COMMUNICATION SOLUTIONS

PANASONIC MOBILE SOFTPHONE

VOLNOST V PŘIPOJENÍ MOBILNÍCH PRACOVNÍKŮ A ÚPLNÁ
KONTROLA
Panasonic Mobile Softphone je jednoduchá, přehledná a vysoce zabezpečená aplikace, která
spojuje zvukovou a vizuální komunikaci v mobilním zařízení a umožňuje zaměstnancům
registrovat svůj chytrý telefon jako firemní linku. Takže ať už zaměstnanci pracují v kanceláři
nebo mimo, mohou vytáčet a přijímat zvukové nebo video hovory bez nutnosti používat své
soukromé číslo.

Kombinace audia a videa
Tato aplikace je kompatibilní s unifikovanými komunikačními platformami KX-NS1000, NS700 a
NS500, jakož i systémy KX-HTS32, KX-NSX2000 a KX-NSX1000 (k dispozici na jaře 2018), a
podporuje audio i video hovory ať už uvnitř nebo mimo kancelář, přičemž nevyžaduje další
server. Funkce video hovorů a video konferencí pro tři strany vám dává možnost vzdáleně se
připojit na schůzky v čistém obraze. Pro úplnou video komunikaci se můžete připojit i k video
terminálu Panasonic nebo dveřnímu IP video telefonu nebo kameře.

FUNKCE
Seznam funkcí

iPhone

Podporované operační systémy

iOS 10 nebo novější

Registrace SIP
Funkce volání

x
Volat

x

Odmítnout hovor

x

Zrušit hovor

x

Video hovor

x

Přidržení hovoru

x

Přepojování hovoru

x

Podporovaný kodek (Audio)

x (Blind)

Podporovaný kodek (Video)

G.722, G.729a, G.711a/μ

SIP-TLS

H.264 základní profil kódování až do VGA / Dekódování až 720p

Push oznámení

x

Záznam hovorů / Indikátor zmeškaných hovorů

x

Automatická kontrola funkce linky s přístupovým kódem
Podporované jazyky

x
• 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

Aktivační klíč
Název modelu

Popis

KX-UCMA001W

Panasonic Mobile Softphone 1 uživatelský AK

KX-UCMA005W

Panasonic Mobile Softphone 5 uživatelských AK

KX-UCMA010W

Panasonic Mobile Softphone 10 uživatelských AK

KX-UCMA025W

Panasonic Mobile Softphone 25 uživatelských AK

KX-UCMA050W

Panasonic Mobile Softphone 50 uživatelských AK

Požadavky na systém
Hlavní jednotka

verze

KX-NS1000
KX-NS700
KX-NS500

ver. 5.0 nebo novější

Nutný aktivační klíč PBX
Systémový IP telefon
Modelové č. AK: KX-NSM5**

KX-HTS32

ver. 1.9 nebo novější

-

KX-NSX2000
KX-NSX1000

ver. 3.0 nebo novější

Pouze za použití běžného uživatele Mobile Softphone
Modelové č. AK: KX-NSUN**

Podporované zařízení

iPhone: iOS 10 nebo novější
.

Za použití stolního telefonu (KX-NT/KX-HDV) a
Mobile Softphone paralelně s AK běžného uživatele a
Modelové č. AK mobilního uživatele:
(AK běžného uživatele) KX-NSUN**
(AK mobilního uživatele) KX-NSUM**

Důležité: Bezpečnostní opatření: Před použitím těchto produktů si pečlivě přečtěte provozní pokyny a instalační příručku.
Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc.
Veškeré zmíněné značky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
Některé modely budou dostupné pouze ve vybraných zemích.
Uvedená vyobrazení displeje základní jednotky a kontrolek jsou uměle složené snímky.
Uvedené hmotnosti a rozměry jsou pouze přibližné hodnoty.
Design a technické údaje mohou být bez upozornění změněny.
Na tyto výrobky se mohou vztahovat nařízení o kontrole vývozu.
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