
ŘEŠENÍ, KTERÉ 
ROSTE SPOLU 

S VAŠÍM 
PODNIKÁNÍM

PLATFORMA JEDNOTNÉ KOMUNIKACE KX-NS700
VETŠÍ FLEXIBILITA, KOMUNIKACE VE VYŠŠÍ KVALITĚ

CONNECTING YOUR FUTURE



NIŽŠÍ  
NÁKLADY
VĚTŠÍ  
SPOKOJENOST
VYŠŠÍ  
EFEKTIVITA



Hledáte způsob, jak prostřednictvím vysoce kvalitní 
a flexibilní komunikace snížit provozní a investiční 
náklady? Chcete takovou technologii, která dokáže 
zvýšit návratnost investice a mobilitu i v nejmenší 
pracovní skupině? To vše a mnohem více můžete 
získat díky novému inteligentnímu IP komunikačnímu 
systému KX-NS700 od společnosti Panasonic.

Toto řešení jednotné komunikace bylo navrženo 
speciálně pro malé a středně velké společnosti 
a bez nutnosti velkých investic. Představuje 
to nejlepší z pověstně kvalitních technologií 
společnosti Panasonic. Jednotné komunikační 
řešení KX-NS700 je malý systém, který do 
budoucna zvládne velký růst.

Jeho instalace i údržba jsou jednoduché. Představuje 
cenově dostupné řešení pro IP komunikační 
systémy pro společnosti s méně než 250 
zaměstnanci na jednom pracovišti, které lze 
flexibilně konfigurovat a rozšiřovat, což z něj činí 
ideální alternativu k řešením založeným na cloudu.

ZVOLTE CHYTRÝ IP/
DIGITÁLNÍ KOMUNIKAČNÍ 
SYSTÉM, KTERÝ BUDE RŮST 
DLE VAŠICH POTŘEB



JEDEN FLEXIBILNÍ SYSTÉM – NĚKOLIK 
KOMUNIKAČNÍCH FUNKCÍ

INTELIGENTNÍ IP SYSTÉM
Systém má dostatečnou kapacitu 
pro standardní i IP porty a rozšiřující 
jednotky, díky nimž můžete systém 
rozšiřovat podle svých potřeb. 
Lze jej dokonce připojit k systému 
Panasonic KX-NS1000, čímž vytvoříte 
malá, střední a velká řešení.

ŘEŠENÍ CALLCENTRA
Systém KX-NS700 dokáže podpořit 
potřeby řídících pracovníků 
v callcentrech, jako jsou například 
oznámení o zařazení do fronty, 
sledování stavu volajících, reporty 
o aktivitě, automatické nahrávání 
hovorů a síťové datové úložiště (NAS).

MNOŽSTVÍ 
POKROČILÝCH FUNKCÍ
Systém lze pomocí rozšiřujících 
jednotek rozšířit z 6 až na 288 
vnitřních linek. Jde též o systém 
pro jednotnou komunikaci, který 
nabízí řadu funkcí protokolu IP, např. 
propojení s mobilní sítí, integrovanou 
hlasovou schránku a e-mail, zasílání 
rychlých zpráv (chat) a informace 
o přítomnosti.

ZJEDNODUŠENÁ INSTALACE 
A ÚDRŽBA
Odpovědný pracovník může díky 
zabudovanému webovému serveru 
snadno naprogramovat cokoliv 
spojeného s funkcemi, například 
pobočkovou ústřednu a hlasovou 
poštu. Programování lze dokonce 
provést i vzdáleně.

PŘÍNOSY PRO VAŠE 
PODNIKÁNÍ
SNÍŽENÍ NÁKLADŮ A ZVÝŠENÍ NÁVRATNOSTI INVESTICE
• Rozšiřitelnost, která poroste s vaším podnikáním

• Zpětná kompatibilita pro nízkonákladovou integraci

• Propojení sítí IP pro cenově dostupnou komunikaci

ZVÝŠENÍ SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKA
•  Bezdrátové řešení, na telefonáty můžete reagovat kdekoliv 

na pracovišti

•  Integrace mobilního telefonu, na telefonáty zákazníků můžete 
reagovat kdekoliv

• Funkce hlasové schránky, díky níž nezmeškáte jediný hovor

VYŠŠÍ EFEKTIVITA
•  Zabudovaná funkce DISA (přímý přístup k volanému číslu z vnější 

linky) pro přepojování hovorů bez operátora

• Řešení pro zjednodušení profesionálních činností v callcentru

• Communication assistant (CA) pro inteligentní ovládání hovorů



PROVĚŘENÁ ŘEŠENÍ PRO 
RŮZNÁ ODVĚTVÍ

POHOSTINSTVÍ
Aby váš personál mohl poskytovat 
zákazníkům skutečně kvalitní služby, 
musí mít k dispozici účinnou 
a neustále dostupnou komunikační 
technologii. Systém KX-NS700 nabízí 
obojí. Komplexní řízení systému, 
integrace s výpočetní technikou 
a schopnost flexibilně poskytovat 
mobilní komunikaci napříč podnikem 
znamenají, že jste schopni pracovat 
efektivněji než dříve a váš zákazník 
si může vychutnat ten nejpříjemnější 
možný zážitek.

ZDRAVOTNICTVÍ
V oblasti zdravotnictví je jasná 
a spolehlivá komunikace zcela 
zásadní. Systém KX-NS700 je řešení, 
které poskytuje vašemu personálu 
snadno použitelnou technologii, 
která zajišťuje stálý kontakt 
s ostatními členy týmu, pacienty 
nebo klienty, ať už jsou kdekoliv. 
Stejně cenná je i jeho schopnost 
začlenění do vašich stávajících 
systémů, jako jsou například 
systémy tísňového volání.

KANCELÁŘE
Díky tomu, že systém KX-NS700 
zahrnuje mobilní telefonii, stolní 
telefony a vysoce konfigurovatelný 
systém hlasové pošty, představuje 
dokonalý nástroj k podpoře 
kancelářských funkcí ve vaší firmě, 
který zaručí, že personál zůstane 
připojen, ať už pracuje kdekoliv. 
Výsledkem kombinace těchto 
systémů je vyšší funkčnost, nižší 
náklady, jednodušší správa a lepší 
služby pro zákazníky.



ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
SCHOPNOST SNÍŽIT VAŠE NÁKLADY A ZVÝŠIT NÁVRATNOST INVESTICE 
DO KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLGIÍ JSOU DVA DŮVODY, PROČ JE SYSTÉM 
KX-NS700 IDEÁLNÍ PRO PODNIKÁNÍ, JAKO JE TO VAŠE. NÁKLADOVĚ 
ORIENTOVANÉ VÝHODY JSOU POSKYTOVÁNY NĚKOLIKA ZPŮSOBY.

ROZŠIŘITELNOST A ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA
Systém lze rozšířit díky doplňkovým kartám a rozšiřujícím 
jednotkám. Stejně tak můžete nadále používat existující DPT, 
APT a SLT* telefony Panasonic. Mezi vaše počáteční investice tak 
bude patřit pouze pořízení systému, přičemž systém KX-NS700 
oceníte při pozdějším rozšíření kapacity.

SÍŤ IP
Můžete vytvořit hybridní systém, který kombinuje standardní 
a IP porty a lze jej připojit k IP telefonům ve vzdálené kanceláři, 
což ještě více snižuje vaše náklady. Možnost hovorů VoIP také 
znamená že se můžete spojit se vzdálenými kancelářemi, 
ať už jsou kdekoliv, aniž by vám vzrostly telefonní poplatky.

*Kompatibilitu zkontrolujte v příslušném technickém listu.





ZVÝŠENÍ 
SPOKOJENOSTI 
ZÁKAZNÍKA
CHYTŘEJŠÍ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM 
UMOŽŇUJE VAŠEMU PODNIKÁNÍ 
POSKYTOVAT LEPŠÍ ZÁKAZNICKÝ SERVIS, 
COŽ VEDE K VĚTŠÍ SPOKOJENOSTI 
ZÁKAZNÍKŮ. TOHO VŠEHO DOSÁHNETE 
DÍKY MNOHA FUNKCÍM SYSTÉMU 
KX-NS700.

BEZDRÁTOVÉ ŘEŠENÍ
Vícezónové bezdrátové připojení znamená, že můžete reagovat na hovory odkudkoliv z vašeho 
pracoviště. Tím se sníží doba čekání a zákazník hovoří s tou správnou osobou v tom správném 
okamžiku. Během hovoru můžete též snadno přepínat mezi pevným a mobilním telefonem. 
A nakonec vám paging DECT umožňuje sdílení hovorů mezi několik účastníků.

INTEGRACE MOBILNÍCH TELEFONŮ
Není nutné, abyste měli více telefonních čísel na osoby, které také používají mobilní telefon. 
Systém KX-NS700 nabízí funkce pro integraci mobilních a chytrých telefonů s komunikační 
sítí vaší kanceláře. Mobilní koncová zařízení (včetně chytrých nebo softwarových telefonů) 
tak lze používat, jako by se jednalo o místní linky a lze na ně přijímat hovory, volat z nich 
nebo používat systémové krátké volby.

SOUČASNÝ PŘÍJEM HOVORŮ NA TELEFONECH VE SKUPINĚ
Lze vytvořit tzv. skupinu distribuce příchozích hovorů Incoming Call Distribution (ICD) a přiřadit 
do ní až čtyři mobilní telefony, jež budou přijímat volání směrovaná do skupiny. Volání na vnitřní 
linku v kanceláři tak lze současně přijímat na mobilních telefonech, díky čemuž mohou členové 
skupiny reagovat na volání v případě, kdy je hlavní kontaktní osoba nedostupná.

FUNKCE HLASOVÉ SCHRÁNKY
Systém KX-NS700 vám umožňuje nahrát do hlasové schránky až 400 hodin vzkazů a obdržet 
e-mailové upozornění, kdykoliv dojde k nezodpovězenému hovoru nebo vám volající zanechá 
hlasovou zprávu. Díky integraci s Microsoft Outlook mají též uživatelé přístup k obsahu svých 
hlasových schránek stejným způsobem jako u e-mailů.



ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRÁCE
DÍKY ZJEDNODUŠENÍ ČINNOSTÍ A KOMUNIKACE ZVYŠUJETE EFEKTIVITU SVÉHO 
PODNIKÁNÍ V KAŽDÉM ASPEKTU PRACOVNÍHO DNE. SYSTÉM KX-NS700 DISPONUJE 
NĚKOLIKA FUNKCEMI NAVRŽENÝMI PRO ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY A VYLEPŠENÍ ZPŮSOBU 
VAŠÍ PRÁCE.

ŘEŠENÍ CALLCENTRA
I když jste malá nebo středně velká 
firma, využití callcentra odpovídající 
velikosti může zvýšit efektivitu vaší 
činnosti. Systém KX-NS700 zahrnuje 
vyspělou funkci směrování hovorů, 
která umožňuje spojení s callcentrem 
bez nutnosti použít externí server CTI.

AUTOMATICKÁ HLASOVÁ 
NAVIGACE
Díky informaci o tom, kolikátý 
v pořadí právě je, se může volající 
rozhodnout, zda vyčká na spojení, 
zanechá vzkaz, nebo zavěsí. 
To zlepšuje dojem zákazníků 
z komunikace s vaší firmou 
a zvyšuje jejich spokojenost 
s poskytovanými službami.

MONITOROVÁNÍ VOLAJÍCÍHO 
A HISTORIE VOLÁNÍ
Nadřízení mohou monitorovat stav 
aktuálních volajících, operátorů 
a dalších pracovníků v týmu s cílem 
zajistit lepší řízení vztahů se zákazníky. 
Díky tomu mohou lépe pochopit 
případné problémy na pracovišti 
a zlepšit činnost callcentra.



CA BASIC-EXPRESS/CA PRO
PRO OSOBNÍ PRODUKTIVITU
Umožňuje snadné volání jednoduchým vyhledáním 
požadovaného kontaktu v upravitelném seznamu. 
Rovněž dovoluje sledovat na počítači stav telefonů 
a počítačů zaměstnanců na odloučených 
pracovištích nebo pobočkách.

CA KONZOLE OPERÁTORA
PRO OPERÁTORY A RECEPČNÍ
Umožňuje odkládání a předávání hovorů 
jednoduchým přetažením v grafickém rozhraní. Při 
použití funkce „One-look Networking“ je 
k dispozici rovněž podpora pro více pracovišť.

CA SUPERVISOR
PRO TÝMY NEBO ŘÍDICÍ PRACOVNÍKY
Řídicí pracovníci mohou v reálném čase velmi 
jednoduše sledovat výkonnost nastavených skupin 
vnitřních linek a řídit operátory pomocí příposlechu 
nebo přebírání jejich hovorů.

MOBILNÍ COMMUNICATION 
ASSISTANT (CA)
TATO INTUITIVNÍ SADA POČÍ TAČOVÝCH APLIKACÍ NABÍZÍ SNADNO OVLADATELNÉ NÁSTROJE 
PRO ZLEPŠENÍ ZPŮSOBU, KTERÝM FUNGUJE VAŠE KOMUNIKACE. APLIKACE LZE POUŽÍT 
BEZ SERVERU NEBO SE SERVEREM.



INTEGRACE SERVERU MICROSOFT EXCHANGE
Je-li v síti instalován server CA, lze klienta CA integrovat 
s kalendářem Microsoft Exchange. Díky integraci serveru 
Microsoft Exchange s klientem CA bude docházet k automatické 
změně informace o vaší přítomnosti podle obsahu vašeho 
kalendáře Exchange.

PROPOJENÍ CA S VAŠIMI TELEFONY
CA INTEGRATE (FOLLOW ME)
Pokud si zaregistrujete své číslo a čísla zákazníků v CA, budete 
jim moci volat ze svého mobilního nebo domácího telefonu jako 
z vnitřní linky. Díky tomu budete moci komunikovat se zákazníky 
v kanceláři i mimo ni, aniž byste si museli kupovat nové telefony 
(pokud ty používané pracují v prostředí, které podporuje CA).

CA MOBILE 
IDEÁLNÍ NÁSTROJ PRO PRACOVNÍKY V TERÉNU
Tento mobilní klient poskytuje v jedné aplikaci unifikované 
komunikační funkce, které zahrnují hlasové hovory, online 
konverzace, sdílení přítomnosti a integraci do pracovní plochy.

Klient Panasonic Communication Assistant Mobile je nyní 
k dispozici v online obchodech Apple Store a Google Play™.



NABÍDKA KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ
PLATFORMA JEDNOTNÉ KOMUNIKACE KX-NS700 JE KOMPATIBILNÍ 
S CELOU ŘADOU STOLNÍCH A DECT TELEFONNÍCH PŘÍSTROJŮ 
PANASONIC NEJNOVĚJŠÍ GENERACE.



KX-NT560
Manažerský IP terminál
• 4,4" LCD displej s podsvícením
• 32 (8 x 4) programovatelných funkčních tlačítek
• Vysoce kvalitní širokopásmový přenos hlasu
• Vestavěné rozhraní Bluetooth®

• 2 x port Ethernet 1 Gb
• Napájení přes Ethernet (PoE)
• Režim Eco

KX-NT551
Standardní IP terminál
• Jednořádkový podsvícený LCD displej
• 8 programovatelných funkčních tlačítek
• 2 x port Ethernet 1 Gb
• Napájení přes Ethernet (PoE)
• Režim Eco
• K dispozici v černé nebo bílé barvě

KX-NT546/KX-NT543
Standardní IP terminál
• Šestiřádkový podsvícený LCD displej 

(třířádkový u modelu KX-NT543)
• 24 programovatelných funkčních tlačítek
• Vysoce kvalitní širokopásmový přenos hlasu
• Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou 

Plantronics (konektor EHS)
• 2 x port Ethernet 100 Mb
• Napájení přes Ethernet (PoE)
• Režim Eco
• K dispozici v černé nebo bílé barvě 

KX-NT556/KX-NT553
Manažerský IP terminál
•  Šestiřádkový podsvícený LCD displej (třířádkový u modelu 

KX-NT553)
•  36 (12x3) KX-NT556/24 (12x2) KX-NT553 programovatelných 

funkčních tlačítek s volitelným popisem
• 2 x port Ethernet 1 Gb
• Napájení přes Ethernet (PoE)
• Režim Eco
• K dispozici v černé nebo bílé barvě

IP TERMINÁLY





BEZDRÁTOVÉ TELEFONY DECT
KX-TCA185
Profesionální telefonní přístroj DECT pro efektivní provoz
• Barevný LCD displej 1,8"
• Redukce okolního hluku
• Paging DECT
• Vibrace

KX-TCA385
Pevný a odolný telefonní přístroj DECT pro každé prostředí
• Barevný LCD displej 1,8"
• Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65
• Redukce okolního hluku
• Paging DECT
• Vibrace
• Vestavěné rozhraní Bluetooth®

KX-TCA285
Tenký a lehký telefonní přístroj DECT pro akční pracoviště
• Barevný LCD displej 1,8"
• Redukce okolního hluku
• Paging DECT
• Vibrace
• Vestavěné rozhraní Bluetooth®

DIGITÁLNÍ TERMINÁLY
KX-DT546/KX-DT543
Prémiové digitální terminály
• Šestiřádkový podsvícený LCD displej (třířádkový u modelu 

KX-DT543)
• 24 programovatelných funkčních tlačítek
• Kompatibilní s bezdrátovou náhlavní soupravou 

Plantronics (konektor EHS)
• Reproduktor, mikrotelefon i plně duplexní náhlavní souprava
• K dispozici v černé nebo bílé barvě

KX-DT521
Standardní digitální terminály
• Jednořádkový podsvícený grafický displej LCD 
• 8 programovatelných funkčních tlačítek
• Reproduktor, mikrotelefon i plně duplexní náhlavní souprava
• K dispozici v černé nebo bílé barvě



Vyhrazujeme si právo provádět důvodné změny modelů, rozměrů a barev, stejně jako změny, které zajistí, že naše výrobky budou v souladu s moderními technologiemi a výrobou.
Ochranné známky a registrované ochranné známky
Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou v USA a dalších zemích registrované ochranné známky společnosti Apple Inc. App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc.
Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Panasonic Central and South East Europe
Thámova 289/11
186 00, Praha
Česká republika
+420 296 180 130

business.panasonic.eu
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PLATFORMA JEDNOTNÉ KOMUNIKACE KX-NS700.
CONNECTING YOUR FUTURE.

Jste připraveni přenést svou komunikaci na další úroveň? 
Kontaktujte společnost Panasonic ještě dnes.

Další informace o systému podnikové komunikace KX-NS700 
nebo o možnostech řešení vašich firemních potřeb získáte 

na níže uvedených kontaktních adresách a telefonech.


