Mobile Softphone

Svoboda při zvyšování produktivity
a kontrole nákladů s Panasonic
Mobile Softphone
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Kombinace audia a videa
Aplikace je kompatibilní s unifikovanými komunikačními platformami KX-NS1000, NS700
a NS500 a se systémy KX-HTS32 a podporuje audio i video hovory. Disponuje vestavěnou
bránou pro předávání médií, nepotřebuje tedy žádný server. Vaše komunikace probíhá
prostřednictvím firemní sítě.
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Využít můžete možnosti video hovorů jeden na jednoho, ale také funkce video konference s třetí
stranou. Máte tak možnost účastnit se vzdálených meetingů se zcela jasným obrazem a zvukem.

Dopřejte naprostou
kontrolu všem
zaměstnancům

Kde svoboda přináší
světu něco pozitivního

Chtěli byste zvýšit produktivitu propojením terénních

Krása Mobile Softphone spočívá v tom, že vašim týmům

pracovníků s centrálou?

poskytuje svobodu používat chytré telefony, které už

Pro úplnou video komunikaci se můžete připojit i k video terminálu Panasonic nebo dveřnímu
IP video telefonu nebo kameře.

Manažer v kanceláři

Obchodní zástupce v terénu
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dobře znají. Mohou tak být produktivnější než kdy dříve.
Chcete nahradit starý, již překonaný telefonní systém

A vašemu podniku se dostává svobody pracovat mimořádně

něčím mnohem hospodárnějším? Řešením, které

flexibilním, reaktivním a hospodárným způsobem.

Zaměstnanec skladu
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využije toho, že zaměstnanci mají chytrý telefon?
A nejen to. Vše je prodchnuto étosem společnosti
A chtěli byste toho docílit s minimem stresu

Panasonic spočívajícím v příznivém dopadu na lidskou

a s maximální jednoduchostí a zabezpečením?

společnost. Díky zajištění dříve nedosažitelných úrovní
flexibility a schopnosti pracovat skutečně odkudkoli

Pokud vaše odpověď na tyto otázky zní „ano“, měli byste

napomáhá zefektivnění pracovního světa a proráží

se zaměřit na Panasonic Mobile Softphone.

cestu nové generaci jednoduchosti a efektivity.

Užijte si bezproblémovou konektivitu
se systémem PBX
S Panasonic Mobile Softphone můžete svůj chytrý telefon využívat jako firemní linku.

Je to bezproblémová, jednoduchá a vysoce zabezpečená

Aplikace také podporuje push oznámení, takže obdržíte oznámení o každém příchozím hovoru,

aplikace, která spojuje zvukovou a vizuální komunikaci v

i když není právě zapnutá. Nejenže tak nikdy nemusíte zmeškat hovor, ale je to také efektivní

jednom mobilním zařízení a umožňuje přihlášení

způsob, jak šetřit spotřebu baterie.

chytrých telefonů zaměstnanců jako podnikové linky.
Abyste dosáhli ještě vyšší všestrannosti a bezchybného výkonu, můžete nastavit dvě IP adresy
Ať už tedy zaměstnanci pracují v kanceláři či mimo

a umožnit tak uživatelům připojit se ke správné síti, ať už se nacházejí ve WiFi síti vaší

ni, mohou vytáčet a přijímat audio a video hovory,

společnosti nebo na alternativní síti venku.

aniž by museli používat své soukromé číslo.

Přesvědčivé zabezpečení

Kancelář
Není vyžadován
aplikační server

Víme, jak důležitou roli pro vás a váš podnik hraje bezpečnost.
Panasonic Mobile Softphone podporuje protokol SIP-TLS (Transport
Layer Security)*. Díky této technologii jsou potenciální rizika absolutně
minimální, jelikož se hackeři nedostanou ke komunikačním datům SIP

Push Server*
Ověřovací server**

a nemohou se do vaší sítě dostat.
Pro ještě větší zabezpečení může aplikace připojení odmítnout, pokud

KX-NS / NSX nebo KX-HTS

detekuje pokus o připojení z jiné linky, než je Panasonic SIP. Pokud je
to pro váš však vhodnější a praktičtější, můžete tuto funkci vypnout.

Panasonic Mobile Softphone v akci

*Systém KX-HTS32 SIP-TLS nepodporuje.

Mimořádně snadná
instalace

Není vyžadován
aplikační server

Perfektní pro malé podniky
Mladý manažer nedávno zřídil malý podnik a otevřel novou kancelář. Má pouze šest zaměstnanců
a chce minimalizovat náklady na zřízení komunikačních řešení a jakákoli narušení podnikání.
Push Server*
Ověřovací server**

Spuštění Mobile Softphone by nemohlo být jednodušší. Aplikaci si

Protože je pro jeho podnik důležitá mobilita, musí mít možnost využívat telefonní číslo
společnosti, ať už se nachází v kanceláři či mimo ni – ale potřebuje také, aby se s tím
související náklady držely při zemi.

jednoduše zdarma stáhnete z App Store nebo Google Play a použijete
KX-NS / NSX nebo KX-HTS
zvolená nastavení. Není třeba připravovat jakékoli další technologie,

Ideálním řešením je Panasonic Mobile Softphone. Umožňuje využívání chytrého telefonu

např. server.
Není vyžadován
aplikační server

jako firemní linky, a to i mimo kancelář. Nedochází tak k výpadkům v komunikaci. Práci je
tak možno vyřídit rychle a obratně, tak jak to malý podnik vyžaduje.
Náklady také nepředstavují problém, protože aplikace se snadno nainstaluje na chytré telefony
zaměstnanců a není vyžadována nová telefonní technologie.

Push Server*
Ověřovací server**

Ideální pro uživatele IP PBX
* Systém KX-HTS32 nepodporuje push oznámení.

KX-NS / NSX nebo KX-HTS

**	Push oznámení a ověřovací server poskytuje společnost
Panasonic zdarma.

I správce informačního systému, který hledá způsob, jak zvýšit produktivitu posílením mobilní
konektivity – bez nutnosti více místa na serveru nebo větší kapacity sítě – najde v Panasonic
Mobile Softphone perfektní řešení.
Aplikace představuje „bezserverové“ řešení. Komunikační infrastrukturu společnosti je možné
využívat ve stávajícím stavu, není třeba pořizovat další vybavení.
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Správné řešení pro vlastníky obchodů
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Majitelka malého obchodu má pouze pár zaměstnanců a často se nachází mimo samotné
prostory obchodu. Potřebuje však být stále v kontaktu se svými zaměstnanci na částečný úvazek
nebo odpovídat na dotazy a požadavky zákazníků.
Mobile Softphone je navržena přímo pro menší uživatelské skupiny a představuje tedy správné

Specifikace systému

řešení. Díky aplikaci může být majitelka podniku v kontaktu kdykoli a kdekoli a využívat
bezproblémové komunikace se zaměstnanci, dodavateli a zákazníky.

Naplnění požadavků
výrobních podniků

Ne

Seznam funkcí

iPhone

Android

Podporované operační systémy

iOS 10 nebo novější

Android 4.4 nebo novější

Registrace SIP

0

4

4

1-1

Vytočení hovoru

4

4

1-2

Odmítnutí hovoru

4

4

Zrušení hovoru

4

4

Video hovor

4

4

Zaměstnanců je v podniku asi 50, ředitel tedy potřebuje řešení, které zajistí hladkou

1-5

Přidržení hovoru

4

4

komunikaci mezi kancelářemi a externími prostorami. Mobile Softphone

1-6

Přepojení hovoru

Ředitel výrobního závodu denně přejíždí mezi kanceláří a továrnou a chce vylepšit

1-3

komunikační kanály mezi těmito dvěma místy.

1-4

nabízí ideální způsob, jak toho dosáhnout.
Díky možnosti video hovorů aplikace umožňuje i vzdálené školení, při kterém ředitel může
sdílet obrázky se zaměstnanci, aniž by musel továrnu navštívit. Mimořádné zabezpečení
systému pak zajišťuje, že citlivé obchodní informace nejsou vystaveny riziku.

Používání Mobile Softphone

Funkce
volání

4 (bez oznámení)

2

Podpora kodeku (audio)

G.722, G.729a, G.711a/μ

3

Podpora kodeku (video)

H.264 kódování základního profilu až do VGA / dekódování až do 720p

4

SIP-TLS

4

5

Push oznámení

4

6

Protokol hovorů / indikátor
zmeškaných hovorů

4

7

Automatické ovládání přístupového
kódu funkce hlavní linky

4

8

Podporované jazyky

• Britská angličtina • Němčina • Francouzština • Italština • Holandština • Španělština
• Portugalština • Ruština • Americká angličtina • Kanadská francouzština • Polština
• Arabština • Hebrejština • Ukrajinština • Thajština • Zjednodušená čínština • Tradiční
čínština • Turečtina • Latinskoamerická španělština • Latinskoamerická portugalština

• Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího oznámení.
• Pro použití aplikace je vyžadováno připojení k internetu (WiFi/3G/4G/LTE).
• Kvalita hlasu může záviset na prostředí sítě.

Požadavky na systém
Hlavní jednotka

Verze

KX-NS1000
KX-NS700 / KX-NS500

ver. 5.0 nebo novější

KX-HTS32

ver. 1.9 nebo novější

Nutný aktivační klíč PBX
AK systémového IP telefonu / IP telefonu
Modelové č.: KX-NSM5xx nebo KX-NSM2xx
Při používání pouze aplikace Mobile Softphone
Modelové číslo AK normálního uživatele: KX-NSUNxx

Číselná klávesnice
Standardní, snadno
použitelná obrazovka pro
vytáčení hovorů.

Protokol příchozích/
odchozích hovorů
Pro pomoc při volání
můžete využít protokol
příchozích/odchozích
hovorů.

Hlasový hovor

Video hovor

Jednoduchá obrazovka
se snadným ovládáním
vám umožňuje ovládat
reproduktory, zapnout tichý
režim a využít další funkce.

Zobrazení duálního okna,
kdy vidíte sebe i osobu,
se kterou hovoříte,
usnadňuje probírání
podrobností.

KX-NSX2000
KX-NSX1000

ver. 3.0 nebo novější

Podporované zařízení

Při používání stolního telefonu (KX-NT/KX-HDV) a
Mobile Softphone současně
Modelové číslo AK normálního uživatele a AK mobilního uživatele: (AK normálního uživatele) KX-NSUNxx
(AK mobilního uživatele) KX-NSUMxx

iPhone: iOS 10
nebo novější
Android: Android
4.4 nebo novější

business.panasonic.eu
Panasonic Mobile Softphone

Užijte si bezproblémovou, zabezpečenou a
jednoduchou komunikaci v celém podniku.
Ještě dnes si se zástupcem společnosti Panasonic
promluvte o aplikaci Mobile Softphone.
Využijte podrobností níže.

00117757_Mobile_Softphone_Launch_Set2-v1_withHTS_CZ_0318

Vyhrazujeme si právo provádět důvodné změny modelů, rozměrů a barev, stejně jako změny, které zajistí,
že naše výrobky budouv 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 servisní známka společnosti Apple Inc. Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.
Všechny zmíněné názvy značek a ochranné známky patří příslušným vlastníkům.
Panasonic Marketing Europe GmbH,
organizační složka Česká republika
Corso II.a,
Křižíkova 148/34,
186 00 Praha 8
Phone: +420 296180130

