovzdávanie vizuálnych a hlasov$ch správ, integráciu 
s databázou systému CRM a mnoho in$ch funkcií. K dispozícii sú &tyri verzie aplikácie Communication Assistant spolo(nosti 
Panasonic a v&etky ponúkajú vysokov$konné funkcie pre spoluprácu so stoln$m po(íta(om a správu telefónneho systému.

CA Basic-Express/CA PRO 
Pre osobnú produktivitu
Hovory mô%ete )ahko uskuto(ni' jednoducho 
vyh)adaním po%adovaného kontaktu 
v prispôsobite)nom zozname kontaktov. 
Z po(íta(a na va&om stole si tie% mô%ete pozrie' 
stav telefónov a osobn$ch po(íta(ov zamestnancov 
vo vzdialen$ch miestnostiach alebo pobo(kách.

CA Supervisor
Pre tímy a vedúcich pracovníkov
Vedúci pracovníci mô%u monitorova' (innos' 
nastaven$ch skupín vnútorn$ch liniek 
v reálnom (ase jednoduch$mi úkonmi my&ou 
a riadi' operátorov posluchom telefónnych 
hovorov a prevzatím hovorov.

CA Operator Console 
Pre spojovate#ky a recep%né
Hovor mô%ete zaparkova' alebo prepoji' 
jednoduch$mi presunmi my&ou v grafickom 
rozhraní. Pri pou%ívaní sie'ovania One-look 
Networking je k dispozícii aj podpora viacer$ch 
lokalít.

Prepojenie aplikácie CA s va$imi telefónmi
Integrácia s CA (Follow-me, nasleduj ma) 
Ke+ si zaregistrujete v CA svoje (íslo a (ísla zákazníkov, budete im môc' vola'. Potom budete môc' pou%íva' svoj mobiln$ telefón a domáci telefón ako 
klapky na hovory so zákazníkmi. To vám umo%ní komunikova' so zákazníkmi z kancelárie aj mimo nej bez zakúpenia nov$ch telefónov, pokia) máte 
prostredie, ktoré podporuje aplikáciu CA.

Prepojenie s aplikáciami partnerov spolo%nosti Panasonic
Mô%ete prepoji' CA s aplikáciami partnerov Panasonic a vyu%íva' cel$ rad funkcií.

Podrobné informácie o aplikáciách nájdete na nasledujúcich webov$ch stránkach.
http://panasonic.net/pcc/products/pbx/solutions/

 Rie$enie na pripomenutie stretnutia
Na potvrdenie stretnutia so zákazníkom mô%ete pou%i' prevodník textu na 
hovorené slovo. Ke+ zaregistrujete plánované stretnutie v predstihu, systém 
mô%e kontaktova' zákazníka v stanoven$ de*. Zákazník potom mô%e pod)a 
hlasov$ch pokynov kontrolova' a meni' (asov$ rozvrh, a vy si mô%ete v$sledok 
pozrie' na po(íta(i. To vám umo%*uje kontrolova' termíny najbli%&ích stretnutí 
bez vynalo%enia (asu a pe*azí, a zlep&í sa aj spokojnos' zákazníkov, preto%e 
si termíny stretnutí lep&ie zapamätajú.

Kalendár Microsoft Exchange

Zmeny prítomnosti CA klientaNastavenia integrácie Exchange a CA klienta
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„,akujeme za zavolanie spolo%nosti Panasonic. 
Oddelenie, ktoré voláte, je obsadené. 
-akajte prosím. -oskoro budete prepojen&.“

„Je nám #úto, 'e vás nechávame %aka(. 
Ak chcete by( prepojen& k operátorovi, stla%te 0.
Inak prosím %akajte.“

„Pod#a odhadu budete %aka( pribli'ne 10 minút.“ 

„"tyri osoby %akajú na prepojenie“ 

„Pod#a odhadu budete %aka( pribli'ne 2 minúty.“

„Jedna osoba %aká na prepojenie“

Hudba pri %akaní je nastavená na 30 sekúnd
Nové oznámenie:Nové oznámenie:Nové oznámenie:

Správa o histórii hovorov* 
ACD správa pre vedúcich pracovníkov
Vedúci pracovník call centra mô%e ur(i' rozpätie dátumov a (asov, z ktor$ch chce získa' 
rôzne správy a zis'ova' z nich stav KX-NS1000. Ulo%i' je mo%né údaje a% o 600 000 
hovoroch. Správa bude obsahova' údaje vz'ahujúce sa k monitorovan$m operátorom 
alebo skupinám. Vedúci pracovník mô%e tieto v$sledky pou%íva' na pochopenie problémov 
alebo mo%ností t$kajúcich sa slu%ieb zákazníkom, zaznamenané údaje z hovorov mô%e 
zálohova' a pod)a potreby ich obnovi' prostredníctvom siete.

Rie$enie pre Call centrá
Server KX-NS1000 je vybaven& funkciou pokro%ilého smerovania hovorov pre malé a' stredne 
ve#ké call centrá. Túto funkciu je mo'né pou'íva( bez externého servera CTI. Umo'*uje vám 
poskytova( hlasové pokyny pre %akajúcich zákazníkov, automaticky zaznamenáva( rozhovory 
a vyh#adáva( star$ie údaje, ke) budete zákazníkom odpoveda(. Mô'ete tie' exportova( údaje 
z hovorov a preh#aváva( pod#a dátumu záznamu a v&sledky pou'i( na pochopenie problémov 
alebo mo'ností t&kajúcich sa slu'ieb zákazníkom, zaznamenané údaje z hovorov mô'ete 
zálohova( a pod#a potreby ich obnovi( prostredníctvom siete. Navy$e, rie$enia je mo'né roz$íri( 
tak, aby vyhovovali dômyselnej$ím call centrám v kombinácii s funkciami hlasovej po$ty (Voice 
Mail), aplikáciou Communication Assistant a aplikáciami CTI in&ch spolo%ností.
 Oznámenie o pozícii v rade
 Rovnomerná distribúcia hovorov (UCD)
 Prioritné smerovanie pre VIP hovory
 Presmerovanie/Obsadené pri obsadenej stanici
 Správa pod)a operátora/skupiny

 Monitorovanie stavu viacer$ch skupín vedúcimi pracovníkmi
 Odposluch vedúcimi pracovníkmi
 1:N Vyzvá*anie (Vyzvá*anie skupine)/Oneskorené vyzvá*anie
 Busy Override (Vstup do prebiehajúceho hovoru)

* Vy%aduje aktiva(n$ k)ú(.

Nová funkcia

Monitorovanie stavu (akania volajúcich*  
Monitorovanie aktuálneho stavu pre vedúcich pracovníkov
Vedúci pracovník call centra mô%e monitorova' aktuálny stav volajúcich, napríklad 
ko)ko )udí (aká v rade a ako dlho. Vedúci pracovník mô%e tie% monitorova' stav 
jednotliv$ch operátorov a (lenov skupiny, aby pochopil problémy na pracovisku 
a zlep&il fungovanie call centra.

Nová funkcia

Nová funkcia

Automatické hlasové pokyny pre zákazníkov*  
Oznámenie o pozícii v rade
Volajúci sa mô%e dozvedie' svoju pozíciu v rade pod)a hlasov$ch 
pokynov. Ke+%e volajúci sa dozvie svoje postavenie v rade, pod)a 
situácie sa mô%e rozhodnú', (i bude (aka' alebo zanechá správu 
a zavesí.
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Bezdrôtové rie$enia
KX-NS1000 poskytuje rie$enie pre pripojenie mobiln&ch telefónov, %o mô'u vyu'i( spolo%nosti 
s mnoh&mi zamestnancami, ktorí pracujú mimo kancelárie alebo doma.
Systém Multi-Cell DECT poskytuje aj rôzne bezdrôtové rie$enia, aby ste mohli pou'íva( 
bezdrôtové telefóny  v roli vnútorn&ch liniek a mali tak mo'nos( kontaktu so zodpovedn&mi 
osobami kedyko#vek a kdeko#vek, pokia# sú v dosahu pokrytia signálom.

Integrácia mobiln$ch telefónov
Nemusíte ma' viacero kontaktn$ch (ísel na osoby, ktoré pou%ívajú aj mobiln$ telefón. Server KX-NS1000 je vybaven$ 
funkciami pre integráciu mobiln$ch telefónov a smartfónov do komunika(nej &truktúry va&ej firmy, ktoré umo%*ujú pou%íva' 
mobilné koncové zariadenia vrátane smartfónov a softvérov$ch   telefónov (softphonov) v roli firemn$ch vnútorn$ch liniek 
- na volanie a prijímanie hovorov a pou%ívanie kódov skrátenej vo)by z mobiln$ch zariadení.

Pou%ívanie stoln$ch a softvérov$ch telefónov s rovnak$m (íslom
Vnútorná linka s jednotn&m %íslom
Mô%ete spárova' stoln$ telefón vo va&ej kancelárii so softvérov$m telefónom 
(softphonom) na va&om smartfóne, v+aka (omu bude mo%né na oba telefóny 
vola' pod jednotn$m (íslom vnútornej linky. Hovory mô%ete tie% presmerova' 
na spárovan$ telefón dotykom tla(idla. To umo%*uje zákazníkom, aby vás )ahko 
kontaktovali pomocou jediného (ísla.

Sú(asné prijímanie hovorov na skupine telefónov
Vonkaj$ie cie#ové stanice v skupine ICD
A% &tyri mobilné telefóny je mo%né zaradi' do jednej 
skupiny príjmov hovorov (ICD) a prijíma' hovory pre 
skupinu. Hovory na vnútornú linku v kancelárii mô%u 
by' sú(asne prijímané aj na mobiln$ch telefónoch. 
To umo%*uje (lenom skupiny vybavova' hovory, 
ke+ je hlavná kontaktná osoba mimo kancelárie.

Nová funkcia

Vnútorná linka 
%.200

Softphone Kancelársky telefón

Kancelária

Sú%asné vyzvá*anie

Mimo kancelárie
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Nové koncové zariadenia

Viacbunkov$ DECT systém
Viacbunkov$ DECT systém vám umo%*uje pokra(ova' vo va&om rozhovore 
pomocou )ahkého bezdrôtového terminálu, aj ke+ ste mimo vá&ho 
pracovného stola alebo sa pohybujete po kancelárii, v$robnej hale, 
sklade, alebo inom ve)kom prevádzkovom priestore.

Prenosné stanice DECT Podrobnej&ie informácie o rade KX-TCA nájdete v katalógu Viacbunkového systému DECT.

Roz&írite)n$ dosah volaní
IP základ*ová stanica
IP základ*ová stanica vám umo%*uje pripojenie k pobo(kovej ústredni prostredníctvom 
siete LAN. Ak máte na pracovisku sie' LAN, mô%ete komunikova' so vzdialen$mi  
lokalitami, ako sú pobo(ky, prostredníctvom IP základ*ovej stanice, a t$m zv$&i' 
efektivitu svojho podnikania. Dokonca aj ke+ nemáte LAN, mô%ete pou%i' zosil*ova( 
signálu na roz&írenie dosahu bezdrôtov$ch prístrojov v rámci tej istej kancelárie. 
Dosah volaní mô%ete roz&íri' pod)a svojich podnikate)sk$ch potrieb. 

KX-NS1000

Zasadacia miestnos'Sklad 

Montá%na halaKancelária

Odovzdanie

"tíhly a #ahk& model
KX-TCA285

Odoln& model
KX-TCA385

"tandardn& model
KX-TCA185KX-TCA385

• *irokopásmov% zvuk
• Odolnos# vo!i prachu a striekajúcej  
 vode zodpovedá triede krytia IP65
• 12 programovate)n%ch tla!idiel
• 1,8-palcov% farebn% LCD displej
• Potla!enie $umu
• 3 softvérové tla!idlá
• DECT paging (vyh)adávanie osôb)
• Vibrovanie
• Zabudovan% Bluetooth

Rozmery (* + H + V) (mm): 55,0 + 23,0 + 151,5
Hmotnos#: 150 g (so sponou na opasok)

• *irokopásmov% zvuk
• 12 programovate)n%ch tla!idiel
• 1,8-palcov% farebn% LCD displej
• Potla!enie $umu
• 3 softvérové tla!idlá
• DECT paging (vyh)adávanie osôb)
• Vibrovanie
• Zabudovan% Bluetooth

Rozmery (* + H + V) (mm): 48,5 + 17,9 + 127,5
 Hmotnos#: 88 g

• *irokopásmov% zvuk
• 12 programovate)n%ch tla!idiel
• 1,8-palcov% farebn% LCD displej
• Potla!enie $umu
• 3 softvérové tla!idlá
• DECT paging (vyh)adávanie osôb)
• Vibrovanie

Rozmery (* + H + V) (mm): 48,2 + 25,4 + 146,3
Hmotnos#: 115 g

K dispozícii sú aj viacbunkové 
SIP telefóny DECT.

Rad KX-UDT

Podrobnej&ie informácie o rade KX-UDT nájdete v katalógu Viacbunkového DECT systému na báze SIP.

IP sie(

Ústredie

TCA385 TCA385TCA385

Zosil*ova% signálu      IP základ*ová stanica  KX-NS1000 Smerova% IP základ*ová stanicaSmerova%

KX-NS1000
KX-NS1000 nie je pre 
pobo(ku potrebn$ 

LAN LAN

Pobo%ka

IP základ*ová stanica
KX-NCP0158
LAN I/F  
8 hovorov$ch kanálov
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Rôzne telekonferen%né funkcie zefektív*ujú prácu vo firme aj mimo nej. V)aka plynulej 
komunikácii zni'ujú náklady na slu'obné cesty a ur&ch#ujú rozhodovanie.

Konferencia s vysokou kvalitou prenosu hlasu
Pre zamestnancov v spolo%nosti
S rôznymi technológiami spracovania hlasu SIP telefónov radu KX-UT a konferen(ného IP telefónu KX-NT700 je mo%né 
IP sie' pou%íva' na uskuto(*ovanie audiokonferencií s nízkymi nákladmi a vysokou kvalitou zvuku. 

IP konferen%n& telefón KX-NT700

• Plne duplexné odstránenie akustickej spätnej väzby
• Záznam konferencie na pamä'ovú SD kartu
• Konverzia r$chlosti re(i

• Power-over-Ethernet (PoE)
•  Aplikácia Conferencing Phone Manager (Jednoduch$ 

videokonferen(n$ systém so sie'ovou kamerou Panasonic)*
* Len pre dvojstranné konferencie (peer to peer)

Konferencie na )ubovo)nom mieste
Pre zamestnancov v spolo%nosti
Aj v prípade, ak konferen(né miestnosti alebo zasadacie kútiky nemajú 
telefónne linky alebo sie' LAN, mô%ete uskuto(ni' audiokonferencie 
s IP konferen(n$m telefónom KX-NT700, ak je pripojen$ k prenosnej 
stanici DECT v dosahu IP základ*ovej stanice.

Funkcie skupinov$ch a konferen(n$ch hovorov
Na odovzdávanie pokynov zamestnancom 
v areáli firmy
Funkcia DECT paging (vyh)adávanie osôb) tohto viacbunkového 
DECT systému vám umo%*uje naraz posiela' pokyny viacer$m kolegom 
(a% 32 osôb) a hovori' s nimi. To vám umo%*uje zvoli' spôsob 
komunikácie vhodn$ pre efektívne vykonávanie va&ej práce.

*Prístroje radu KX-UDT nie je mo%né pou%i'.

Konferen(né skupinové hovory zvonka
Pre zamestnancov mimo firmy 

Konferen(né hovory je mo%né uskuto(ni' jednoducho zavolaním 
na telefónne (íslo pre kontaktnú skupinu zaregistrovanú vopred 
(a% 32 osôb, vrátane volajúceho). T$mto sa vyhnete pou%ívaniu 
platen$ch slu%ieb audiokonferencií, poskytovan$ch poskytovate)mi 
telekomunika(n$ch slu%ieb.

Konferen%né rie$enia

Zavolajte na prístupové %íslo pre kontaktnú skupinu
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Dokonalé rie$enia, ktoré vyhovujú va$im potrebám a po'iadavkám

Predaj
V dne&nej dobe je osobn$ kontakt so zákazníkom k)ú(om 
k získaniu konkuren(nej v$hody a zaisteniu spokojnosti 
zákazníkov. Flexibilita a dostupnos' obchodn$ch zástupcov, 
ktorá je k)ú(ov$mi faktorom úspechu, sa mô%e zlep&i' 
zdokonalenou obsluhou hovorov, r$chlou vo)bou a +al&ími 
funkciami. KX-NS1000 poskytuje v&etko, (o potrebujete 
na udr%anie kontaktu so zákazníkmi a na správu sú(asn$ch 
a potenciálnych zákazníkov.

Ubytovacie a stravovacie slu'by
V oblasti ubytovacích a stravovacích slu%ieb musia by' 
komunika(né systémy dostato(ne flexibilné, úsporné 
a u%ívate)sky prívetivé, aby vyhovovali individuálnym 
potrebám. Podstatné je tie% riadenie systému pomocou 
po(íta(ov. KX-NS1000 poskytuje rie&enia, ktoré vyhovujú 
t$mto potrebám. Doká%e zlep&i' spoluprácu zamestnancov, 
aby poskytovali slu%by vy&&ej kvality.

Slu'by zákazníkom
V oblasti slu%ieb zákazníkom sa musia prichádzajúce 
hovory v%dy správne smerova' a vy%adujú sa presné denníky 
hovorov a správy. Funkcia jednotného spracovania správ 
a rie&enia servera KXNS1000 sp-*ajú tieto po%iadavky.
Na zabezpe(enie dostupnosti systému na vypracovávanie 
správ je mo%né rozhranie aplikácie spolo(nosti Panasonic 
tie% úplne integrova' do mnoh$ch existujúcich aj nov$ch 
aplikácií na vypracovávanie správ.

Továre*
Vo ve)k$ch továr*ach je dôle%ité, aby prenos informácií 
prebiehal hladko a spo)ahlivo. To isté platí o kontakte 
s okolit$m svetom. KX-NS1000 ponúka rie&enia, 
ktoré umo%*ujú vies' rozhovory vo vysokej kvalite 
bez preru&ovania v rôznych typoch prostredia vnútri továrne.
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Sortiment koncov&ch zariadení
Spolo%nos( Panasonic ponúka rôzne modely IP systémov&ch telefónov radu KX-NT 
a SIP telefónov radu KX-UT, ktoré uspokoja va$e potreby.

• 7-palcov$ LCD displej s podsvietením
• Farebn$ dotykov$ displej
• 4 . 6 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch tla(idiel s volite)n$m ozna(ením
• 2 ethernetové porty (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Monitorovanie sie'ovou kamerou
• V$voj aplikácií (podpora jazyka Java)

Pre vedúcich pracovníkov/správcov
Pre vedúcich pracovníkov, ktorí potrebujú ve)k$ displej a lep&ie parametre.

KX-UT670

K dispozícii je aj cel& rad )al$ích koncov&ch zariadení

KX-NT546
• 6-riadkov$ LCD displej s podsvietením
• 24 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch tla(idiel
• 2 ethernetové porty (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco re%im

KX-NT543
• 3-riadkov$ LCD displej s podsvietením
• 24 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch tla(idiel
• 2 ethernetové porty (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco re%im 

KX-UT248
• 4,4-palcov$ LCD displej s podsvietením
• 3 . 8 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch tla(idiel 
   s volite)n$m ozna(ením
• 2 ethernetové porty (1000 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Zabudovan$ Bluetooth pre náhlavnú súpravu
• Eco re%im

• 4,4-palcov$ LCD displej s podsvietením
• 4 . 8 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch tla(idiel 
   s volite)n$m ozna(ením
• 2 ethernetové porty (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Zabudovan$ Bluetooth pre náhlavnú súpravu
• Eco re%im
• K dispozícii v (iernej a bielej farbe

KX-NT560
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Pre be'n&ch pou'ívate#ov
Pre pracovníkov, ktorí (asto komunikujú so zákazníkmi 
a chcú si zefektívni' prácu.

Pre nenáro%n&ch pou'ívate#ov
Pre úsporne zm$&)ajúcich pracovníkov, ktorí potrebujú 
vykonáva' jednoduché telekomunika(né úkony. 

KX-UT136 
• 6-riadkov$ LCD displej s podsvietením
• 24 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch 
 tla(idiel
• 2 ethernetové porty (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco re%im

KX-UT133
• 3-riadkov$ LCD displej s podsvietením
• 24 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch 
 tla(idiel
• 2 ethernetové porty (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco re%im

KX-UT123
• 3-riadkov$ LCD displej s podsvietením
• 2 ethernetové porty (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco re%im

KX-UT113
• 3-riadkov$ LCD displej
• 1 ethernetov$ port (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco re%im

Fotografia: KX-NT556

Volite#n& doplnok

Prídavn$ 48-tla(idlov$ modul
KX-NT505

KX-NT556 / KX-NT553
• 6-riadkov$ (KX-NT556) alebo 3-riadkov$ (KX-NT553)
 LCD displej s podsvietením
• 12 . 3 (KX-NT556) alebo 12 x 2 (KX-NT553)
 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch tla(idiel 
 s volite)n$m ozna(ením
• 2 ethernetové porty (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco re%im
• K dispozícii v (iernej a bielej farbe
• Volite)né doplnky: KX-NT505 

Nové koncové zariadenie Nové koncové zariadenie

• 1-riadkov$ LCD displej s podsvietením
• 8 vo)ne programovate)n$ch funk(n$ch tla(idiel
• 2 ethernetové porty (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco re%im
• K dispozícii v (iernej a bielej farbe

KX-NT551



Ochranné známky a registrované ochranné známky
 - Microsoft®, Windows® a Outlook® sú registrované ochranné známky spolo!nosti Microsoft Corporation v USA a "al#ích krajinách.
 - Slovná ochranná známka a logá Bluetooth sú majetkom spolo!nosti Bluetooth SIG, Inc. a spolo!nos$ Panasonic Corporation ich pou%íva 
na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslu#n&ch vlastníkov.

Dôle!ité upozornenie
 - Bezpe!nostné upozornenie: pred pou%itím t&chto v&robkov si pozorne pre!ítajte návod na obsluhu a návod na in#taláciu.

• Niektoré modely nebudú dostupné vo v#etk&ch krajinách.
• Uvedené obrázky displeja a indikátorov v&robkov sú zlo%ené obrázky. 
• Hmotnosti a rozmery sú pribli%né.
• Dizajn a #pecifi kácie podliehajú zmenám bez upozornenia. 
• Na tieto v&robky sa mô%u vz$ahova$ zákony a predpisy na kontrolu 

exportu. 

DISTRIBÚCIU ZABEZPE'UJE:

21249–SEPT2013–EN–V4

Maximálny po%et vonkaj$ích liniek
KX-NS1000 podporuje nasledujúci po(et vonkaj&ích liniek.

Typ Samostatn& systém KX-NS1000 Samostatn& systém KX-NS1000 
s Legacy bránou*1 KX-NS1000 One-look Networking KX-NS1000 One-look Networking

s Legacy bránou*1

Celkov& po%et vonkaj$ích liniek (kanálov) 256 kanálov 256 kanálov 600 kanálov 600 kanálov
H.323 96 kanálov 96 kanálov 128 kanálov 128 kanálov
SIP 256 kanálov 256 kanálov 256 kanálov 256 kanálov
BRI 8 kanálov 256 kanálov 128 kanálov 600 kanálov
PRI23 23 kanálov 230 kanálov 368 kanálov 600 kanálov
PRI30 30 kanálov 256 kanálov 480 kanálov 600 kanálov
T1 Neaplikovate#né 240 kanálov Neaplikovate#né 600 kanálov
E1 Neaplikovate#né 256 kanálov Neaplikovate#né 600 kanálov
Analógové 2 linky 256 liniek 32 liniek 600 liniek

*1 Kapacita je závislá od typu skrine pou%itej pre Legacy bránu.
Poznámka: Kapacita sa odli&uje v závislosti od podmienok nastavenia. ,al&ie informácie vám poskytne predajca.

Maximálny po%et koncov&ch zariadení
V nasledujúcej tabu)ke je uveden$ po(et jednotliv$ch typov koncov$ch zariadení podporovan$ch serverom KX-NS1000.

Typ Samostatn& systém KX-NS1000 Samostatn& systém KX-NS1000
 s Legacy bránou*1 KX-NS1000 One-look Networking KX-NS1000 One-look Networking

s Legacy bránou*1

Terminál Celkov& po%et vnútorn&ch liniek 640 640 1000 1000
SLT ($tand. tel.) 2 480 32 1000
DPT (dig. syst. tel.) radu KX-DT300/KX-T7600 Neaplikovate#né 320 Neaplikovate#né 512
KX-T7560/KX-T7565DPT Neaplikovate#né 256 Neaplikovate#né 512
In& DPT Neaplikovate#né 320 Neaplikovate#né 512
APT (anal. syst. tel.) Neaplikovate#né 160 Neaplikovate#né 336
IP-PT*2 640 640 1000 1000
SIP 640 640 1000 1000

SIP telefón*3 640 640 1000 1000
Rad KX-UDT 255 255 255 255

DSS konzola Neaplikovate#né 64 Neaplikovate#né 64
CS 64 64 128 128

CS (2 kanály/8 kanálov) Neaplikovate#né 64/32 Neaplikovate#né 128/64
IP-CS (8 kanálov) 64 64 128 128
SIP-CS 64 64 128 128

PS 512 512 512 512
Systém spracovania hlasovej komunikácie 
(VPS) Neaplikovate#né 4 Neaplikovate#né 8
Dverov& telefón 1 33 8 64
Otváranie dverí 1 33 8 64
Extern& senzor 1 33 8 64
Externé relé Neaplikovate#né 33 Neaplikovate#né 64

*1 Kapacita je závislá od typu skrine pou%itej pre Legacy bránu.
*2 Rad KX-NT500, a KX-NT265 (verzia softvéru len 2.00 alebo nov&ia).
*3 Rad KX-UT, KX-NT700 a SIP telefóny inej zna(ky (SIP hardvérové telefóny/SIP softvérové telefóny).
Poznámka: Kapacita sa odli&uje v závislosti od podmienok nastavenia. ,al&ie informácie vám poskytne predajca.

CA Basic-Express CA PRO CA Operator Console CA Supervisor
Maximálny po%et pou'ívate#ov (bez CA serveru/s CA serverom) 240/1022 240/1022 128/128 4/128
Aktiva%n& k#ú% Predin$talované 

pre 1022 pou'ívate#ov
60-d*ová skú$obná verzia zadarmo 

pre 128 pou'ívate#ov 60-d*ová skú$obná verzia zadarmo pre 1 pou'ívate#a
Zobrazenie prítomnosti )al$ích vnútorn&ch liniek z hlavného menu Nie Áno Áno Áno
Zoznam kontaktov/história hovorov 10/10 1000/1000
Prihlásenie/odhlásenie skupiny ICD Nie Áno Áno Nie
Odposluch/Vstup do prebiehajúceho hovoru/Prevzatie Nie Nie Áno Áno
Vedúci pracovník skupiny ICD Nie Nie Nie Áno
Konferen%né rozhranie Nie Áno Áno Áno
Komunikácia medzi viacer&mi pracoviskami (Sie(ovanie) Nie Áno Áno Áno
Integrácia CRM inej zna%ky (TAPI/CSTA) Nie Áno Áno Áno
Integrácia Microsoft Exchange Server Nie Áno Áno Áno
Panel s nástrojmi Microsoft Outlook Áno*1 Áno Áno Áno
Podpora tenkého klienta Áno Áno Áno Áno

*1 História hovorov a zobrazenie prítomnosti v programe Outlook nie sú dostupné pre pou%ívate)ov Basic-Express.
Poznámka: Potrebná je verzia softvéru 4.0 alebo nov&ia.

"pecifikácia aplikácie Communication Assistant (CA)

Kapacita systému KX-NS1000

Rastislav Wolkommer


