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UNIFIED COMMUNICATIONS

VERBETERD
EN VEREENVOUDIGD
De Panasonic-netwerkcommunicatieplatforms (KX-NCP) zijn geavanceerde zakelijke
communicatieoplossingen die zijn ontworpen om ondernemingen in staat te stellen op
eenvoudige wijze Unified Communications te implementeren. Het NCP-platform
verbetert de communicatielijnen door de aanwezigheid te benutten om de
bedrijfscommunicatie met zowel klanten als collega's te verbeteren en te stroomlijnen.
DE TOEKOMST BEGINT HIER
Met hun volwaardige zakelijke communicatiefuncties,
ingebouwde geavanceerde toepassingen en een breed scala
aan vaste, mobiele en geavanceerde IP-terminals met
touchscreen bieden de Panasonic KX-NCP Unified
Communication-platforms een uniforme oplossing voor
bedrijven op één of meerdere locaties, voor nu, maar ook voor
de toekomst. Redenen om over te stappen op een NCP Unified
Communications-oplossing:
• Altijd in contact blijven
- ‘Presence’: zorgt ervoor dat iedereen in uw bedrijf altijd in
contact blijft.
• Teamproductiviteit verbeteren
- Bereik meer dankzij de geïntegreerde toepassingen in uw
communicatieoplossing.
• Geavanceerde mobiliteit
- Profiteer van veelgebruikte zakelijke hulpmiddelen, op
kantoor, thuis of onderweg.
• Sneller reageren op klanten
- Gebruik geïntegreerde toepassingen om uw serviceniveau
in de gaten te houden en te verbeteren.
• Bedrijfsprocessen optimaliseren
- Verbeter bedrijfsprocessen door zakelijke hulpmiddelen te
benutten voor individuen, teams en de groepssupervisor.
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VOORDEEL van OneNet
De Panasonic NCP-platforms worden nu geleverd met de krachtige
functionaliteit van OneNet. Dit is een grote stap in de ontwikkeling
van het Unified Communications-portfolio van Panasonic.
Enkele van de functies van OneNet zijn:
• Nu beschikt u over één gemeenschappelijke set functies
voor alle producten binnen de reeks
communicatieplatforms, zoals de NCP X/NCP V, 500 & 1000
als de TDE100,200 & 600.
• Grote transparantie in de functies op verschillende locaties
en voor verschillende gebruikers.
• Schaalbare oplossingen voor de groei en ontwikkeling van
uw onderneming dankzij de flexibele IP-capaciteit.
• Toepassingen zoals ‘Conferencing & Collaboration’
(vergaderen & samenwerken) en CTI-functionaliteiten zijn
optimaal beschikbaar.
Dankzij OneNet kunnen telefoniefuncties nu op meerdere
door netwerk verbonden locaties en voor meerdere
gebruikers worden ingezet.
Met OneNet kunnen organisaties op verschillende
netwerklocaties virtuele teams maken en resources
efficiënter delen dankzij belangrijke verbeteringen in functies
als oproepdistributie, gecentraliseerde voicemail, telefonische
vergaderingen met meerdere partijen en mobiele integratie.

Eén
gemeenschappelijke
set
functies

Verbeterde
toepassingen

Uitgebreide
netwerken

Schaalbare
oplossing

NCP - BELANGRIJKSTE ZAKELIJKE VOORDELEN
Het nieuwe en verbeterde KX-NCP-netwerkcommunicatieplatform is in hoge mate modulair en is ontworpen om uw
zakelijke communicatieworkflow te verbeteren. Hiermee
kunt u uw klanten effectief bereiken, bedienen en behouden.
Enkele van de belangrijkste voordelen zijn:
• Productiviteit verbeteren met geïntegreerde ondersteuning
voor het Communication Assistant- toepassingspakket.
• Productiviteit van werknemers verbeteren met zowel
geavanceerde IP-toestellen als-SIP-telefoons.
• Kosten verlagen met geconvergeerde communicatie voor
spraak en data via geïntegreerde SIP-telefonieservices.
• Telewerknemers voorzien van IP-telefoons en softphones
voor laptops, PDA's en mobiele telefoons.

• Snel draadloze filiaallocaties opzetten met de nieuwste
DECT-over-IP-technologie.
• Veelgebruikte pc-toepassingen integreren en werknemers
zo efficiënter maken.
• De klantenservice verbeteren met functionaliteit voor
ingebouwde gesproken berichten en DISA-functionaliteit.
• Profiteren van uniforme berichtenservice dankzij de optionele
KX-TVM50- en TVM200-gespreksafhandelingsssystemen.
• De mobiele telefoons van uw verkoop- en ondersteuningspersoneel instellen als kantoortoestellen.
• Het rendement van uw investeringen verhogen en de
eigendomskosten verlagen.
• Beheer en upgrades stroomlijnen en centraliseren
Met OneNet kunt u uw onderneming nu een platform bieden
waarmee u Unified Communications kunt toepassen op meerdere
netwerklocaties. Dit platform is speciaal ontworpen met het oog
op het dynamische karakter van de hedendaagse bedrijfscommunicatie met zijn hoge snelheid en zijn vele facetten.
KX-NCP-platforms helpen u om al uw gebruikers en klanten
met elkaar in contact te brengen, waar ze zich ook bevinden.
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STROOMLIJN

BEDRIJFSCOMMUNICATIE
Panasonic NCP Unified Communications is meer dan alleen maar een
slimme draadloze telefoon en een pc. Het gaat er hierbij om om op dezelfde
manier contact te houden en toegang te hebben tot resources als op
kantoor. Laat uw personeel meer tijd besteden aan het laten groeien van uw
onderneming door ze in staat te stellen om te communiceren, waar ze zich
ook bevinden.
COMMUNICEER OP ELK MOMENT EN ELKE LOCATIE

Steeds meer bedrijven zeggen de traditionele
bureauwerkomgeving vaarwel omdat werknemers steeds
mobieler worden; ze werken onderweg, vanuit huis, pendelen
tussen verschillende kantoren of zijn op reis in de hele wereld.
In een dusdanig dynamische werkomgeving is het essentieel
dat
ondernemingen
op
eenvoudige
wijze

IP-telefoonstations

effectief kunnen communiceren, op elk moment en op elke
locatie.
Panasonic KX-NCP-platforms met OneNet helpen ondernemingen
om contact te houden met iedereen, waar dan ook, door
bedrijfsprocessen significant te verbeteren en op elk moment en
op elke locatie toegang te bieden tot zakelijke communicatie.

IP- en digitale
telefoons

Draadloze
p
apparatuur

Unified
Messaging
SIPtelefoons

Telefoons
voor managers

NCP

Communication Assistant

Filiaal

Netwerkcommunicatieplatform

KX-NCP Communiceer op elk moment en op elke locatie
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NETWERK OP MEERDERE LOCATIES VOOR
FLEXIBELE COMMUNICATIE
KX-NCP-netwerkcommunicatieplatforms benutten de
nieuwste digitale netwerk-, VoIP- (Voice over IP) en
SIP-technologieën om op efficiënte wijze de communicatie
tussen kantoren en locaties en over lange afstanden te
verwerken via geconvergeerde spraak- en datanetwerken.

SIP-NETLIJNEN
Met de ingebouwde SIP-interface kunnen bedrijven nu
verbinding maken tussen de NCP-communicatiesystemen en
de groeiende lijst SIP-ITSP's (Internet Telephony Service
Providers) om goedkope VoIP-gesprekken te kunnen voeren
via beheerde IP-breedbandnetwerken.

EXTERN BEHEER VANAF ELKE GEWENSTE LOCATIE

TRANSPARANTIE VAN FUNCTIES
Dankzij de implementatie van OneNet hebben locaties nu de
transparantie van NCP-functies vergroot, bijvoorbeeld voor
toestelfuncties oproepdistributiemogelijkheden en
verbeterde gecentraliseerde voicemail.

Met KX-NCP-systemen kunnen beheerders elk gewenst
implementatiescenario extern beheren, of het nu gaat om
een zelfstandig systeem of een netwerksysteem met
meerdere locaties via een IP-netwerk. Krijg toegang tot een
beheersbaar systeem van over vrijwel de hele wereld voor
snelle toevoegingen/verplaatsingen en wijzigingen.

Extern kantoor
Londen, VK

Hoofdkantoor
Frankfurt, Duitsland

ITSP
Filiaal
Parijs,
j , Frankrijk
j

SIP
IP-cloud
(beheerde QoS)

Netwerk met meerdere locaties
5

OPLOSSINGEN
VOOR ALLE
SECTOREN
Uw telefoonsysteem vormt het hart van uw communicatie, of het nu werkt via
een IP-netwerk, traditionele telefonie of draadloze technologie. Kwaliteit en
betrouwbaarheid zijn van levensbelang voor uw bedrijf. Het KX-NCP-platform
biedt toepassingen en oplossingen die in al deze cruciale bedrijfsbehoeften
voorzien.

MEDISCHE SECTOR
Om effectief en comfortabel te kunnen werken in een medische omgeving,
moet het communicatieplatform een hoog betrouwbaarheidsniveau hebben
en perfect kunnen worden aangepast aan de behoeften van de
gezondheidsbranche. Dankzij de veilige draadloze mobiliteit, geavanceerde
gespreksdistributie en flexibele CTI biedt de KX-NCP een effectieve
oplossing en een eenvoudige integratie met levensreddende technologieën.

VERKOOP
Door de hevige concurrentie in de zakelijke wereld wordt
persoonlijk contact steeds belangrijker voor de klant.
Klanttevredenheid, flexibiliteit en toegankelijkheid zijn cruciale
factoren in deze sector. Met oplossingen zoals CRM-integratie met
pc-toepassingen is alles wat u nodig hebt al standaard ingebouwd
in de KX-NCP.

JURIDISCHE SECTOR
De juridische branche van advocatenkantoren, notarissen, juridisch
adviseurs, enzovoort, heeft specifieke vereisten wat betreft
zakelijke communicatie. Telefoongesprekken tussen advocaten en
cliënten moeten mogelijk worden opgenomen of cliënten moeten
worden gefactureerd voor telefoongesprekken. Mogelijk willen
advocatenkantoren hun entree laten bewaken door IP-camera's. De
Panasonic NCP voorziet in al deze unieke communicatiebehoeften
van de juridische branche en biedt een aantrekkelijk geprijsde
opolossing aan.
6

HOTELWEZEN
In het hotelwezen is een flexibel, zuinig, gebruiksvriendelijk, erg
betrouwbaar en aanpasbaar communicatiesysteem van levensbelang.
Bovendien is de integratie met een pc vandaag de dag een must in deze
sector, voor de facturering van de kamers en voor het systeembeheer.
De NCP-systemen van Panasonic is volledig uitgerust met alle
essentiële functies en oplossingen voor het hotelwezen.

LOGISTIEK
In de logistiek is een soepele en betrouwbare informatieoverdracht
vereist. Daarom hebben logistieke bedrijven specifieke vereisten
wat betreft communicatiesystemen. De KX-NCP-systemen, die de
mogelijkheid bieden tot integratie met CRM-oplossingen en mobiele
toegankelijkheid, kunnen de drijvende kracht achter uw bedrijf
worden.

BOUWSECTOR
Klanten willen alleen investeren in goed gebouwde producten die er
aantrekkelijk uitzien en die ze in hun werkomgeving kunnen
plaatsen. Dezelfde richtlijnen moeten worden gevolgd voor uw
telecommunicatiesystemen. Wanneer uw product afkomstig is van
Panasonic, kunt u er zeker van zijn dat aan al deze belangrijke
punten uitgebreid aandacht is besteed. Klanten kunnen met recht
trots zijn op hun Panasonic-systeem.

EENVOUDIGE INSTALLATIE
De Panasonic NCP Unified Communications-oplossing, die eenvoudig te
implementeren, beheren en onderhouden is, is een zeer betrouwbaar,
schaalbaar en veelzijdig bedrijfsplatform. Het kan eenvoudig worden
gecombineerd met uw geconvergeerde spraak- en gegevensnetwerk zodat
u kunt profiteren van een verbeterde productiviteit.

UW BEDRIJFSINVESTERINGEN ZIJN VEILIG
De Panasonic KX-NCP-systemen zijn modulair, uitbreidbaar en flexibel,
zowel wat betreft de technologie als de toepassingsoplossingen die ze
bieden. Klaar voor convergentie: de systemen kunnen zelfs profiteren van
reeds gedane investeringen in digitale toestellen en ISDN-netlijnen.
Uitgerust met netwerkgebaseerde communicatietoepassingen die, indien
ingeschakeld, een snel rendement op uw investering en gemoedsrust
opleveren. Het toekomstbestendige ontwerp en de op open standaarden
gebaseerde architectuur betekenen dat klanten er gerust op kunnen zijn
dat hun investeringen voor zowel nu als in de toekomst gegarandeerd zijn.

NE !
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BETROUWBAAR
Panasonic garandeert de betrouwbaarheid van zijn NCP-systemen door hun
kwaliteit streng te controleren en ze nauwgezet te testen voor ze de
fabriek verlaten. Zo genieten onze klanten van maximale gemoedsrust. De
NCP-systemen zijn ook ontworpen voor een snel en eenvoudig onderhoud
om de potentiële uitvaltijd tot het absolute minimum te beperken.

BETAALBAAR EN MET TOEGEVOEGDE WAARDE
De Panasonic KX-NCP-systemen zijn bijzonder kosteneffectief. SIP-lijnen
kunnen bedrijven bijvoorbeeld helpen ISDN- of analoge netlijnhardwarekosten te verlagen door geconvergeerde communicatie voor spraak en data
te implementeren en de telefoniekosten te verlagen. Met Unified
Messaging kan de klantenservice worden verbeterd doordat de
kantooruren worden uitgebreid en werknemers productiever worden. Met
mobiele integratie kunnen bedrijven ervoor zorgen dat werknemers
beschikbaar zijn waar ze ook zijn, dankzij toegang via één nummer.
Hierdoor zijn werknemers beter bereikbaar en beschikbaar.

MILIEUVRIENDELIJK
Of het nu gaat om het productieproces of het energieverbruik, de
Panasonic KX-NCP-systemen zijn zo ontworpen dat ze het milieu minimaal
belasten en u helpen uw stroomverbruik te reduceren. Mobiele integratie,
netwerken met meerdere locaties en hulpmiddelen voor samenwerking
kunnen uw bedrijf mogelijk verder helpen om uw totale CO2-uitstoot te
verlagen door de reiskosten te beperken.
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VERBETER
REALTIME
COMMUNICATIE
Met de nieuwe KX-NCP Unified Communication systemen kunnen
ondernemingen kiezen uit elk type telefoonapparaat dat bij hun zakelijke
wensen en budget past. Verbeter de zakelijke communicatie met de
nieuwste oplossingen voor pc-telefonie en conferentiegesprekken van
Panasonic.

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN
Het NCP-platform ondersteunt een scala aan
terminalapparaten - van een IP-telefoon met touchscreen
met Communication Assistent tot stijlvolle en intuïtieve
IP-telefoons met ondersteuning voor Bluetooth headsets,
digitale systeemtelefoons, SIP-toestellen en nieuwe en
verbeterde draadloze DECT-toestellen met kleuren
lcd-scherm

Dankzij de ondersteuning voor diverse oudere toestellen
en faxapparaten, biedt de KX-NCP ondernemingen een
uitgebreide keuze uit oplossingen die aansluiten bij hun
unieke zakelijke wensen.

Het systeem ondersteunt ook robuuste draadloze
DECT-handsets voor werkomgevingen waarin een stof- en
spatbestendige handset nodig is.
Ondernemingen die veel telefonische vergaderingen op
meerdere locaties voeren, kunnen flexibeler werken met
de KX-NT700, het Conference-toestel dat via IP of via een
analoge toestelpoort kan worden aangesloten. Hiermee
wordt samenwerking eenvoudiger en hoeven minder
reiskosten te worden gemaakt. Bovendien krijgt u
hiermee het gevoel dat u, hoewel virtueel, toch
face-to-face met elkaar vergadert, dankzij de High
Definition-audiokwaliteit.
KX-NT700 IP-VERGADERSYSTEEM
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KX-NT400 EXECUTIVE IP TELEPHONE
Ondernemingen die gebruikmaken van het NCP UC-platform, kunnen
profiteren van de geïntegreerde IP-camera en webportalfunctionaliteit met
de geavanceerde NT400 IP-terminal met touchscreen.
Deze geavanceerde IP-telefoon combineert een kleurrijke touchscreeninterface met ingebouwde Communication Assistant-software voor snelle
en eenvoudige toegang tot diverse samenwerkingprogramma's om de
communicatie voor zakelijke telefoniegebruikers in realtime te verbeteren.

NT400 laat zien hoe echte unified communication werkt. De NT400 is
een samensmelting van geavanceerde telefonie en IP-technologie. In
combinatie met de ingebouwde UC-client, biedt de NT400
ondernemingen de mogelijkheid om webtoepassingen rechtstreeks in
hun apparaat te integreren.
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COMMUNICEER
OP ELKE LOCATIE
WANNEER OOK
KX-NCP-platforms kunnen naadloos worden geïntegreerd met Unified
Communications-toepassingen voor verbeterde bedrijfsefficiëntie, of u nu
IP-, digitale of draadloze DECT-terminals of zelfs slimme mobiele toestellen
gebruikt. Laat uw medewerkers zakelijke gesprekken voeren op om het even
welk toestel - waar en wanneer ook.

COMMUNICATION ASSISTANT - EEN PRODUCTIVITEITSPAKKET
Communication Assistant, de productiviteitssoftware van
Panasonic, is een erg intuïtieve oplossing voor unified
communications (UC). Ze verenigt eenvoudige
point-and-click-telefonie met aanwezigheids- en
beschikbaarheidinformatie, integratie in Microsoft
Outlook®, visual voice messaging en een breed scala
van samenwerkingstools die zakelijke communicatie in
real time vereenvoudigen en verbeteren.

Communication Assistant is erg eenvoudig te installeren
en onderhouden - de software kan worden toegepast
zonder extra server. Daardoor is het de ideale oplossing
voor kleine en middelgrote ondernemingen met weinig
IT-medewerkers of een beperkte IT-expertise. Voor grote
bedrijven die extra mogelijkheden, ondersteuning voor
thin clients en een krachtiger systeem voor grote
toepassingen nodig hebben, bestaan er Communication
Assistant-toepassingen op basis van een server.

COMMUNICATION ASSISTANT - TROEVEN

CA-PRODUCTIVITEITSPAKKET VOOR COMMUNICATIE OP ELK MOMENT EN
ELKE LOCATIE
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Erg gebruiksvriendelijk
Teambeheer & samenwerking
Geïntegreerde aanwezigheids- en
beschikbaarheidinformatie
Doeltreffende vormgeving
Integratie van zakelijke toepassingen
Integratie van IP-camera
Eenvoudig telefonische vergaderingen voeren via
Drag & Drop (OneNet vereist)
Meerdere favorietenlijsten samenstellen en beheren
met de 'MyList'-functie

CA Pro

CA Basic Express

EEN TELEWERKER DIE EEN SOFTPHONE
GEBRUIKT

CA-operatorconsole

EEN RECEPTIONISTE DIE KLANTEN TE WOORD STAAT

EEN KANTOORMEDEWERKER

CA Supervisor

EEN TEAMLEIDER HELPT DE TEAMLEDEN

COMMUNICATION ASSISTANT IN COMBINATIE MET DE KX-NCP-PLATFORMS ZORGT ERVOOR DAT ONDERNEMINGEN
UNIFIED COMMUNICATIONS KUNNEN IMPLEMENTEREN - EN HUN PRODUCTIVITEIT VERBETEREN.

Modus
Communication Assistant
Basic Express
Communication Assistant
Pro
Communication Assistant
Supervisor
Communication Assistant
Operator Console

Beoogde oplossing
Unified communications op basis van point 'n
click-technologie standaard beschikbaar voor
alle interne en externe medewerkers.
Point-and-click unified communications voor
kantoormedewerkers of telewerkers. Biedt
gebruikers realtime aanwezigheidsinformatie.
Teamleiders volgen het telefoonverkeer van
werknemers.
Receptionisten kunnen de consoletoepassing
gebruiken om snel en eenvoudig meerdere
oproepen tegelijkertijd af te handelen.

Voordelen
Helpt u om alle communicatie op kantoor visueel te
beheren met uw pc.
Helpt u al uw communicatie visueel te beheren vanaf uw
pc. Zie in real time of andere gebruikers beschikbaar
zijn. Biedt agent-functies voor informele contactcenters.
Helpt u om het telefoonverkeer
van alle groepsleden visueel te beheren.
Helpt u om alle communicatie visueel te beheren met
uw pc, via de muis of met sneltoetsen.

Als aanvulling op de drie modi, die tijdens de installatie kunnen worden geselecteerd, kan de toepassingsfunctionaliteit
verder worden uitgebreid door verschillende opties te selecteren, zoals wordt weergegeven in de onderstaande tabel:

Opties
Softphone
Functies van
ICD-groepsagenten
Thinclient-ondersteuning

Licentie Voordelen
Ja
Hiermee kunnen externe werknemers laptops gebruiken als volwaardige kantoortelefoontoestellen.
Nee
Hiermee kunnen informele callcenteragenten en -supervisors beschikken over agentfuncties zoals
inloggen/uitloggen, afsluiten, enzovoort.
Ja
Ondersteunt de Microsoft Windows- en Citrix XenApps Terminal Server-omgeving.
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GEEF EEN BOOST AAN
OPERATORS EN
EXTERNE WERKNEMERS
Met Panasonic CTI-oplossingen kunnen bedrijven hun bedrijfscommunicatie
stroomlijnen en de klantenservice verbeteren. Verhoog de productiviteit van
telefoniegebruikers door uw hele personeelsbestand te voorzien van
computergebaseerde telefonieoplossingen.

COMMUNICATION ASSISTANT - VM ASSISTANTMODULE

COMMUNICATION ASSISTANT IP-SOFTPHONE

In bedrijven die de optionele,
geavanceerde KX-TVM Voice
Messaging-oplossing
gebruiken, laten de gebruikers
van Communication Assistant
hun voicemail visueel beheren met Voice Mail Assistant.

Met de optie Panasonic Communication Assistant IP-softphone
kunnen telewerkers, verkoopen ondersteuningsmedewerkers
en andere intensieve telefoongebruikers hun computer gebruiken als krachtige IP-telefoon voor toegang tot Unified
Communications op elk moment en elke locatie.

Dankzij de VM Assistant-module zijn toepassingen op
het vlak van unified messaging mogelijk. Zo kunnen
gebruikers al hun voicemailberichten raadplegen en
ophalen, in de volgorde die ze zelf kiezen. Ze beluisteren
de berichten - op hun telefoon of pc - of downloaden de
berichten en e-mailen ze naar collega’s.

De gebruiker hoeft alleen maar verbinding met het
IP-bedrijfsnetwerk te maken via een beveiligde en
beheerde breedbandverbinding om de IP-softphone in te
schakelen.

COMMUNICATION ASSISTANT OPERATOR CONSOLE
De Communication Assistant Operator-Console toepassing
is ontworpen voor drukke kantoorreceptionisten en biedt
naast de CA Pro-standaardfuncties consolefuncties die
zijn geoptimaliseerd om meerdere telefoongesprekken af

12

te handelen via eenvoudige muisbediening of
sneltoetsen. Bovendien laten ze alle communicatie
tussen klanten en collega’s snel, efficiënt en
professioneel verlopen.

INTEGRATIE MET BEDRIJFSTOEPASSINGEN
De KX-NCP ondersteunt CTI-telefonie (Computer
Telephony Integration), waardoor telefonie en
computers synchroon samenwerken om krachtige
pc-gebaseerde productiviteitshulpmiddelen te bieden.
Het systeem ondersteunt IP-gebaseerde CTI-integratie
via de twee beproefde branchestandaarden:
1. TAPI (Telephony Application Programming Interface),
2. CSTA (Computer Supported Telecommunications
Applications)
Door de TAPI- en CSTA-interfaces te benutten kunnen
zakelijke communicatiemogelijkheden worden
uitgebreid: ondernemingen kunnen deze integreren in
toonaangevende toepassingen van derden om softwaretoepassingen te bieden die voorzien in alle aspecten
van de zakelijke behoeften.

INTEGRATIE MET MICROSOFT® OUTLOOK®
U integreert Communication
Assistant naadloos in
Microsoft® Outlook®. Zo kiezen
gebruikers via dat
e-mailprogramma eenvoudig
het telefoonnummer van een
contactpersoon. Bovendien behoren pop-upmeldingen bij
een inkomend gesprek tot de mogelijkheden. Gebruikt u MS
Outlook als belangrijkste communicatiemiddel? Maak er
dan het zenuwcentrum van uw zakelijke communicatie van.
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GEAVANCEERDE
UNIFIED MESSAGINGOPLOSSINGEN
Dankzij een stemcomputer beschikt u over een gebruiksvriendelijke interface om uw zakelijke
communicatie te vereenvoudigen en stroomlijnen doordat telefoontjes van klanten efficiënt
worden doorgeschakeld naar de juiste afdeling of werknemer. Verder kan de berichtuitwisselingsfunctie worden gebruikt voor een goede offlineverwerking van gesprekken tijdens piekuren. Hierdoor wordt de algehele productiviteit vergroot en de klantenservice verbeterd.
DE KX-NCP-REEKS BIEDT DRIE SOORTEN
MESSAGING-OPLOSSINGEN:
1. Ingebouwde oplossing: ingebouwde Enhanced Simple
Voice Messaging-oplossing (ESVM) met twee kanalen.
2. Optionele oplossing: ESVM2 (optie: KX-TDA0192) of
ESVM4 (optie: KX-TDA0194) Enhanced SVM-kaarten bieden
extra mogelijkheden om boodschappen op te nemen en
uitgaande boodschappen te verwerken. Zo bent u er zeker van
dat de telefoontjes van uw klanten goed worden
doorgeschakeld en altijd op een elegante manier worden
beantwoord of afgehandeld. Om te genieten van totale
flexibiliteit, kunt u deze optionele kaarten op drie manieren
instellen:

SVM + MSG-instelling: klanten beschikken over een
eenvoudige voicemail en DISA-toepassingen. Zowel met de
ingebouwde als optionele ESVM-kaarten kunt u eigen
muziekbestanden in hoge kwaliteit uploaden en instellen als
wachtmuziek.
3. Externe oplossing: bedrijven die niet genoeg hebben aan
de voice messaging-toepassingen van de optionele
ESVM-kaarten, kunnen upgraden naar externe oplossingen:
KX-TVM50 en KX-TVM200. Die bieden meer geavanceerde
messaging-toepassingen en een betere dienstverlening aan
klanten. Deze optionele, externe spraakverwerkingsystemen
beschikken over voice messaging-toepassingen van
topkwaliteit die bedrijven helpen om elk telefoontje beleefd
en efficiënt af te handelen.

MSG-instelling: voor DISA-functies die het maximum halen
uit Outgoing Message Recordings. De MSG-instelling
ondersteunt ook de integratie van gsm-extensies, waardoor
gsm’s als PXB-extensies kunnen worden gebruikt.
Bedrijven kunnen zelfs geluidsbestanden in hoge kwaliteit
(wav-formaat, 8kHz, 16 bit) uploaden van op een pc. Die
kunnen dan worden afgespeeld als OGM-opnames – voor
verschillende toepassingen op het vlak van uitgaande
boodschappen.
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Capaciteit en functionaliteit

SVM-instelling: alleen voor Simple Voice Mail-toepassingen.

TVM50
TVM200
ESVM2
ESVM4
ESVM

Ingebouwd

Optionele
kaarten

Optionele externe
berichtuitwisselingsoplossing

UNIFIED MESSAGING MET KX-TVM-SYSTEMEN
De KX-TVM50 en KX-TVM200 bieden een breed scala van
voice messaging-toepassingen:
• Centrale voicemail voor een of meer locaties
• Geavanceerde geautomatiseerde beantwoordingsservice
• E-berichten (e-mailbericht met gesproken berichtbijlage)
• Interviewdienst
• Voicemailmenu op lcd van systeemtelefoons
• Melding van naam beller
• Nummerherkenning/CLIP-gebaseerde
welkomstboodschappen
• Doorlichting van gesprekken
• Opname van gesprekken
• Vakantiedienst
• Meertalige gesproken richtlijnen
• Faxdetectie/doorschakeling
Met de KX-TVM50 en KX-TVM200 tilt Panasonic het gemak
en de doeltreffendheid waarmee u communiceert naar een
hoger niveau. Het resultaat? Een hogere productiviteit voor
elk bedrijf.
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Voor Nederland: www.panasonic.nl
Voor België: www.panasonic.be

ELK DETAIL IS BELANGRIJK
PSQE1035XA. Gedrukt in het VK. Het ontwerp en de technische gegevens kunnen veranderen zonder voorafgaande waarschuwing.

