Communication
Solutions
KX-NSX-serie
De nieuwe bedrijfscommunicatieserver

KX-NSX-serie
Als bedrijf zoekt u naar opportuniteiten om uw business nog efficiënter
te maken. Daarom moet uw communicatiesysteem flexibel, innovatief
en performant zijn én tegelijk uw operationele kosten beperken.
Wat is KX-NSX?
Onze manieren van communiceren veranderen voortdurend.
In het analoge tijdperk kreeg elke telefoonlijn een specifiek nummer.
Verhuisde de gebruiker en wilde hij het nummer behouden, dan werd de
telefoonlijn omgeleid.
Toen IP aan populariteit won, behielden gebruikers hun nummer op
verschillende locaties. Gewoon door hun toestel te verplaatsen naar om het
even welk netwerkpunt.
Vandaag worden telefoonnummers toegewezen aan specifieke gebruikers
om op elk gewenst apparaat te gebruiken. Het resultaat is dat er
gecommuniceerd wordt op kantoor, op locatie of thuis. Dit creëert nieuwe
mogelijkheden om anders te gaan werken.
De KX-NSX-serie van Panasonic staat voor een nieuwe generatie van
communicatiesystemen die inspelen op een eigentijdse manier van werken.

KX-NSX ondersteunt
verschillende
gebruikerstypes in hun
specifieke werkomgeving.
We onderscheiden drie
gebruikersprofielen om
nog beter in te spelen
op uw verwachtingen.

Standaard gebruikers
Als u vooral gebruik maakt van een vast telefoontoestel
(vast, draagbaar of softphone).
Mobiele gebruikers
Wanneer u voornamelijk buiten kantoor werkt en een smartphone
of mobiel toestel gebruikt om te communiceren met uw klanten.
Geavanceerde gebruikers
Als u communicatie met klanten monitort, bijvoorbeeld als
supervisor van een call center.

Gebruiksconcepten
Multi-devices

Smart Desk

Gebruikers kunnen aan
verschillende toestellen één enkel
nummer toewijzen. Zo zijn ze
altijd bereikbaar op dat specifieke
nummer. Ook mobiel en op
verschillende locaties.

Telefoontoestellen kunnen via een
login door meerdere medewerkers
gebruikt worden, het zogenaamde
flex-desk werken. Van zodra
uitgelogd, wordt het toestel weer
beschikbaar voor collega’s.
Inloggen op een nieuwe locatie
zorgt voor een automatische
logout op de vorige locatie.

Flexibel en comfortabel
kantoorwerk
Zijn uw medewerkers op verschillende
plaatsen in uw kantoor actief? Moet
u nieuwe collega’s toevoegen aan uw
communicatiesysteem? Bent u een helpdesk
aan het opzetten? Wilt u thuiswerkers van
betere telefoonfaciliteiten gebruik laten
maken? … Het beheer van uw bedrijfstelefonie
verliep nooit eenvoudiger dankzij KX-NSX.

Schaalbaarheid
My Portal

Systeem met meerdere aansluitingen

Gecentraliseerd beheer

Met de My Portal-webinterface kan
elke gebruiker eenvoudig aanpassingen
maken in de telefooninstellingen. Dit
zonder tussenkomst van de beheerder.

Bent u als bedrijf op zoek naar
schaalbaarheid, dan is KX-NSX ideaal.
Het systeem biedt ondersteuning
tot 2.000 gebruikers en 32 locaties.
Bovendien bespaart u ook kosten bij
telefoongesprekken tussen vestigingen.
Het systeem beschikt over 128 virtuele
omgevingen met elk een eigen identiteit
en programmatie.

Dankzij KX-NSX kunt u zich als bedrijf
op verschillende locaties vestigen.
Vanaf één plaats beheert u alle
communicatie via IP-networking.
Omdat er geen beheerder nodig
is op elke locatie, spaart u heel
wat kosten uit.

Betrouwbaarheid
De kwaliteit en betrouwbaarheid van uw communicatie is cruciaal.
Mocht er zich een probleem voordoen, dan blijft ons systeem de
communicatie garanderen.
1 + 1 redundantie
Met de installatie van een primaire en secundaire unit zit u altijd goed. Doet er zich
een probleem voor in de primaire unit dan wordt de secundaire unit het KX-NSXhoofdcommunicatiesysteem. Het systeem blijft zonder onderbreking, beschikbaar
voor de gebruiker.

Simplified Isolated Mode
Treedt er een netwerkprobleem op bij aansluiting van meerdere connecties, dan blijft
KX-NSX op elke locatie functioneren als standalonesysteem. KX-NSX is flexibel en
staat garant voor ononderbroken communicatie.

Remote Maintenance
Een technieker kan vanop afstand inloggen op KX-NSX en onderhoud uitvoeren.
De cloudservice van Panasonic garandeert veilige toegang tot het systeem. Snel
systeemherstel gebeurt vanop elke locatie en op elk gewenst moment. Zo wordt het
onderhoud van de KX-NSX flexibel en efficiënt uitgevoerd.

Mobiliteit
Uw medewerkers kunnen op een snelle en betrouwbare manier
communiceren met uw klanten wanneer ze niet aan hun bureau zitten
of op locatie zijn. Dit leidt niet alleen tot meer efficiëntie maar ook tot
grotere klantentevredenheid.
Draadloos DECT-systeem
Met een multi-zone DECT-systeem kunt u om het even waar oproepen
ontvangen in uw bedrijf. Dit vermindert wachttijden en laat klanten
onmiddellijk met de juiste persoon op het juiste moment in contact treden.
Tijdens een gesprek wisselt u eenvoudig tussen uw bureautelefoon en uw
mobiel toestel. Dankzij de DECT-oproepfunctie kunnen gesprekken ook
gedeeld worden met meerdere deelnemers.

Integratie mobiele telefoons
Mobiele toestellen kunnen worden aangesloten als bureautelefoons met
behoud van nummer. Dit vergemakkelijkt de algemene werking én het
contact met klanten. Dankzij Go Connect UC maakt u ook gebruik van
aanwezigheidsbeheer, chat en integratie met Outlook.

Unified Communications
en toepassingen
KX-NSX beschikt over UC-ondersteuning, videofuncties, callcenter
mogelijkheden, koppeling met ERP- en CRM-toepassingen en meer.
Al deze functies maken bedrijfscommunicatie efficiënter en laat
gebruikers toe om beschikbare hulpmiddelen doelgericht in te zetten.
Panasonic UC-client
UC Client ondersteunt meerdere apparaten zoals pc’s, tablets en
smartphones. Bijkomende functies zijn aanwezigheidsbeheer, chat via audio
of tekst en synchronisatie met de Outlook-agenda. Mobiele medewerkers die
vaak op de baan zijn, kunnen communiceren via een UC-account op hun pc. Zo
kunnen ze ook buiten kantoor efficiënt werken.

Videocommunicatie
De combinatie van de video-IP-telefoon (KX-HDV430) met de IP-camera
(KX-NTV150) of IP-videodeurtelefoon (KX-NTV160) maakt snelle en efficiënte
videocommunicatie mogelijk.

Ingebouwd
callcenter
Automatische spraakbegeleiding
Via deze functie vernemen bellers op welke plaats in de wachtrij ze zich
bevinden. Zo kunnen ze beter beslissen om te wachten of een bericht in te
spreken. Dit heeft een positief effect op uw bedrijf omdat uw klanten een
professionele service ervaren.

Bellers volgen en gespreksoverzichten
Een leidinggevende kan de status van uw callcenter rechtstreeks opvolgen
om problemen te detecteren en snel op te lossen. Gespreksoverzichten
kunnen worden geprint om meer inzichten te verkrijgen. Rapportgegevens
kunnen worden bewaard op een externe server.

Automatische opnames en back-up gegevens
KN-NSX kan automatisch gesprekken met klanten opnemen, deze kunnen
door leidinggevenden worden beluisterd en bewaard op een externe server.
Met de interpretatie van deze gegevens kunt u de relatie met uw klanten
verder optimaliseren.

Welke communicatie
past bij uw bedrijf?
De manieren van communiceren op de werkplek variëren van persoon
tot persoon. Panasonic biedt een passende oplossing voor elk van deze
verschillende gebruikers.
Standaardgebruikers
Standaardgebruikers die vaak met een pc werken, willen
toestelhandelingen afstemmen en efficiënter communiceren.
KX-NSX met UC regelt communicatie vanaf het computerscherm.
Collega’s worden snel bereikt via chatberichten en aanwezigheidsbeheer.
Via het draadloos DECT-systeem wordt er snel contact opgenomen met
medewerkers die niet aan hun bureau zitten.

Externe gebruikers
Externe gebruikers zoals thuiswerkers, willen hun zelfde oproepnummers
thuis kunnen gebruiken. Met de KX-NSX kunnen ze een softwaretelefoon en
IP-toestellen van Panasonic gebruiken als externe doorkiestoestellen.

Mobiele gebruikers
Externe gebruikers zoals thuiswerkers willen hun zelfde oproepnummers
ook thuis kunnen gebruiken. Via KX-NSX kunnen ze een softphone gebruiken
of IP-toestel.

Reception/Operators
Receptionisten en telefonisten die vragen van klanten ontvangen, moeten
snel en efficiënt kunnen handelen. Via een eenvoudige bediening als pointand-click zien ze wie belt en waarom. Ze monitoren aanwezigheden van
collega’s, verbinden gesprekken door, plaatsen een oproep in wacht … Dit is
mogelijk over verschillende locaties heen.

Executive/Supervisors
Directie en supervisors willen graag de communicatie met klanten
monitoren van alle gebruikers met bureautelefoons, mobiele telefoons en
pc’s. Met behulp van KX-NSX met UC kunnen ze gebruik maken van Unified
Messaging, Presence, nummerbeheer en meer.

Mobile Users
Mobiele gebruikers die vaak buiten kantoor werken, moeten elke mobiele
telefoon kunnen gebruiken als aanvulling op het kantoortelefoonsysteem.
Dit op basis van één nummer, aanwezigheidsbeheer en meer. Gebruikers
beslissen zelf waar en wanneer ze bereikbaar zijn.

Callcenter
Callcenters voor verkoop, service, technische ondersteuning en andere
… moeten snel kunnen anticiperen op de gegevens van de klant die
worden weergegeven op een computerscherm. KX-NSX speelt hierop in
en stelt telefonisten in staat snel te reageren als klanten bellen. Tegelijk
kunnen leidinggevenden monitoren, registreren en meten hoe dit proces
verloopt. Het beheer van verkoopactiviteiten en serviceafhandeling is nooit
eenvoudiger geweest.

Toesteloverzicht
IP-Systeemtoestel/ Draagbaar toestel
De KX-NT500-serie bestaat uit functionele IP-telefoons en
werd ontworpen voor verschillende soorten bedrijven die
nood hebben aan geavanceerde communicatie.
Er is een breed scala van DECT-handsets beschikbaar op
maat van uw bedrijfsnoden.

KX-NT511A/KX-NT511P
•
•
•
•

1-regelig lcd-display
3 flexibele CO-knoppen
Power-over-Ethernet (PoE) (alleen bij KX-NT511P)
2 ethernetpoorten (100Base-TX)

•
•
•
•

AC-adapter (alleen bij KX-NT511A)
Full Duplex Speakerphone
Eco-modus
Leverbaar in zwart en wit

Toesteloverzicht
IP-Systeemtoestel/ Draagbaar toestel

Draagbare toestellen

KX-NT560

Robuust model
KX-TCA385

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4,4-inch lcd-scherm met achtergrondverlichting
4 x 8 self-labelling, flexibele CO-knoppen
2 ethernetpoorten (1000Base-T)
Power-over-Ethernet (PoE)
Full-duplex speakertelefoon
Ingebouwde Bluetooth voor headset
EHS-ondersteuning
Eco-modus
Leverbaar in zwart en wit

KX-NT556/KX-NT553
met KX-NT505
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6-regelig (KX-NT556) of 3-regelig (KX-NT553)
lcd-display met achtergrondverlichting
12 x 3 (KX-NT556) of 12 x 2 (KX-NT553) selflabelling flexibele CO-knoppen
2 ethernetpoorten (1000Base-T)
Power-over-Ethernet (PoE)
Full-duplex speakertelefoon
EHS-ondersteuning
Eco-modus
Leverbaar in zwart en wit
Optie: KX-NT505
(aanvullende module met 48 toetsen)
Foto: KX-NT556 met KX-NT505

KX-NT551
•
•
•
•
•
•
•

1-regelig lcd-scherm met achtergrondverlichting
8 flexibele CO-knoppen
2 ethernetpoorten (1000Base-T)
Full-duplex speakertelefoon
Power-over-Ethernet (PoE)
Eco-modus
Leverbaar in zwart en wit

•
•
•
•
•
•
•

Bestand tegen stof en spatwater,
conform IP65*1
1,8-inch kleuren-lcd
12 flexibele toetsen
Ruisonderdrukking
DECT-oproepfunctie
Trilfunctie
Ingebouwde Bluetooth

Afmetingen (bxdxh) (mm)*2:
48,5 x 17,9 x 127,5
Gewicht: 88 g
*1 Bestand tegen stof en spatwater, conform IP65
*2 Afmetingen en gewicht exclusief lader.

Compact en licht model 		
KX-TCA285
•
•
•
•
•
•

12 flexibele toetsen
1,8-inch kleuren-lcd
Ruisonderdrukking
DECT-oproepfunctie
Trilfunctie
Ingebouwde Bluetooth

Afmetingen (bxdxh) (mm):
48,5 x 17,9 x 127,5
Gewicht: 88 g

Standaardmodel
KX-TCA185
•
•
•
•
•

12 flexibele toetsen
1,8-inch kleuren-lcd
Ruisonderdrukking
DECT-oproepfunctie
Trilfunctie

Afmetingen (bxdxh) (mm):
48,2 x 25,4 x 146,3
Gewicht: 115 g
*1 voldoet aan IP65: bescherming tegen binnendringend stof in de
handset, en bescherming tegen spattend water vanuit elke richting.

*Afmetingen en gewicht zijn exclusief lader

Toesteloverzicht
SIP-toestellen
KX-HDV430
•
•
•
•
•

Videocommunicatie
4,3-inch lcd-scherm met achtergrondverlichting
Kleurenaanraakscherm
3 x 8 self-labelling, programmeerbare knoppen
2 ethernetpoorten (1000Base-T)

•
•
•
•
•

Power-over-Ethernet (PoE)
Full-duplex speakertelefoon
Ingebouwde Bluetooth voor headset
EHS-ondersteuning
Leverbaar in zwart en wit

•
•
•
•

Full-duplex speakertelefoon
Ingebouwde Bluetooth voor headset
EHS-ondersteuning
Leverbaar in zwart en wit

KX-HDV330
•
•
•
•
•

4,3-inch lcd-scherm met achtergrondverlichting
Kleurenaanraakscherm
3 x 8 self-labelling, programmeerbare knoppen
2 ethernetpoorten (1000Base-T)
Power-over-Ethernet (PoE)

KX-HDV230
•
•
•
•
•
•
•
•

2,3-inch lcd-scherm met
achtergrondverlichting
5,1-inch self-labelling lcd-scherm met
achtergrondverlichting
2 x 12 self-labelling, programmeerbare
knoppen
2 ethernetpoorten (1000Base-T)
Power-over-Ethernet (PoE)
Full-duplex speakertelefoon
EHS-ondersteuning
Leverbaar in zwart en wit

KX-HDV130
•
•
•
•
•
•

2,3-inch lcd-scherm met
achtergrondverlichting
2 programmeerbare knoppen
2 ethernetpoorten
(100Base-TX)
Power-over-Ethernet (PoE)
Full-duplex speakertelefoon
Leverbaar in zwart en wit

IP-camera
KX-NTV150
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communicatie-IP-camera
Videocommunicatie
Speciale camera voor de
KX-NSX/KX-NS-serie
Ingebouwde wifi
Power-over-Ethernet (PoE)/
netadapter
One touch-oproepen
Automatisch kiezen met sensor

IP-videodeurtelefoon
KX-NTV160
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-videodeurtelefoon
Videocommunicatie
Speciale camera voor de
KX-NSX/KX-NS-serie
IP43-ondersteuning
Alleen Power-over-Ethernet (PoE)
One touch-oproepen
Automatisch kiezen met sensor

IP-telefoon/IP-camera (SIP)
De KX-HDV-serie met SIP-telefoons biedt gestroomlijnde functies en
hoogwaardige spraakkwaliteit. De KX-HDV430 kan worden gekoppeld aan
een IP-camera uit de KX-NTV-serie om rechtstreeks videobeelden vanaf de
IP-camera te bekijken.

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
- Microsoft®, Windows® en Outlook® zijn gedeponeerde handelsmerken van
Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
- Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG
Inc. en het gebruik van deze merken door Panasonic Corporation vindt plaats onder
licentie.
Overige handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun
respectievelijke eigenaren.
Belangrijk
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- Veiligheidsmaatregel: lees de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding zorgvuldig
door voordat u deze producten gaat gebruiken.

Panasonic Benelux
a branch of Panasonic Marketing Europe

W: business.panasonic.eu
Tel. BE: +32 2 792 04 56
Tel. NL: +31 2 079 56 625

• Sommige modellen zijn niet in alle landen leverbaar.
• De getoonde afbeeldingen van productdisplays en
lampen zijn compositiebeelden.
• Gewichten en afmetingen bij benadering.
• Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
• Deze producten kunnen onderhevig zijn aan
exportbeperkingen.

