BROŽÚRA K MODELU KX-TDA100D

NA KAŽ
KAŽDOM
ŽŽDOM

HOVORE

PLATFORMY
CENOVO ÚSPORNEJ
TELEKOMUNIKÁCIE
Dnešné podniky potrebujú telekomunikačné riešenie, ktoré kombinuje všetky výhody tradičných
telekomunikácií spolu s IP technológiou - v cenovo úspornom balení. Model Panasonic KX-TDA100D spĺňa
tieto potreby tak, že ponúka maximálnu ﬂexibilitu a funkcie, s ktorými zvládnete každú situáciu.
ZJEDNODUŠENÁ PODNIKOVÁ KOMUNIKÁCIA
Investovanie do telekomunikačného systému si vyžaduje prezieravosť
podnikovej komunikácie. Podniky musia byť dnes schopné efektívne
komunikovať - preto sa musia postarať o to, aby mali k dispozícii
to správne vybavenie, ktoré je schopné zvládať narastajúce nároky
zajtrajška.
Model KX-TDA100D, vybavený súborom pokrokových
telekomunikačných riešení, prináša širokú škálu výhod, ktoré vám
pomôžu vyriešiť potreby komunikácie vo vašom podniku.

VÝKON ZNIŽUJÚCI NÁKLADY
Nový model KX-TDA100D vám teraz prináša zvýšenú kapacitu bez
potreby akýchkoľvek systémových úprav a rozšírení. Zákazníci môžu
získať výhody tradičného PSTN a súčasne aj výhody IP technológií,
aby dosiahli cenovo efektívne, nenáročné a spoľahlivé hlasové
riešenia, ktoré sú založené na najlacnejších smerovaniach hovorov.
Medzi niektoré z kľúčových výhod patria:
•
•
•
•

Zvýšená kapacita
Zvýšená mobilita
Diaľková správa, presuny a zmeny užívateľov
Vzdialení/kancelárski pracovníci

MOBILITA
Riešenia, ako napríklad bezdrôtový systém DECT, vám ponúkajú
slobodu pri pohybe v rámci vašej organizácie, takže môžete
odpovedať na dôležité hovory z ktoréhokoľvek miesta vašej
kancelárie. Teraz sa pomocou nášho nového základného modelu DECT
telefónu stáva mobilita skutočne cenovo výhodnou možnosťou, ktorú
môžete využívať v celej vašej organizácii. Keď ste mimo kancelárie,
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mobilné telefóny môžu byť taktiež súčasťou systému ako
štandardné vnútorné linky, ktoré umožňujú nepretržitú dostupnosť
na "jednom čísle".
Zabudované pokročilé funkcie Call Centra a hlasových správ
zvyšujú efektívnosť komunikácie a umožňujú vám poslúžiť vašim
zákazníkom účinnejšie. Model KX-TDA100D zjednodušuje distribúciu
hovorov a riadenie operátorov tak, že vám poskytne plnú kontrolu
nad používaním telefónneho systému.

SPOĽAHLIVOSŤ
Spoľahlivosť modelu Panasonic KX-TDA100D garantuje dôkladná
realizácia kontroly kvality a jeho testovania pred opustením
továrne. Vďaka tomu vy môžete bezstarostne spávať.
Systémy sú navrhnuté pre rýchlu a ľahkú montáž, bez potreby
akejkoľvek údržby, čím sa počet prestojov zníži na absolútne
minimum. Systémy tiež podporujú karty „vymeniteľné počas
prevádzky“ - takže môžete meniť alebo pridávať väčšinu modulov
dokonca bez toho, aby ste systém vypli. Pokročilé programovacie
nástroje na báze PC pomáhajú inštalatérom tak, že umožňujú rýchle
zmeny konﬁgurácie z ktoréhokoľvek miesta na sieti.

ZABUDOVANÉ RIEŠENIA CALL CENTRA - PRE
DOKONALÉ SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Nech je váš podnik akokoľvek veľký, efektívne a zdvorilé
vybavovanie telefonických hovorov je významným faktorom
úspechu. Spoločnosť Panasonic ponúka viacero riešení pre malé až
stredne veľké Call Centrá, ktoré podnikom pomáhajú pri kontrole
a využívaní obmedzených ľudských zdrojov. Funkcie Call Centra
sú súčasťou komunikačnej platformy, no možno ich jednoducho
rozšíriť, aby spĺňali náročnejšie požiadavky, a to kombináciou s
voliteľnými softvérovými riešeniami na báze CTI. Hlavné zabudované
funkcie sú:

DIZAJN PRIPRAVENÝ NA BUDÚCNOSŤ
Systém PBX KX-TDA100D je podniková platforma, s ktorou môže
váš podnik rásť. Systém je pripravený na použitie s mnohými
štandardnými analógovými a digitálnymi telefónmi, digitálnymi a
IP vonkajšími kanálmi, CTI na báze IP a celou škálou podnikových
komunikačných aplikácií.

Inteligentné a automatické smerovanie hovorov
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilné smerovanie ICD skupinám
Smerovanie VIP hovorov
Automatická spojovateľka
Radenie do radu so správou čakajúcemu hovoru
Prenosná pobočka ("Hot Desking")
Monitorovanie poradia hovorov nadriadenou stanicou
Monitorovanie a reporting nadriadenou stanicou
Presmerovanie klapky pri vyťažení
Prihlásenie / Odhlásenie / Zotavenie operátora

SORTIMENT PRODUKTOV KX-TDA100D
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MIMORIADNA
FUNKČNOSŤ
ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ
Pre účinnú komunikáciu vám model Panasonic KX-TDA100D ponúka prístup k širokej škále zariadení a
služieb. Od tradičných analógových telefónov po bezdrôtové DECT, digitálne a IP terminály. Máme riešenie
pre všetky potreby vášho podniku.
ALFANUMERICKÝ DISPLEJ
Naše užívateľsky prívetivé LCD displeje uľahčujú telefónovanie
ako nikdy predtým. Môžete ich použiť na zobrazenie širokej
škály informácií o hovore alebo na prístup k mnohým funkciám
a vlastnostiam systému. Môžete tiež uskutočňovať hovory
jednoduchým sledovaním vizuálnych výziev zobrazených na displeji.
Displej môže zobrazovať položky, ako je napríklad:
•
•
•
•
•
•
•

Meno a číslo prichádzajúceho hovoru
Kontrolka zvonenia a správy, funkcia nastavení
Informácie o prichádzajúcich a odchádzajúcich hovoroch
Systémovú/osobnú rýchlu voľbu
Zoznamy vnútorných liniek, trvanie hovoru
Systémové funkcie
Čas a dátum

NAVIGAČNÉ TLAČIDLÁ
Intuitívne, ergonomicky navrhnuté navigačné tlačidlá umožňujú
rýchly prístup jediným dotykom k mnohým funkciám, vlastnostiam
a ponukám telefónneho systému.

PROGRAMOVATEĽNÉ TLAČIDLÁ
Jednodotykové programovateľné prístupové tlačidlá šetria čas a
námahu. Tieto tlačidlá sa dajú použiť na uloženie telefónnych čísel
alebo na prístup k často používaným systémovým funkciám. Duálne
farebné červeno - zelené diódy LED poskytujú vizuálnu indikáciu
stavu používanej funkcie, ako aj stavu kolegov (voľný, obsadený).
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NASTAVENIE VIACERÝCH UHLOV SKLONU
IP a digitálne telefóny majú viacero úrovní sklonu pre maximálnu
viditeľnosť pod akýmkoľvek uhlom.

POHODLIE VĎAKA HANDS FREE
Pomocou voliteľného modulu Bluetooth* môžete plne využívať
podporu bezdrôtového slúchadla. Alternatívne, zabudovaný konektor
pre slúchadlo s voliteľným slúchadlom umožňuje zaneprázdneným
užívateľom, aby mali voľné ruky počas dôležitých telefonických
hovorov. Takto majú užívatelia možnosť pokračovať v ich práci na
počítači alebo si môžu jednoducho zapísať poznámky.
*K dispozícii pre digitálne telefóny KX-DT346, KX-DT343 a IP telefóny radu KX-NT300

INTEGRÁCIA S DÁTOVOU SIEŤOU
IP terminály radu NT300 sa pripájajú do vašej dátovej siete,
čím poskytujú funkcie IP telefónovania s rozšírenými úrovňami
funkčnosti a komfortu. Používatelia môžu poľahky pripojiť svoje
PC alebo prenosné počítače k podnikovej sieti (LAN) pomocou
vstavaného 2-portového ethernetového prepínača na zadnej strane
IP telefónov, čím sa znižuje počet zbytočných káblov.

DIGITÁLNE TELEFÓNY
Digitálne telefóny značky Panasonic sú navrhnuté tak, aby spĺňali potreby podnikov všetkých druhov, pričom sa vyznačujú štýlovým dizajnom,
zlepšenou ergonómiou, ﬂexibilitou a najvyššou kvalitou zvuku.

KX-DT346

KX-DT343

KX-DT333

KX-DT390

KX-NT303

KX-T7710

KX-DT321

IP TELEFÓNY
IP telefóny série NT300 vás posunú do novej dimenzie v komunikačnej produktivite, možností pripojenia k širokopásmovým sieťam
a starostlivosti o zákazníka. Štýlový, ultra-moderný dizajn je k dispozícii v čiernom, ako aj bielom prevedení tak, aby ladil s každým
pracoviskom a kancelárskym prostredím.
Poznámka: IP telefóny si vyžadujú voliteľnú kartu pre 16 systémových IP vnútorných liniek IP-EXT16.

KX-NT346

KX-NT343

KX-NT321

KX-NT303
5

RIEŠENIA
PRE BEZDRÔTOVÚ
MOBILITU
Máte dôležitý hovor so zákazníkom a musíte odísť preč od vášho stola? Bezdrôtové riešenia mobility
značky Panasonic sú pripravené vám pomôcť. Model Panasonic KX-TDA100D vám umožňuje jednoducho
pokračovať vo vašej konverzácii v celej kancelárii prostredníctvom jedného z našich ľahkých, inteligentných,
bezdrôtových telefónov DECT. Mobilné telefóny sa dajú taktiež nastaviť ako kancelárske vnútorné linky,
ktoré vám umožnia prijímať alebo uskutočňovať hovory za použita jediného čísla.
JEDNODUCHO SLEDUJTE PRICHÁDZAJÚCE
HOVORY A SPRÁVY

JEDNODUCHO VYTÁČAJTE ČÍSLA AJ V TME

ĽAHKO ČITATEĽNÝ FAREBNÝ LCD
DISPLEJ

ODOLNOSŤ PROTI VLHKOSTI A PRACHU

INTEGRÁCIA S MOBILNÝMI TELEFÓNMI/GSM
PRE MOBILITU VŽDY A VŠADE

BEZDRÔTOVÝ SYSTÉM DECT S VIACERÝMI
ZÁKLADŇAMI PRE KANCELÁRSKU MOBILITU

Mobilné telefóny sú často základným spôsobom na vybavovanie
obchodných záležitostí, keď ste mimo kancelárie. Model KXTDA100D podporuje technológie na integráciu s najnovšími
typmi mobilných telefónov, ktoré umožňujú hovory smerované na
kancelársku klapku presmerovať na mobilný telefón. Hovory je
možné potom následne spätne presmerovať späť na kancelársku
klapku kolegu alebo dokonca kancelársky systém hlasovej pošty.

Keď ste mimo kanceláriu alebo keď sa pohybujete v okolí
kancelárie, riešenie kancelárskej mobility od spoločnosti
Panasonic vám umožní pokračovať vo vašej konverzácii pomocou
ľahkých, inteligentných, bezdrôtových terminálov DECT. S použitím
bezdrôtového XDP (eXtra Device Port) môžu užívatelia svoje
bezdrôtové telefóny DECT nastaviť tak, aby mali rovnakú klapku ako
ich kancelársky telefón, čo im umožní prijímať hovory v čase, keď
sa nachádzajú mimo kancelárie.

Mobilné telefóny je možné integrovať do systému tak, aby vyzváňal
súčasne s kancelárskym telefónom, a vytvoriť tak prístup k
volanému zamestnancovi z jediného čísla, nezáležiac na tom, či je
dostupný na mobilnom alebo kancelárskom telefóne. To vedie ku
zvýšenej komunikačnej ﬂexibilite.

NA VŠETKOM ZÁLEŽÍ
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KONEKTOR PRE SLÚCHADLO NA HANDSFREE PRÍSTUP

Bezdrôtový systém DECT s viacerými základňami predstavuje
integrované bezdrôtové riešenie mobility, poskytujúce automatický
prechod medzi inštalovanými základňovými stanicami, čím zvyšuje
pokrytie a vy získavate skutočnú mobilitu pri komunikácii aj v
rozľahlých priestoroch.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Farebný LCD displej*1
Podsvietená klávesnica
Viacjazyčný displej
Hlasitý telefón
Programovateľné tlačidlá*2
Plný prístup k funkciám podnikovej PBÚ
Telefónny zoznam pre 200 staníc
Podpora náhlavnej súpravy
10 melódií zvonenia*1
10 programovateľných tlačidiel pre rýchlu voľbu
Vibračné zvonenie*3
Režim Meeting*3
IP64 odolnosť proti prachu a striekajúcej vode*4

*1 iba model KX-TCA175 a KX-TCA275
*2 iba model KX-TCA175, KX-TCA275 a KX-TCA364
*3 iba model KX-TCA364 a KX-TCA275
*4 iba model KX-TCA364

Základný model
KX-WT115

Štandardný model
KX-TCA175

Manažérsky model
KX-TCA275

Vysokoodolný model
KX-TCA364

DECT TELEFÓNY PRE FIREMNÚ MOBILITU
So základným, štandardným, manažérskym alebo odolným modelom DECT si môžete byť istý, že bez ohľadu na vaše potreby má
spoločnosť Panasonic pre vás riešenie skutočnej podnikovej mobility.
Základný model KX-WT115 ponúka dobrý základný výkon pri nižších nákladoch, zatiaľ
čo KX-TCA275 je kompaktný, ľahký a odolný telefón s väčšinou výkonných funkcií
podnikového telefónu. Alternatívne je model KX-TCA175 o štandardných rozmeroch
výbornou voľbou pre užívateľov, ktorí požadujú štandardné telefónne funkcie. Nakoniec,
pre drsné prostredia je určený model KX-TCA364, ktorý je potiahnutý gumeným povlakom
a ktorý spĺňa prísne normy IP64 v oblasti odolnosti voči prachu a vlhkosti. Okrem toho
všetky naše telefóny DECT sú odteraz vylepšené našou funkciou „hlučná oblasť“, ktorá
im umožňuje používanie v hlučných prostrediach, zatiaľ čo si stále zachovávajú kvalitu
zvuku.

ROZŠIROVANIE BEZDRÔTOVEJ KOMUNIKÁCIE V RÁMCI KANCELÁRSKEJ MOBILITY
S cieľom poskytnúť najﬂexibilnejšie a najuniverzálnejšie mobilné prostredie, ponúka
Panasonic DECT systém so širokou škálou základňových staníc podporujúcich 2, 4 a
8 kanálov. Vďaka konﬁgurácii pre používanie viacerých základňových staníc, vrátane
vysokokapacitných základňových staníc, dokáže model KX-TDA100D zvýšiť mobilitu
celého vášho riešenia. Pomocou nášho viackanálového opakovača signálu DECT
sa dá pokrytie efektívne rozšíriť.Tento systém tiež ponúka pohodlný, automatický
prechod medzi nainštalovanými základňovými stanicami, čím sa zvyšuje pokrytie a vy
získavate skutočnú mobilitu dokonca aj v priestoroch s veľkou plochou.
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FLEXIBILNÉ
TELEFÓNNE
APLIKÁCIE
Model Panasonic KX-TDA100D, podporujúci CTI rozhranie ďalej podporuje veľký počet softvérových aplikácií,
od jednoduchých pre nenáročných užívateľov až po rozsiahle CRM systémy, a mnoho ďalších. Všetko je
navrhnuté tak, aby sa zvýšila efektivita zamestnanca vedúca k celkovej vyššej produktivite podniku.

COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION (CTI)
Computer Telephony Integration (CTI) je technológia, ktorá spoločne
prináša to najlepšie z telefónovania a používania počítača, čím
poskytuje výkonné a jednoduché zvýšenie produktivity. Model
Panasonic KX-TDA100D podporuje integráciu CTI prostredníctvom
dvoch základných priemyselných štandardov:

Digitálna IP PBÚ TDA100D
Server CTI

• Telephony Application Programming Interface (TAPI)
• Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA)

Aplikácia CTI

Aplikácia CTI

Systémový telefón

Systémový telefón

CTI

VÝHODY CTI
S cieľom zvýšiť efektivitu podnikovej komunikácie a poskytnúť softvérové riešenia pre zvýšenie podnikovej produktivity, je možné využiť viacero
telefónnych aplikácií. Model KX-TDA100D dokáže podporovať škálu aplikácií produktivity, ktorá pokrýva všetky aspekty požiadaviek podniku.
Okrem iných medzi ne patria:
• Hotely - Dostupnosť izieb, prihlásenie/odhlásenie, účtovanie atď.
• Kancelárie - Zobrazenie prichádzajúceho hovoru, zobrazenie obsadeného volajúceho, účtovanie hovorov atď.
• Kontaktné stredisko - Zobrazenie prichádzajúceho hovoru, integrácia CRM databázy, prihlásenie/odhlásenie operátora, ACD reporting atď.

NA VŠETKOM ZÁLEŽÍ
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RIEŠENIA PRE HLASOVÉ SPRÁVY
PBX systém KX-TDA100D ponúka dva typy riešení správ:
Voliteľné riešenie:
Inštalácia 2 - kanálovej karty so zlepšenou jednoduchou hlasovou
schránkou (ESVM2 - možnosť: KX-TDA0192) alebo 4 - kanálovú
kartu ESVM (ESVM4 - možnosť: KX-TDA0194) do modelu Panasonic
KX-TDA100D, poskytuje používateľom klapiek zjednodušené riešenie
hlasovej schránky. Spoločnosti hľadajú cenovo nenáročné riešenia
hlasových schránok, aby zlepšili služby pre zákazníkov a poskytli
zamestnancom súkromnú hlasovú schránku, ktorá dokáže z tohto
riešenia významne vyťažiť.

Externé riešenie:
Spoločnosti požadujúce rozšírené možnosti hlasového záznamu
za hranicami funkcií ponúkanými na voliteľných kartách ESVM
môžu prejsť na externé riešenia pre spracovanie hlasových správ
KX-TVM50 alebo KX-TVM200, poskytujúce širšiu funkčnú výbavu
a bohatšie služby pre zákazníka. Tieto externé voliteľné systémy
prichádzajú v plnej výbave s pokročilými funkciami pre spracovanie
hlasových správ, pomocou ktorých dokážu podniky vybaviť všetky
hovory zdvorilým a zároveň efektívnym spôsobom.

Každý užívateľ vnútornej linky môže mať vlastnú hlasovú schránku,
ktorá dokáže prehrávať odchádzajúce uvítacie správy, ako aj
zaznamenať prichádzajúce hlasové správy bez ohľadu na typ použitej
vnútornej linky, napr. proprietárne terminály (PT), analógové
terminály (SLT) alebo bezdrôtové DECT telefóny (PS). Priestor
pre uloženie záznamov každej hlasovej schránky sa zdieľa medzi
odchádzajúcimi uvítacími správami a správami prijatými do hlasovej
schránky.
Užívatelia klapiek môžu zaznamenávať, počúvať alebo odstraňovať
svoje vlastné uvítacie správy - ako aj prehrávať a odstraňovať
hlasové správy zanechané volajúcimi z vonku.
NA VŠETKOM ZÁLEŽÍ
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INTEGROVANÉ
PODNIKOVÉ
RIEŠENIA
Podniky sa neustále vyvíjajú a zatiaľ čo potrebujú cenovo výhodnú platformu, potrebujú tiež riešenie,
ktoré dokáže udržať krok so stále sa meniacim prostredím, ako je IP. Pre zvýšenie využitia siete a zníženie
nákladov na infraštruktúru teraz dokážu sieťové infraštruktúry IP prenášať viac hlasu, ako aj dát. Model
Panasonic KX-TDA100D je navrhnutý tak, aby umožňoval integráciu tradičných analógových komunikácií
a protokolu na prenos hlasu cez internet (VoIP), a preto umožňuje prenos hlasu a dát prostredníctvom
rovnakej siete.
Model VOICE-OVER IP (VoIP)
VoIP je ideálne riešenie pre internú komunikáciu medzi jednotlivými
pracoviskami na viacerých stanoviskách alebo maloobchodnými
reťazcami. Dá sa tiež použiť na vytvorenie ﬂexibilných pracovných
prostredí a pomáha znížiť náklady, keď sa použije na spojenie
s pobočkou, diaľkovými zamestnancami, pracovníkmi v malých
kanceláriách/domácimi pracovníkmi (SOHO) alebo personálom
podomového predaja. Medzi ďalšie výhody patria:
• Zníženie nákladov na hovory
• Integrácia vzdialených pracovníkov ako členov tímu
• Zníženie objemu kabeláže a prevádzkových nákladov

SPRÁVA NA DIAĽKU
S modelom KX-TDA100D môžu inštalatéri a správcovia na diaľku
riadiť ľubovoľné scenáre zavádzania - či už ide o samostatný systém
alebo zosieťované viaceré pracoviská pripojené cez IP sieť. Stačí
im k tomu počítač s pripojením k sieti a nevyhnutná aplikácia PC
Maintenance Console. S ich pomocou môžu pristupovať k systémom
a spravovať ich z ľubovoľného miesta, čím sa znižujú režijné náklady
na správu.

NA VŠETKOM ZÁLEŽÍ
10

SIEŤOVANIE VIACERÝCH PRACOVÍSK
Pomocou IP je možné sieťovať viaceré lokality oveľa jednoduchšie a
lacnejšie. Využitím vašej medzikancelárskej IP siete môžete rozšíriť
vašu VoIP sieť, systémové vlastnosti a funkcie alebo dokonca
skupiny Call Centier. Využitím ICD skupín (distribúcia prichádzajúcich
hovorov) vo viacerých, sieťou prepojených pracoviskách, môžete
poskytnúť lepšiu pružnosť pri vybavovaní hovorov alebo jednoducho
lepšie využiť dostupné podnikové zdroje.

TECHNOLÓGIA NETWORK BUSY LAMP FIELD
Technológia Network Busy Lamp Field (Network - BLF) alebo Network
Direct Station Selection (NDSS) umožňuje prostredníctvom jediného
centralizovaného sieťového operátora monitorovať jednotlivé vnútorné
linky v rámci navzájom zosieťovaných systémov KX-TDA100D. Tieto
vnútorné linky môžu byť súčasťou globálnej komunikačnej siete
pripojenej prostredníctvom ISDN, ako aj IP.
Ak je ktorákoľvek z predprogramovaných vnútorných liniek obsadená,
prijíma prichádzajúci hovor (zvoní) alebo je v režime "Nerušiť" (DND),
tlačidlo DSS u operátora/administrátora sa rozsvieti. Pomocou tejto
funkcie môže pracovník nepretržite sledovať stav príslušnej vnútornej
linky.

POHOSTINSTVO
Trh s pohostinstvom si vyžaduje komunikačný systém, ktorý by bol
ﬂexibilný, ekonomický a ľahko sa používal. Potrebuje tiež, aby bol
spoľahlivý a mal schopnosť rýchlo sa prispôsobiť individuálnym
potrebám každej lokality. Integrácia aplikácie pre účtovanie služieb
hotelovej izby a riadenie systému sa tiež stávajú hlavnými faktormi
pri úspechu v podnikaní. Model Pasnasonic KX-TDA100D je svojou
nákladovo efektívnou rozšíriteľnosťou, funkčnosťou v rámci riešení
mobility a integráciou CTI dokonalou voľbou pre uspokojenie
súčasných potrieb ﬁriem.

ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY
Telekomunikačné systémy v ošetrovateľských zariadeniach
a opatrovateľských domoch musia predovšetkým vyhovovať
požiadavkám potrebných pre ľudí. Okrem toho každé komunikačné
riešenie musí mať schopnosť integrovať aplikácie starostlivosti,
ako sú systémy núdzových volaní. Model Panasonic KX-TDA100D
spĺňa všetky tieto požiadavky, zatiaľ čo stále prináša bezpečné,
hospodárne, ﬂexibilné riešenie, ktoré je pripravené na budúcnosť.

VÝROBNÉ PODNIKY
Vysoký stupeň ﬂexibility, hospodárnosť a maximálna spoľahlivosť,
ako aj možnosť prispôsobenia individuálnym požiadavkám sú
dôležité kritériá, ktoré musia telekomunikačné platformy spĺňať.
Model Panasonic KX-TDA100D PBX tu vyniká, pretože bol vyvinutý
so zreteľom na výrobné závody a výrobné oddelenia. S jeho
ultramoderným dizajnom a riešeniami pripravenými na budúcnosť
zaznamenáte nový rozmer efektívnej komunikácie.

LOGISTIKA
Logistika si vyžaduje plynulý a spoľahlivý prenos informácií. Z
tohto dôvodu majú logistické spoločnosti špeciﬁcké požiadavky,
pokiaľ ide o telekomunikačné systémy. S možnosťou integrácie
do moderných systémov EDP a mobilnej prístupnosti, sa systémy
značky Panasonic môžu stať hnacou silou vášho podnikania dnes,
zajtra a v budúcnosti.

STAVEBNÍCTVO
Flexibilita a zároveň stabilita sú základnými požiadavkami v
stavebnom priemysle. Model KX-TDA100D sa dokáže rýchlo
prispôsobiť vašim meniacim sa obchodným požiadavkám.
Potrebujete doplniť konferenčné riešenia alebo bezdrôtové prvky?
Vďaka ﬂexibilnému programovaniu a odolným bezdrôtovým
telefónom DECT poskytuje systém KX-TDA100D všetky riešenia,
ktoré potrebujete pre súčasné telekomunikačné nároky.
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NA VŠETKOM ZÁLEŽÍ
PSK-PBX-TDA100D0211 Panasonic je obchodná značka spoločnosti Panasonic Corporation Co. Ltd. Dizajn a technické špeciﬁkácie výrobkov sa neustále zdokonaľujú a menia v záujme vylepšenia. Aj keď bola príprave tohto katalógu venovaná maximálna starostlivosť,
niektoré zmeny nemusia byť uvedené a môžu nastať až po publikácii tohto katalógu. Jednotlivé detaily si, prosím, overte u svojho najbližšieho obchodníka. Panasonic Marketing Europe, organizačná zložka Slovenská republika, nepreberá žiadnu zodpovednosť za
prípadné chyby a omyly. Preto informácie uvedené v tomto katalógu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

