
Kapacita systému
Maximálny počet vonkajších liniek
Systém podporuje nasledujúci počet vonkajších liniek.

Typ
KX-NS1000 

Samostatný systém
KX-NS1000 s 1 Legacy bránou

KX-NCP500/1000, KX-NS1020 KX-TDE100, KX-TDA100/100D KX-TDE200, KX-TDA200 KX-TDE600/620, KX-TDA600/620
Celkový počet vonkajších liniek 256 kanálov 256 kanálov 256 kanálov 256 kanálov 256 kanálov
H.323 48 kanálov*1 / 48 kanálov*2 / 96 kanálov*3 48 kanálov*1 / 48 kanálov*2 / 96 kanálov*3 48 kanálov*1 / 48 kanálov*2 / 96 kanálov*3 48 kanálov*1 / 48 kanálov*2 / 96 kanálov*3 48 kanálov*1 / 48 kanálov*2 / 96 kanálov*3

SIP*4 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3

BRI 8 kanálov 12 kanálov*5 / 16 kanálov*6 96 kanálov*7 / 112 kanálov*8 128 kanálov 160 kanálov
PRI23*4 23 kanálov 46 kanálov 92 kanálov 92 kanálov 115 kanálov
PRI30*4 30 kanálov 60 kanálov 120 kanálov 120 kanálov 150 kanálov
T1 Neuplatňuje sa 48 kanálov 96 kanálov 96 kanálov 120 kanálov
E1*4 Neuplatňuje sa 60 kanálov 120 kanálov 120 kanálov 150 kanálov
Analógové 2 linky 12 liniek*5 / 16 liniek*6 96 liniek*7 / 112 liniek*8 128 liniek 160 liniek

Typ
KX-NS1000 s 2 Legacy bránami KX-NS1000 

„zjednotená“ sieťKX-NCP500/1000, KX-NS1020 KX-TDE100, KX-TDA100/100D KX-TDE200, KX-TDA200 KX-TDE600/620, KX-TDA600/620
Celkový počet vonkajších liniek 256 kanálov 256 kanálov 256 kanálov 256 kanálov 600 kanálov
H.323 48 kanálov*1 / 48 kanálov*2 / 96 kanálov*3 48 kanálov*1 / 48 kanálov*2 / 96 kanálov*3 48 kanálov*1 / 48 ch*2 / 96 kanálov*3 48 kanálov*1 / 48 kanálov*2 / 96 kanálov*3 96 kanálov*1 / 96 kanálov*2 / 128 kanálov*3

SIP*4 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3 256 kanálov*1 / 256 kanálov*2 / 160 kanálov*3 256 kanálov
BRI 24 kanálov*5 / 32 kanálov*6 192 kanálov*7 / 224 kanálov*8 256 kanálov 256 kanálov 600 kanálov
PRI23*4 92 kanálov 184 kanálov 184 kanálov 230 kanálov 600 kanálov
PRI30*4 120 kanálov 240 kanálov 240 kanálov 256 kanálov 600 kanálov
T1 96 kanálov 192 kanálov 192 kanálov 240 kanálov 600 kanálov
E1*4 120 kanálov 240 kanálov 240 kanálov 256 kanálov 600 kanálov
Analógové 24 liniek*5 / 32 liniek*6 192 liniek*7 / 224 liniek*8 256 liniek 256 liniek 600 liniek

*1 V prípade, ak v Sprievodcovi jednoduchou inštaláciou zvolíte pre položku Voľba kapacity systému možnosť Štandardný typ *2 V prípade, ak v Sprievodcovi jednoduchou inštaláciou zvolíte pre položku Voľba kapacity systému možnosť Typ vnútornej linky – IP *3 V prípade, ak v Sprievodcovi jednoduchou inštaláciou zvolíte 
pre položku Voľba kapacity systému možnosť Typ systémových zdrojov *4 Pri používaní adaptéra vonkajšej linky KX-NS8188/KX-NS8290 je celkový počet vrátane SIP, PRI a E1 256 kanálov. *5 Pri pripojení k zariadeniu KX-NCP500 *6 Pri pripojení k zariadeniu KX-NCP1000 *7 Okrem KX-TDA100D *8 Len KX-TDA100D

Maximálny počet terminálov
Systém podporuje nasledujúci počet jednotlivých typov terminálov.

Typ
KX-NS1000 

Samostatný systém 
KX-NS1000 s 1 Legacy bránou

KX-NCP500/1000, KX-NS1020 KX-TDE100, KX-TDA100/100D KX-TDE200, KX-TDA200 KX-TDE600/620, KX-TDA600/620
Terminály 640 640 640 640 640

SLT 2 36 96 kanálov*1 / 128 kanálov*2 128 240
DPT rady KX-DT300/KX-T7600 Neuplatňuje sa 36 96*1 128 160
DPT KX-T7560/KX-T7565 Neuplatňuje sa 36 96*1 128 128
Ostatné DPT Neuplatňuje sa 10 32*1 128 160
APT Neuplatňuje sa 4 24*1 64 80
IP-PT*3 256*4 / 640*5 / 256*6 256*4 / 640*5 / 256*6 256*4 / 640*5 / 256*6 256*4 / 640*5 / 256*6 256*4 / 640*5 / 25*6

SIP 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6

Telefón  SIP*7 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6

SIP Prenosné stanice 255 255 255 255 255
Konzola DSS Neuplatňuje sa 8 8 8 64
Základňové stanice 64 64 64 64 64

Základňové stanice s rozhraním PT (2 kanály) Neuplatňuje sa 11 32*1 / 26*2 32 32
Základňové stanice s rozhraním PT (8 kanálov)*8 Neuplatňuje sa 5 16*1 / 13*2 16 16
IP-CS 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie)

SIP-CS 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie)

Prenosné stanice 512 512 512 512 512
Systém spracovania hlasu (VPS) Neuplatňuje sa 2 2 2 2
Dverový telefón 1 17 17 17 17
Dverový zámok 1 17*8 17*8 17*8 17*8

Externý senzor 1 17 17 17 17
Externé relé Neuplatňuje sa 17*8 17*8 17*8 17*8

Typ
KX-NS1000 s 2 Legacy bránami KX-NS1000 síťování 

v režimu One-LookKX-NCP500/1000, KX-NS1020 KX-TDE100, KX-TDA100/100D KX-TDE200, KX-TDA200 KX-TDE600/620, KX-TDA600/620
Terminály 640 640 640 640 1 000

SLT 72 192 kanálov*1 / 256 kanálov*2 256 480 1 000
DPT rady KX-DT300/KX-T7600 72 192*1 256 320 512
DPT KX-T7560/KX-T7565 72 192*1 256 256 512
Ostatné DPT 20 64*1 256 320 512
APT 8 48*1 128 160 336
IP-PT*3 256*4 / 640*5 / 256*6 256*4 / 640*5 / 256*6 256*4 / 640*5 / 256*6 256*4 / 640*5 / 256*66 1 000
SIP 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 1 000

Telefón SIP*7 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 640*4 / 256*5 / 384*6 1 000
SIP Prenosné stanice 255 255 255 255 255

Konzola DSS 16 16 16 64 64
Základňové stanice 64 64 64 64 128

Základňové stanice s rozhraním PT (2 kanály) 22 64*1 / 52*2 64 64 128
Základňové stanice s rozhraním PT (8 kanálov) 10 32*1/26*2 32 32 64
IP-CS 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (16 základňových staníc x 4 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 128
SIP-CS 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 64 (32 základňových staníc x 2 skupiny bezdrôtovej synchronizácie) 128

Prenosné stanice 512 512 512 512 512
Systém spracovania hlasu (VPS) 4 4 4 4 8
Dverový telefón 33 33 33 33 64
Dverový zámok 33*8 33*8 33*8 33*8 64
Externý senzor 33 33 33 33 64
Externé relé 33*8 33*8 33*8 33*8 64

*1 Okrem KX-TDA100D *2 Len KX-TDA100D *3 Séria KX-NT500 a KX-NT265 (len verzia softvéru 2.00 alebo novšia). *4 V prípade, ak v Sprievodcovi jednoduchou inštaláciou zvolíte pre položku Voľba kapacity systému možnosť Štandardný typ *5 V prípade, ak v Sprievodcovi jednoduchou inštaláciou zvolíte 
pre položku Voľba kapacity systému možnosť Typ vnútornej linky – IP *6 V prípade, ak v Sprievodcovi jednoduchou inštaláciou zvolíte pre položku Voľba kapacity systému možnosť Typ systémových zdrojov *7 Séria KX-UT, KX-NT700 a SIP telefóny tretích strán (hardvérové telefóny SIP/softvérové 
telefóny SIP). *8 Karta DOORPHONE pre zariadenie KX-NS1000 môže slúžiť ako dverový zámok alebo ako externé relé, v závislosti od spôsobu naprogramovania.

Poznámka: Číselné údaje v tabuľkách nezahŕňajú pripojenie Digital XDP (Digital EXtra Device Port).

Technické údaje
KX-NS1000

Hlavný procesor 650 MHz Dual Core
Príkon 100 V až 130 V striedavé napätie: 0,95 A/200 V až 240 V striedavé napätie: 0,6 A; 50 Hz/60 Hz
Spotreba elektrickej energie (po úplnej montáži) 50 W (240 V: 132 VA, 200 V: 120 VA, 130 V: 104 VA, 100 V: 95 VA)
Externá záložná batéria Port pre externú batériu nie je podporovaný.

Podpora pre UPS: USB2.0: 1 port (konektor: typ A)
Životnosť záložnej batérie 7 rokov
Vytáčanie Vonkajšia linka Pulzná voľba (DP) 10 pulzov/s, 20 pulzov/s

Tónová voľba (DTMF) Vytáčanie s identifi káciou volajúceho (FSK/DTMF)
Maximálne 1 600 Ω

Vnútorná linka Pulzná voľba (DP) 10 pulzov/s, 20 pulzov/s
Tónová voľba (DTMF) Vytáčanie s identifi káciou volajúceho (FSK/DTMF)
Port SLC1 podporuje PFT v kombinácii s portom LCOT1 pripojeným k analógovej vonkajšej linke.

Prevodný režim DP-DTMF, DTMF-DP
Frekvencia vyzváňania 20 Hz/25 Hz (voliteľná)

Prevádzkové 
prostredie

Teplota 0 °C až 40 °C
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzujúca)

Konferencia na vonkajšej linke Od 24 konferencií 3 účastníkov po 9 konferencií 8 účastníkov
Hudba pre čakajúce hovory (MOH) 1 port (ovládanie úrovne: od -31,5 dB do +31,5 dB po 0,5 dB) 

MOH: Voliteľný port pre interný/externý hudobný zdroj
Externé hlásenie 1 port (ovládanie hlasitosti: od -15,5 dB do +15,5 dB po 0,5 dB)
Port sériového rozhrania RS-232C 1 (maximálne 115,2 kb/s)

Port RJ45 Port MNT 1 (na pripojenie počítača)
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
(Auto MDI/ MDI-X)

Port LAN 1 (na pripojenie LAN)
Port WAN 1 (na pripojenie LAN)

Kábel na pripojenie vnútornej linky SLT 1 pár vodičov (T, R)
Spôsob chladenia vzduchu Ventilátor
Rozmery 430 mm (Š) × 88 mm (V) × 340 mm (H)
Hmotnosť (po úplnej montáži) Menej ako 5,1 kg

KX-NS1000
PCMPR, verzia softvérového súboru 3.0



Zoznam doplnkových funkcií pre KX-NS1000
Kategória Model Popis

Kódy aktivačných kľúčov*1

Vonkajšia 

linka IP

KX-NSM102 Aktivačný kľúč pre 2-kanálovú vonkajšiu linku

KX-NSM104 Aktivačný kľúč pre 4-kanálovú vonkajšiu linku

KX-NSM108 Aktivačný kľúč pre 8-kanálovú vonkajšiu linku

KX-NSM116 Aktivačný kľúč pre 16-kanálovú vonkajšiu linku

Sieť KX-NSN001 Aktivačný kľúč pre „zjednotenú“ sieť

KX-NSN002 Aktivačný kľúč pre sieť QSIG

KX-NSN101 Aktivačný kľúč pre funkciu smerovača

KX-NSN216 Aktivačný kľúč pre 16-kanálovú IP-VPN (IPsec)

IP telefón KX-NSM005 Aktivačný kľúč pre kapacitu 31 až 50 IP telefónov

KX-NSM010 Aktivačný kľúč pre kapacitu 31 až 100 IP telefónov

KX-NSM030 Aktivačný kľúč pre kapacitu 31 až 300 IP telefónov

KX-NSM099 Aktivačný kľúč pre kapacitu 31 až 640 IP telefónov

KX-NSM201 Aktivačný kľúč pre 1-kanálový IP softvérový telefón/IP systémový telefón

KX-NSM205 Aktivačný kľúč pre 5-kanálový IP softvérový telefón/IP systémový telefón

KX-NSM210 Aktivačný kľúč pre 10-kanálový IP softvérový telefón/IP systémový telefón

KX-NSM220 Aktivačný kľúč pre 20-kanálový IP softvérový telefón/IP systémový telefón

KX-NSM501 Aktivačný kľúč pre 1-kanálový IP systémový telefón

KX-NSM505 Aktivačný kľúč pre 5-kanálový IP systémový telefón

KX-NSM510 Aktivačný kľúč pre 10-kanálový IP systémový telefón

KX-NSM520 Aktivačný kľúč pre 20-kanálový IP systémový telefón

KX-NSM701 Aktivačný kľúč pre 1-kanálovú vnútornú linku SIP

KX-NSM705 Aktivačný kľúč pre 5-kanálovú vnútornú linku SIP

KX-NSM710 Aktivačný kľúč pre 10-kanálovú vnútornú linku SIP

KX-NSM720 Aktivačný kľúč pre 20-kanálovú vnútornú linku SIP

KX-NSX910 Rozšírenie AK z KX-NSM005 (kapacita 51 až 100 IP telefónov)

KX-NSX930 Rozšírenie AK z KX-NSM010 (kapacita 101 až 300 IP telefónov)

KX-NSX999 Rozšírenie AK z KX-NSM030 (kapacita 301 až 640 IP telefónov)

Jednotné 
spracovanie 
správ

KX-NSU001 Aktivačný kľúč pre rozšírenie času záznamu

KX-NSU002 Aktivačný kľúč pre obojsmerné ovládanie záznamu

KX-NSU003 Aktivačný kľúč pre zálohovanie správ

KX-NSU102 Aktivačný kľúč pre 2-kanálové jednotné spracovanie správ

KX-NSU104 Aktivačný kľúč pre 4-kanálové jednotné spracovanie správ

KX-NSU201 Aktivačný kľúč pre e-mailové notifi kácie jednotného spracovania správ pre 1 používateľa

KX-NSU205 Aktivačný kľúč pre e-mailové notifi kácie jednotného spracovania správ pre 5 používateľov

KX-NSU210 Aktivačný kľúč pre e-mailové notifi kácie jednotného spracovania správ pre 10 používateľov

KX-NSU220 Aktivačný kľúč pre e-mailové notifi kácie jednotného spracovania správ pre 20 používateľov

KX-NSU299 Aktivačný kľúč pre e-mailové notifi kácie jednotného spracovania správ pre všetkých používateľov

KX-NSU301 Aktivačný kľúč pre obojsmerný záznam pre 1 používateľa

KX-NSU305 Aktivačný kľúč pre obojsmerný záznam pre 5 používateľov

KX-NSU310 Aktivačný kľúč pre obojsmerný záznam pre 10 používateľov

KX-NSU320 Aktivačný kľúč pre obojsmerný záznam pre 20 používateľov

KX-NSU399 Aktivačný kľúč pre obojsmerný záznam pre všetkých používateľov

Mobilný telefón 
ako vnútorná 
linka

KX-NSE101 Aktivačný kľúč pre vnútornú linku pre mobilný telefón pre 1 používateľa

KX-NSE105 Aktivačný kľúč pre vnútornú linku pre mobilný telefón pre 5 používateľov

KX-NSE110 Aktivačný kľúč pre vnútornú linku pre mobilný telefón pre 10 používateľov

KX-NSE120 Aktivačný kľúč pre vnútornú linku pre mobilný telefón pre 20 používateľov

Communication 
assistant

KX-NSA201 Aktivačný kľúč pre CA PRO pre 1 používateľa

KX-NSA205 Aktivačný kľúč pre CA PRO pre 5 používateľov

KX-NSA210 Aktivačný kľúč pre CA PRO pre 10 používateľov

KX-NSA240 Aktivačný kľúč pre CA PRO pre 40 používateľov

KX-NSA249 Aktivačný kľúč pre CA PRO pre 128 používateľov

KX-NSA301 Aktivačný kľúč pre CA ACD monitor pre 1 ICD dozorcu

KX-NSA401 Aktivačný kľúč pre CA konzolu operátora

KX-NSA901 Aktivačný kľúč pre CA sieťový modul pre 1 používateľa

KX-NSA905 Aktivačný kľúč pre CA sieťový modul pre 5 používateľov

KX-NSA910 Aktivačný kľúč pre CA sieťový modul pre 10 používateľov

KX-NSA940 Aktivačný kľúč pre CA sieťový modul pre 40 používateľov

KX-NSA949 Aktivačný kľúč pre CA sieťový modul pre 128 používateľov

KX-NSA010 Aktivačný kľúč pre CA na pripojenie tenkého klienta k serveru

KX-NSA020 Aktivačný kľúč pre viacnásobné pripojenia CSTA

KX-NSF101 Aktivačný kľúč pre rozhranie CTI

KX-NSF201 Aktivačný kľúč pre rozšírenie funkcií call centra

Aktivačné kľúče 
balíkov

KX-NSP001 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/obojsmerný záznam) pre 1 používateľa

KX-NSP005 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/obojsmerný záznam) pre 5 používateľov

KX-NSP010 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/obojsmerný záznam) pre 10 používateľov

KX-NSP020 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/obojsmerný záznam) pre 20 používateľov

KX-NSP101 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/obojsmerný záznam/mobil/CA PRO) pre 1 používateľa

KX-NSP105 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/obojsmerný záznam/mobil/CA PRO) pre 5 používateľov

KX-NSP110 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/obojsmerný záznam/mobil/CA PRO) pre 10 používateľov

KX-NSP120 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/obojsmerný záznam/mobil/CA PRO) pre 20 používateľov

KX-NSP201 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/mobil) pre 1 používateľa

KX-NSP205 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/mobil) pre 5 používateľov

KX-NSP210 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/mobil) pre 10 používateľov

KX-NSP220 Štandardný aktivačný kľúč balíka (e-mail/mobil) pre 20 používateľov

Kategória Model Popis

Fyzické karty

Slot pre DSP 
kartu

KX-NS0110 DSP karta VoIP (typ S)

KX-NS0111 DSP karta VoIP (typ M)

KX-NS0112 DSP karta VoIP (typ L)

Slot pre 
pamäťovú 
kartu

KX-NS0135 Pamäť (typ S)

KX-NS0136 Pamäť (typ M)

KX-NS0137 Pamäť (typ L)

Voľný slot KX-NS0180 Karta pre 2-portovú analógovú vonkajšiu linku/2-portová SLT karta

KX-NS0280 4-portová BRI/2-portová SLT karta

KX-NS0290 PRI/2-portová SLT karta

KX-NS0130 Master karta Legacy brány

Slot pre kartu 
na faxovanie

KX-NS0106 Karta pre faxové rozhranie

Slot pre kartu 
DOORPHONE

KX-NS0161 Karta pre rozhranie DOORPHONE

*1 Poznámka: Typy aktivačných kľúčov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Kompatibilné mobilné stanice/dverné telefóny/telefóny/adaptéry značky Panasonic
Zariadenie KX-NS1000 podporuje nasledujúce druhy vybavenia:

Mobilné stanice
• DECT 8-kanálová IP mobilná stanica (KX-NCP0158CE) využívajúca kartu V-IPCS4 pre DECT prenosnú stanicu
• DECT mobilná stanica (KX-UDS124) využívajúca kartu V-UTEXT32 pre DECT prenosnú stanicu (SIP)

Dverové telefóny
• Dverový telefón (KX-T30865, KX-T7765)

Telefóny
• Systémové telefóny Panasonic
   - Systémové IP telefóny (napr. radu KX-NT500, KX-NT300)
   - Softvérové IP telefóny (napr. KX-NCS8100)
   - Prenosné stanice (napr. KX-TCA385, KX-TCA285)
• Telefóny SIP
   - Telefóny SIP (napr. KX-UT670, KX-UT248, KX-UT136)
   - SIP prenosné stanice (KX-UDT131, KX-UDT121, KX-UDT111)
   - IP konferenčné telefóny (napr. KX-NT700)
   - SIP telefóny tretích strán (hardvérové SIP telefóny/softvérové SIP telefóny)
• Ostatné
   - Telefóny pre jednoduché linky

Adaptéry
•  Adaptér E1 pre vonkajšiu linku (KX-NS8188X)
• Adaptér PRI (KX-NS8290CE, KX-NS8290X)

Nekompatibilné telefóny značky Panasonic
Zariadenie KX-NS1000 nepodporuje nasledujúce systémové telefóny značky Panasonic:
• Analógové systémové telefóny
• Digitálne systémové telefóny
• DSS konzoly (napr. KX-DT390)
• NT400 IP systémový telefón
• KX-HGT100 SIP telefón

Poznámka
Niektoré modely sa budú exportovať do obmedzeného počtu regiónov. Obráťte sa na predajcu a vyžiadajte si informácie 
o dostupnosti konkrétneho modelu vo vašom regióne.



Poznámka
Niektoré modely sa budú exportovať do obmedzeného počtu regiónov. Obráťte sa na predajcu a vyžiadajte si informácie o dostupnosti konkrétneho modelu vo vašom regióne.

Zoznam doplnkových funkcií pre pre Legacy brány

Kategória Model Popis

Legacy brána

KX-NCP500/1000 

KX-NS1020

KX-TDE100/200, 

KX-TDA100/200/100D

KX-TDE600/620, 

KX-TDA600/620

Karty pre Legacy brány KX-NS0131 Slave karta Legacy brány pre KX-NCP ● – –

KX-NS0132 Slave karta Legacy brány pre KX-TDE/TDA – ● ●

Karty pre fyzické 
vonkajšie linky

KX-NCP1180 4-portová karta pre analógové vonkajšie linky ● – –

KX-NCP1187 Karta pre vonkajšie linky T1 ● – –

KX-NCP1188 Karta pre vonkajšie linky E1 ● – –

KX-NCP1280 2-portová karta BRI ● – –

KX-NCP1290 Karta PRI ● – –

KX-TDA0180 8-portová karta pre analógové vonkajšie linky – ● –

KX-TDA0181 16-portová karta pre analógové vonkajšie linky – ● –

KX-TDA0182 8-portová karta DID – ● ●

KX-TDA0183 4-portová karta pre analógové vonkajšie linky – ● –

KX-TDA0184 8-portová karta pre vonkajšie linky E & M – ● ●

KX-TDA0187 Karta pre vonkajšie linky T1 – ● ●

KX-TDA0188 Karta pre vonkajšie linky E1 – ● ●

KX-TDA0284 4-portová karta BRI – ● ●

KX-TDA0288 8-portová karta BRI – ● ●

KX-TDA0290 Karta PRI – ● ●

KX-TDA1180 8-portová karta pre analógové vonkajšie linky s CID – ●*1 –

KX-TDA6181 16-portová karta pre analógové vonkajšie linky – – ●

Karty pre fyzické 
vnútorné linky

KX-NCP1170 4-portová karta pre digitálne hybridné vnútorné linky ● – –

KX-NCP1171 8-portová karta pre digitálne vnútorné linky ● – –

KX-NCP1172 16-portová karta pre digitálne vnútorné linky ● – –

KX-NCP1173 8-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky ● – –

KX-NCP1174 16-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky ● – –

KX-TDA0143 Karta pre 4 mobilné stanice – ● ●

KX-TDA0144 Karta pre 8 mobilných staníc – ● ●

KX-TDA0170 8-portová karta pre digitálne hybridné vnútorné linky – ●*2 ●

KX-TDA0171 8-portová karta pre digitálne vnútorné linky – ● ●

KX-TDA0172 16-portová karta pre digitálne vnútorné linky – ● ●

KX-TDA0173 8-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky – ●*2 ●

KX-TDA0174 16-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky – ●*2 –

KX-TDA0175 16-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky s kontrolkou správ – ●*2 –

KX-TDA0177 16-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky s identifi káciou volajúceho – ●*2 ●

KX-TDA1176 16-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky s identifi káciou volajúceho a s kontrolkou správ – ●*3 –

KX-TDA1178 24-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky s identifi káciou volajúceho a s kontrolkou správ – ●*3 –

KX-TDA6174 16-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky – – ●

KX-TDA6175 16-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky s kontrolkou správ – – ●

KX-TDA6178 24-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky s identifi káciou volajúceho – – ●

KX-TDA6179 24-portová karta pre jednoduché telefónne vnútorné linky s kontrolkou správ – – ●*4

Ostatné fyzické karty KX-NCP1190 3-slotová základná karta ● – –

KX-TDA0161 4-portová karta pre dverový telefón ● ● ●

KX-TDA0162 2-portová karta pre dverový telefón (nemecký typ) ● ● ●

KX-TDA0164 4-portová karta pre externé vstupy/výstupy ● ● ●

KX-TDA0166 16-kanálová karta s potlačovačom echa ● ● –

KX-TDA0168 Karta na identifi káciu volajúceho na vnútorných linkách – ● ●

KX-TDA0189 8-portová karta na identifi káciu volajúceho/tón platby – ● ●

KX-TDA0190 Voliteľná 3-slotová základná karta – ● ●

KX-TDA0193 8-portová karta na identifi káciu volajúceho – ● ●

KX-TDA1186 8-portová karta pre analógové vonkajšie linky s CID – sekundárna karta – ●*1 –

KX-TDA6166 16-kanálová karta s potlačovačom echa – – ●

PSU*5 KX-TDA0103 Napájací zdroj typu L – ● ●

KX-TDA0104 Napájací zdroj typu M – ● ●

KX-TDA0108 Napájací zdroj typu S – ● –

*1 Len KX-TDA100D.
*2 Okrem KX-TDA100D.
*3 Okrem KX-TDA100/KX-TDA200.
*4 Len KX-TDE600/620.
*5 Niektoré PSU podporujú len niektoré typy PBX. Podrobnejšie informácie nájdete v inštalačnej príručke príslušnej PBX.

Nepodporované systémové komponenty pre Legacy brány
Nasledujúce karty nepodporujú Legacy brány.
KX-NCP1104 (4-kanálová VoIP DSP karta)
• KX-TDA0105 (karta na rozšírenie pamäte)
• KX-TDA0191 (4-kanálová karta správ)
• KX-TDA0192 (2-kanálová karta pre zjednodušené hlasové správy)
• KX-TDA0194 (4-kanálová karta pre zjednodušené hlasové správy)
• KX-TDA0196 (vzdialená karta)
• KX-TDA0410 (karta pre spojenie CTI)
• KX-TDA0470 (16-kanálová karta pre VoIP vnútorné linky)
• KX-TDA0480 (4-kanálová karta pre VoIP bránu)
• KX-TDA0484 (4-kanálová karta pre VoIP bránu)
• KX-TDA0490 (16-kanálová karta pre VoIP bránu)
• KX-TDE0105 (karta na rozšírenie pamäte)
• KX-TDE0110 (16-kanálová VoIP DSP karta)
• KX-TDE0111 (64-kanálová VoIP DSP karta)

Kompatibilné mobilné stanice/telefóny/systémy na spracovanie hlasu značky Panasonic
Ak k zariadeniu KX-NS1000 pripojíte Legacy bránu, podporované je aj nasledujúce vybavenie.

Mobilné stanice
DECT
• 2-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0141CE) využívajúca kartu DHLC/DLC (rozhranie PT CS) pre DECT prenosnú stanicu
• 4-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0142CE) využívajúca kartu CSIF pre DECT prenosnú stanicu
• 2-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0155CE) využívajúca kartu DHLC/DLC (rozhranie PT CS) pre DECT prenosnú stanicu
• 2-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0155LA) využívajúca kartu DHLC/DLC (rozhranie PT CS) pre DECT prenosnú stanicu
•  4-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0156CE) využívajúca kartu CSIF pre DECT prenosnú stanicu *Nie je podporované pre rad 

KX-NCP.
•  8-kanálová výkonná mobilná stanica (KX-TDA0158CE) využívajúca kartu DHLC/DLC (rozhranie PT CS) pre DECT prenosnú 

stanicu
2,4 GHz CS
•  2-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0141) využívajúca kartu DHLC/DLC (rozhranie PT CS) pre 2,4 GHz prenosnú stanicu
• 3-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0142) využívajúca kartu CSIF pre 2,4 GHz prenosnú stanicu
• 2-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0151) využívajúca kartu DHLC/DLC (rozhranie PT CS) pre 2,4 GHz prenosnú stanicu
• 3-kanálová mobilná stanica (KX-TDA0152) využívajúca kartu CSIF pre 2,4 GHz prenosnú stanicu

Telefóny
• Systémové telefóny Panasonic

- Digitálny systémový telefón (napr. série KX-DT500, KX-T7400, KX-T7500 a KX-T7600)
- Prenosná stanica (napr. radu KX-TD7600)
- DSS konzola (napr. KX-DT390)
- Analógový systémový telefón (napr. radu KX-T7700)

Systém spracovania hlasových komunikácií (Voice Processing System)
• Systém na spracovanie hlasu (napr. radu KX-TVM)

Nekompatibilné telefóny značky Panasonic
Nasledujúce systémové telefóny značky Panasonic nie sú dostupné ani v prípade pripojenia klasickej brány:
• KX-HGT100 SIP telefón
• KX-NT400 systémový IP telefón
• KX-TDA0300 PC konzola
• Systémový telefón radu KX-T7000
• Systémový telefón radu KX-T7200
• Systémový telefón radu KX-T7300



Zoznam funkcií

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
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•  Tieto technické údaje sú platné pre zariadenie KX-NS1000 s verziou softvéru 002.02000 alebo novšou. Funkcie a maximálna kapacita sa budú odlišovať 
v závislosti od verzie softvéru zariadenia KX-NS1000.

• Niektoré operácie sa môžu odlišovať v závislosti od typu použitého telefónu. Podrobnosti vám poskytne spoločnosť predávajúca produkty Panasonic.

1. Funkcie na spracovanie hovoru
Funkcie prichádzajúcich hovorov
Funkcie prichádzajúcich hovorov z vonkajších liniek
• Priama linka (DIL)
• Priame vnútorné vytáčanie (DID)/Priame vytáčanie (DDI)
• Služba vyzváňania viacnásobného účastníckeho čísla 

(MSN)
• Distribúcia identifi kácie volajúceho účastníka (CLI)
• Smerovanie neprijatých hovorov
• Smerovanie neprijatých hovorov – Funkcie interných 

hovorov bez cieľa
• Funkcie indikácie prichádzajúceho hovoru/blokovania 

interného hovoru
• Výber druhu vyzváňania
• Príjem čakajúceho hovoru
Funkcie prijímacej skupiny
Hľadanie voľnej vnútornej linky
Funkcie skupiny distribúcie prichádzajúcich hovorov
• Distribúcia skupinového hovoru
• Vonkajšie ciele v skupine distribúcie prichádzajúcich 

hovorov
• Funkcia radenia do radu
• VIP hovor
• Funkcia preplnenia
• Prihlásenie/Odhlásenie
• Funkcia dohľadu
Funkcie presmerovania (FWD) alebo odmietnutia 
(DND) volaní
Presmerovanie volaní (FWD)
Nerušiť (DND)
Tlačidlo FWD/DND, tlačidlo Group FWD
Funkcie odpovedania
Preferencia linky – prichádzajúce
Prevzatie volania
Príjem volaní v režime hlasitej komunikácie
Funkcie uskutočňovania hovorov
Vytáčanie vopred
Automatické uvoľnenie vnútornej linky
Vnútorné volanie
Funkcie hovorov z vonkajších liniek
Núdzové volanie
• Zadanie kódu účtu
• Voľba typu vytáčania
• Spätný obvod
• Sprístupnenie vonkajšej linky
• Vloženie pauzy
• Prístupový kód hostiteľa PBX (Prístupový kód k telefónnej 

spoločnosti z hostiteľskej PBX)
• Funkcie zdvihnutia linky pomocou špeciálneho signálu 

prístupového kódu
• Preferencia linky – odchádzajúca
• Prístup k vonkajšej linke
Funkcie vytáčania z pamäte
Voľba jedným tlačidlom
Opakovaná voľba posledne voleného účastníckeho čísla
Rýchle vytáčanie – osobné/systém
Zrýchlená voľba
Voľba čísla zdvihnutím slúchadla
Funkcie zákazu vyzváňania (TRS)/blokovania 
hovorov (barring)
Zákaz vyzváňania (TRS)/blokovanie hovorov (barring)
Správa rozpočtu
Zablokovanie stanice
Nastavenie úrovne obmedzení
Uskutočnenie volania s využitím vlastných oprávnení na 
inej vnútornej linke
Zadanie overovacieho kódu
Funkcie automatickej voľby trasy (ARS)
Automatická voľba trasy (ARS)

Funkcie čísla primárneho telefónneho zoznamu (PDN)/
čísla sekundárneho telefónneho zoznamu (SDN)
Číslo primárneho telefónneho zoznamu (PDN)/Sekundárny 
zoznam
Číslo vnútornej linky (SDN)
Funkcie obsadenej linky/obsadenej skupiny
Automatické spätné volanie keď je obsadené (Camp-on)
Vstup do prebiehajúceho hovoru
Sledovanie hovoru inej pobočky
Oznámenie o druhom hovore pre obsadenú vnútornú linku
• Tón čakajúceho hovoru
• Oznámenie o hovore pri zdvihnutí slúchadla (OHCA)
• Tichý režim OHCA
Funkcie rozhovoru
Hlasité telefonovanie
Príposluch so zdvihnutým slúchadlom
Vypnutie mikrofónu
Nastavenie používania náhlavnej súpravy
Ochrana linky pred informačnými signálmi
Signalizácia/Opätovné volanie/Ukončenie
Prístup k externým funkciám (EFA)
Obmedzenie hovorov z vonkajších liniek
Detekcia signálu riadenia volajúceho účastníka (CPC)
Funkcie prepojenia
Prepojenie hovoru
Funkcie podržania
Podržanie hovoru
Zaparkovanie hovoru
Prepínanie medzi dvoma hovormi
Hudba pri podržaní hovoru
Funkcie konferencie
Konferenčné spojenie
Diskrétne uvoľnenie
Funkcie konferenčného skupinového hovoru
Konferenčný skupinový hovor
Funkcie priameho prístupu do vnútorného systému 
(DISA)
Priamy prístup do vnútorného systému (DISA)
Automatický prenos faxov
Funkcie výzvy
Výzva
Príjem vonkajších volaní prostredníctvom ľubovoľnej 
stanice (TAFAS)
Funkcie externého zariadenia
Komunikácia cez dverový telefón
Dverový zámok
Externý senzor
Ovládanie externého relé
Funkcie identifi kácie volajúceho
Identifi kácia volajúceho
Záznam prichádzajúcich volaní
Funkcie správ
Výzva volanému
Správa o neprítomnosti
Funkcie hardvéru systémového telefónu (PT)
Pevné tlačidlá
Voľne programovateľné tlačidlá
Indikácia pomocou LED
Zobrazovanie informácií
Funkcie administratívnych informácií
Funkcie záznamu denníka
• Záznam podrobností správy o stanici (SMDR)
• Správa záznamov systémového denníka
Tlačový odkaz
Služby zobrazenia nákladov
Funkcie pohostinstva
Ovládanie stavu izby
Účtovanie hovorov pre hosťovskú izbu
Funkcie ovládania vnútorných liniek
Osobné identifi kačné číslo vnútornej linky (PIN)
Zrušenie funkcií vnútornej linky

Funkcie zmeny pracoviska
• Zmena pracoviska
• Rozšírené nastavenia pri zmene pracoviska
Nastavenie načasovaného upovedomenia
Funkcie výstražných tónov
Oznamovací tón
Tón potvrdenia
Funkcie na integráciu telefonovania cez počítač (CTI)
Funkcie na integráciu telefonovania cez počítač (CTI)
CA (komunikačný asistent)
Funkcie mobilného telefónu
Rôzne funkcie
Hudba v pozadí (BGM)
Úvodné hlásenie (OGM)

2. Systém pre jednotné spracovanie správ
Správa systému pre jednotné spracovanie správ
Správa systému
• Automatická konfi gurácia používateľských profi lov 

a poštových schránok
• Vytváranie vlastných služieb
• Šablóna predvolenej poštovej schránky
• Správa hesiel
• Obnovenie/záloha systému
• Systémové správy
• Bezpečnosť systému
Faxový server
Funkcie systému a účastníkov
Funkcie systému
• Skupina alternatívnej vnútornej linky
• Automatické presmerovanie
• Automatický sprievodca (AA)
• Automatický obojsmerný záznam pre manažéra
• Vysielanie správ
• Služby hovorov
• Prepojenie hovoru na vonkajšiu linku
• Smerovanie hovoru podľa identifi kácie volajúceho
• Triedenie podľa identifi kácie volajúceho
• Oznámenie mena volajúceho
• Trieda služby (COS)
• Firemný pozdrav
• Názov spoločnosti
• Náhrada vnútornej linky
• Vlastné služby
• Vytáčanie podľa mena
• Pozdrav pre núdzové situácie
• Skupina vnútornej linky
• Faxová služba
• Podržanie hovoru
• Služba počas sviatkov
• Režim pohostinnosti
• Smerovanie zachytenia do poštovej schránky
• Výzva vnútorného volania
• Služba rozhovoru
• Vymenovanie všetkých mien
• Logická vnútorná linka (Prenos všetkých hovorov do 

poštovej schránky)
• Režim príjmu správ
• Oznámenie o výzve volanému – e-mailové zariadenie
• Oznámenie o výzve volanému – kontrolka
• Oznámenie o výzve volanému – telefónne zariadenie
• Viacjazyčná služba
• Používanie bez zadávania DTMF
• Menu oznámení pri podržaní
• Služba operátora
• Smerovanie hovorov PIN
• Prehranie systémovej výzvy po osobnom privítaní
• Služba portov
• Služba nastavenia vzdialeného času
• Servisná skupina
• Zjednodušený návod

• Systémové výzvy
• Smerovanie opätovných volaní do poštovej schránky
• Smerovanie do poštovej schránky
• Služba vonkajšej linky (Univerzálny port)
• Služba hlasovej schránky
Funkcie účastníka
• Automatický príjem
• Automatický príjem faxov
• Automatické prihlásenie
• Automatické prehranie novej správy
• Záložky
• Služba nadviazania volania
• Scenár prenosu hovoru
• Stav prenosu hovoru
• Zadanie čísla spätného volania
• Spätné volanie podľa identifi kácie volajúceho
• Potvrdenie o odstránení správy
• Priamy prístup k službám
• Služba doručenia externých správ
• Titulná strana faxu
• Ovládač na fax
• Presmerovanie do poštovej schránky
• Zoznamy distribučných skupín
• Služba spracovania nedokončených hovorov
• Príposluch hovoru (LCS)
• Poštová schránka
• Upozornenie na prekročenie kapacity poštovej schránky
• Manažér prepínania služieb
• Prenos správ
• Osobné vlastné služby
• Osobné privítania
• Súkromná správa
• Správa obnovenia
• Vzdialená správa o absencii
• Vzdialené nastavenie presmerovania hovorov
• Odosielanie do faxu
• Návod pre účastníka
• Nastavenie pre načasované upovedomenie
• Šetrič poplatkov
• Obojsmerný záznam/obojsmerný prenos
• Urgentná správa
• Tlačidlo prenosu hlasovej správy (VM)
• Webové programovanie
Funkcie na integráciu e-mailového klienta
Integrácia s aplikáciou Microsoft Outlook
Integrácia s IMAP

3. Funkcie siete
Funkcie verejnej siete
Vonkajšia linka SIP (Session Initiation Protocol)
Funkcie ISDN (Integrated Services Digital Network)
• Zobrazovanie čísla volaného/volajúceho účastníka na 

displeji (CLIP/COLP)
• Zobrazenie poplatku (AOC)
• Presmerovanie hovoru (CF) prostredníctvom ISDN (P-MP)
• Presmerovanie hovoru (CF) prostredníctvom ISDN (P-P)
• Podržanie hovoru (HOLD) prostredníctvom ISDN
• Prepojenie hovoru (CT) prostredníctvom ISDN
• Trojstranný konferenčný hovor (3PTY) prostredníctvom ISDN
• Identifi kácia zlomyseľného volania (MCID)
• Nadviazanie spojení po uvoľnení obsadenej linky (CCBS)
• Prístup k službe ISDN prostredníctvom protokolu 

klávesnice
„Zjednotená“ sieť
Funkcia „Zjednotená“ sieť
• Režim hlavnej zálohy a samostatný režim
• Automatické presmerovanie do sekundárnej PBX
• Prepnutie na záložný systém UM skupiny
Funkcie súkromnej siete
Služba súkromnej siete
• Uskutočňovanie súkromných hovorov

• Spojenie na súkromnú linku a vonkajšiu linku
• Programovanie súkromnej linky
• Spoločné číslovanie vnútornej linky pre 2 PBX
Sieť VoIP (Voice over Internet Protocol)
• Skupiny brány
• Spoločné číslovanie vnútornej linky pre viaceré PBX
• Skupina portov na distribúciu hovorov
Virtuálna privátna sieť ISDN (ISDN-VPN)
Štandardné funkcie QSIG
• Zobrazovanie čísla volaného/volajúceho účastníka na displeji 

(CLIP/COLP) a Zobrazovanie mena volaného/volajúceho 
účastníka na displeji (CNIP/CONP) prostredníctvom QSIG

• Presmerovanie hovoru (CF) prostredníctvom QSIG
• Prepojenie hovoru (CT) prostredníctvom QSIG
• Nadviazanie spojení po uvoľnení obsadenej linky (CCBS) 

prostredníctvom QSIG – Pokročilé funkcie QSIG
• Priama voľba staníc telefónnej siete (NDSS)
• Centralizovaná sieť hlasovej schránky – skupina ICD
• PS roaming prostredníctvom sieťovej skupiny ICD

4. Funkcie na konfi guráciu a správu systému
Konfi gurácia systému – systém
Trieda služby (COS)
Skupina
Služba nájomcu
Prevádzkový režim
Funkcie operátora
Funkcie manažéra
Konfi gurácia systému – vnútorné linky
IP systémový telefón (IP-PT)
Vnútorná linka SIP (Session Initiation Protocol)
• SIP telefóny radu KX-UT
• SIP prenosné stanice (S-PS) a SIP mobilné stanice (SIP-CS)
• Jednoduché vzdialené pripojenie
Spojenie P2P (Peer-to-Peer)
Funkcie prenosnej stanice (PS)
• Spojenie prenosnej stanice (PS)
• Vyzváňacia skupina PS
• Telefóny zoznam PS
• Funkčné tlačidlá PS
• Bezdrôtový paralelný XDP režim
• Virtuálna PS
Funkcie vnútornej linky ISDN
• Vnútorná linka ISDN
Pripojenie klasických zariadení
Pripojenie slave karty
Pripojenie adaptéra vonkajšej linky
Funkcie na oznámenie o e-mailoch
Oznámenie o e-mailoch pre používateľov vnútorných liniek
Oznámenie o e-mailoch o udalostiach systémového významu
Riadenie systémových dát
Profi ly používateľov
Programovanie PC
Programovanie PT
Využívanie zdrojov DSP
• Rezervácia zdrojov DSP
• Poradca pre zdroje DSP
Automatické nastavenie
DHCP server (Dynamic Host Confi guration Protocol)
Flexibilné číslovanie/Pevné číslovanie
Prechodná vnútorná linka
Aktualizácie softvéru
Obnovenie/diagnostika chýb
Integrácia UPS (Neprerušiteľný zdroj napájania)
Prepojenie pri poruche napájania
Reštart pri poruche napájania
Informácie o lokálnom alarme
Systémový monitor SNMP (Simple Network Management Protocol)
Priradenie DHCP (Dynamic Host Confi guration Protocol)
Potvrdenie PING

Kapacita systémových funkcií
Funkcia Kapacita

Systém

Správa v neprítomnosti – vnútorná linka 1 × 16 znakov
Správa v neprítomnosti – systém 8 × 16 znakov
Zóna parkovania hovoru 100

Konferenčné spojenie
3 – 32 účastníkov na jednu konferenciu

72 účastníkov spolu na jeden KX-NS1000 PBX
32 účastníkov spolu na klasickú bránu

COS 512
Tabuľka DID/DDI 32 číslic, 1 000 záznamov
Číslo vnútornej linky 1 – 5 číslic
Osobné identifi kačné číslo vnútornej linky (PIN) 10 číslic, 1 záznam/vnútorná linka
Prístupový kód k hostiteľskej ústredni PBX 10 číslic, 10 záznamov/skupina vonkajších liniek
Viacnásobné účastnícke číslo (MSN) 10 záznamov na port ISDN-BRI
Počet znakov názvu 20
Tlačový odkaz 8
Časové tabuľky radenia do radu 128
Voľba druhu vyzváňania 8

Súčasné programovanie
• jeden správca + 63 osobných programátorov

• 64 osobných programátorov
Pamäť SMDR hovorov 1 000 hovorov
Špeciálny prenosový prístupový kód 16 číslic, 100 záznamov
Počet nájomcov 32/128*1

Časové režimy sviatkov 24
Overovací kód 4 číslic, 1 000 záznamov
Overovací kód osobného identifi kačného čísla (PIN) 10 číslic, 1 000 záznamov

Vytáčanie

Núdzové volanie 32 číslic, 10 záznamov
Voľba čísla zdvihnutím slúchadla 32 číslic
Voľba protokolu klávesnice (Prístup k službám ISDN) 32 číslic
Osobná rýchla voľba 32 číslic, 100 záznamov/vnútorná linka
Zrýchlená voľba 8 číslic, 4 000 záznamov
Opakovaná voľba 32 číslic
Systémová rýchla voľba 32 číslic, 1 000 záznamov/nájomca alebo 32 číslic, 300 záznamov/nájomca*1

Jednodotykové vytáčanie – PT 32 číslic, 5 000 záznamov/systém
Jednodotykové vytáčanie – PS 32 číslic, 1 000 záznamov/systém

Skupiny

Skupina konferencie
32 (32 členov/skupina pre režim skupina konferencie, 

32 členov/skupina pre režim prenosu (Broadcast))

Používateľská skupina 256
Skupina prevzatia hovoru 96
Skupina hľadania voľnej vnútornej linky 128 (16 vnútorných liniek/skupina)
Skupina distribúcie prichádzajúcich hovorov 128 (128 vnútorných liniek/skupina)
Skupinová výzva 96
Vyzváňacia skupina PS 32
Skupina vonkajších liniek 96
Skupina UM 1 skupina pre PBX
Skupina VM (DPT) 8 skupín x 12 portov (24 kanálov)
Skupina VM (DTMF) 8 skupín x 32 kanálov
Skupina P2P 256

Funkcia Kapacita

TRS/zákaz
TRS/úroveň zákazu 7
TRS/kód zrušenia zákazu 16 číslic, 100 záznamov/úroveň
TRS/kód výnimky zo zákazu 16 číslic, 100 záznamov/úroveň

ARS

Tabuľka plánu smerovania 48 záznamov
Tabuľka úvodných čísel 16 číslic, 1 000 záznamov
Tabuľka výnimiek úvodných čísel 16 číslic, 200 záznamov
ARS signál 128
Kód účtovania po položkách 10 číslic
Autorizačný kód pre nájomcu 16 číslic
Autorizačný kód pre skupinu vonkajších liniek 10 číslic

Denník hovorov 
a výziev volanému

Denník odchádzajúcich hovorov – PT
100 záznamov/vnútorná linka

5 000 záznamov/systém

Denník odchádzajúcich hovorov – PS
100 záznamov/vnútorná linka

2 560 záznamov/systém

Denník prichádzajúcich hovorov – PT
100 záznamov/vnútorná linka

10 000 záznamov/systém
Denník prichádzajúcich hovorov – PS + skupina distribúcie 
prichádzajúcich hovorov

100 záznamov/vnútorná linka alebo skupina
Celkom 5 120 záznamov/systém

Výzvy volanému – PS + Skupina distribúcie prichádzajúcich hovorov 640
Výzvy volanému – PT + SLT 1 000

Úvodné hlásenie (OGM)
Úvodné hlásenie (OGM) 64
Celkový čas záznamu OGM Približne 64 minút

Funkcie pre prostredie 
hotelov a správu 
hovorného

Účtovanie položiek na izbu 4 000 záznamov/PBX
Operátor hotela 4
Sadzba účtovania 7 číslic vrátane desatín
Označenie sadzby 3 znaky meny/symboly

Sieť

„Zjednotená“ sieť
1 hlavné zariadenie, 

115 vedľajších zariadení
Pripojenie slave karty (Legacy brána) 8 („zjednotená“ sieť)
E1 vonkajšia linka/adaptér PRI 16
Sieťové smerovanie TIE a tabuľka modifi kácií 32 záznamov
Úvodné číslo 3 číslice
Kód PBX 7 číslic
NDSS: Monitorované PBX 8
NDSS: Registrované vnútorné linky pre monitor PBX 250

Jednotné spracovanie 
správ

Schránky
1 022 poštových schránok účastníkov
1 poštová schránka správcu systému

1 poštová schránka správcu správ

Zoznam distribučných skupín
Používateľ: 4 skupiny, 40 členov v jednej skupine
Systém: 20 skupín, 200 členov v jednej skupine

Servisná skupina 64 záznamov
Porty pre jednotné spracovanie správ 24 portov

Webová údržba 
– Kontá na konzole

Používatelia (používateľ) 1 512 kont*2

Používatelia (správca) 32 kont
Inštalátor 1 konto
Heslo (všetky typy kont) 4 – 16 znakov

*1 Iba v prípade, ak v Sprievodcovi jednoduchou inštaláciou zvolíte Typ systémových zdrojov. *2 Celkový počet kombinácií kont používateľov a správcov nemôže byť vyšší ako 1 512.




