KX-NS700 GEÏNTEGREERD
COMMUNICATIEPLATFORM

DE VRIJHEID OM TE GROEIEN
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Kies het slimme hybride
PBX-systeem dat kan
groeien zoals u dat wilt
Wilt u uw operationele en kapitaalkosten verlagen via flexibele communicatie
van hoge kwaliteit? Zoekt u technologie die zorgt voor meer winst op uw
investering en die zelfs het kleinste personeelsbestand mobieler maakt?
De slimme hybride IP PBX KX-NS700 van Panasonic kan dat allemaal
– en nog veel meer.
De KX-NS700-oplossing voor geïntegreerde communicatie is speciaal ontworpen
voor kleine en middelgrote bedrijven die vertrouwen op de reputatie van Panasonic
op het gebied van technologie van kwaliteit, zonder dat dit gepaard gaat met hoge
kosten. Dit is een klein systeem dat ook grote groei in de toekomst aankan.
De installatie en het onderhoud zijn eenvoudig, wat dit een voordelig legacy
- en IP-communicatiesysteem maakt voor bedrijven met maximaal 250
gebruikers op één locatie. Het systeem kan flexibel worden geconfigureerd
en uitgebreid en is daarmee het ideale alternatief voor cloudoplossingen.

Eén flexibel systeem.
Meervoudige
communicatiemogelijkheden.
Slim hybride systeem
Het systeem heeft voldoende capaciteit voor standaard en IP-poorten, evenals een
activeringssleutel of uitbreidingsunit dat kan worden gebruikt om het systeem uit te breiden
wanneer u dat wilt. Het kan ook worden gecombineerd met systemen uit de KX-NS1000- of
KX-NSX-serie, waardoor multi-site systemen voor middelgrote tot grote bedrijven ontstaan.

Callcenteroplossing
De KX-NS700 kan de behoeften van supervisors in callcenters ondersteunen d.m.v.
aankondigingen dat iemand in de wacht wordt gezet, live statusbewaking,
activiteitenrapporten, automatische opname van gesprekken en geplande back-ups en
rapportages naar NAS-apparaten (Network Attached Storage).

Geavanceerde, uitgebreide functies
Het systeem heeft als basis 8 extensiepoorten maar kan worden uitgebreid tot meer dan
300 apparaten, via een slim uitbreidbare architectuur van IP of traditionele digitale en analoge
technologie. De geïntegreerd Unified Communication-mogelijkheden omvatten mobiele
integratie en unified messaging, met IM-en aanwezigheidsfuncties.

Eenvoudigere installatie en onderhoud
Dankzij een ingebouwde webserver kan tijdens de installatie alles worden geprogrammeerd
wat betrekking heeft op functies als PBX en VM. Het systeem kan zelfs op afstand
worden geprogrammeerd.

Uw zakelijke voordelen
Lagere kosten en grotere winst op uw investering
• Uitbreidbaar, dus groeit mee met uw bedrijf
• Compatibel met oudere systemen, voor lage integratiekosten
• IP-netwerk voor voordelige communicatie

Verbeterde klanttevredenheid
• Draadloze oplossing waarmee overal op uw locatie oproepen kunnen worden geaccepteerd
• Integratie met mobiele telefoons zodat gesprekken van klanten overal kunnen worden ontvangen
• Voicemail zodat er geen gesprek wordt gemist

Verbeterde efficiëntie
• Ingebouwd automatisch antwoord om gesprekken zonder operator door te schakelen
• Callcenteroplossing voor gestroomlijnd professioneel gebruik
• CTI (computer-telefonie-integratie) voor intelligent contact

Bewezen oplossingen voor een groot
aantal sectoren
Horeca

Gezondheidszorg

Kantooromgevingen

Om klanten in de horecasector
uitstekende service te kunnen bieden,
moeten uw medewerkers worden
ondersteund door effectieve en altijd
beschikbare communicatietechnologie.
De KX-NS700 is dat allebei. Dankzij
uitgebreid systeembeheer, pc-integratie
en de flexibiliteit om overal in uw bedrijf
mobiele communicatie te bieden, kunt
u efficiënter dan ooit tevoren werken
en worden uw klanten zo passend en
comfortabel mogelijk geholpen.

In de gezondheidszorg is consequente,
duidelijke communicatie van kritiek
belang. De KX-NS700 is een oplossing
waarmee uw medewerkers over
eenvoudig te gebruiken technologie
beschikken en voortdurend in contact
staan met andere teamleden en patiënten
of bewoners, waar ze ook zijn. Net zo
waardevol is de mogelijkheid tot integratie
met uw bestaande zorgtoepassingen,
zoals noodoproepsystemen.

De KX-NS700 is een perfecte
ondersteuning voor kantoorfuncties
binnen het hele bedrijf, waarin mobiele
telefonie, bureautelefoons
en uitgebreid configureerbare
voicemailsystemen zijn geïntegreerd.
Medewerkers staan zo altijd met elkaar
in contact, waar ze ook werken. Samen
zorgen ze voor een betere functionaliteit,
lagere kosten, een eenvoudigere
administratie en betere klantenservice.

De kostenbesparende
oplossing
De mogelijkheid om kosten te besparen en een groter rendement op uw
investering in communicatietechnologie te realiseren, zijn twee redenen
waarom de KX-NS700 ideaal is voor een bedrijf zoals dat van u. En die
kostenvoordelen worden op verschillende manieren gerealiseerd.
Uitbreidbaar en compatibel met oudere systemen
Het systeem is uitbreidbaar, met optionele kaarten en uitbreidingsunits. U kunt
ook bestaande digitale en analoge apparaten blijven gebruiken. Uw aanvankelijke
investeringskosten bestaan dus uit niet meer dan de aanschaf van het systeem
en u kunt uw KX-NS700 in de toekomst houden als u van plan bent om uw
capaciteit te vergroten.

IP-netwerk
U kunt een hybride systeem opbouwen waarin IP- en bestaande lijnen worden
gecombineerd, en kunt verbinding maken met IP-telefoons in een extern kantoor en zo
uw kosten nog verder verlagen. Dankzij de VoIP-mogelijkheden kunt u nu ook praten met
externe kantoren, waar die zich ook bevinden, zonder telefoonkosten te hoeven betalen.

Multilijnnummers
Dit is met name nuttig bij het overstappen van ISDN op IP-communicatie, want met deze
functie kan meer dan één nummer worden toegewezen aan de IP-trunk, voor nog meer
flexibiliteit en schaalbaarheid.

Onderhoud op afstand via IP-trunk
Dit is van cruciaal belang bij een IP-migratie, omdat hiermee de beheerder op eenvoudige
wijze toegang kan krijgen tot een KX-NS700-systeem om onderhoud op afstand uit te
voeren, zonder de noodzaak van het openen van poorten of NAT.

Verbeterde
klanttevredenheid
Met een slimmer communicatiesysteem kan een bedrijf betere service aan klanten
leveren – waardoor klanten tevredener worden. De KX-NS700 heeft een groot aantal
functies die daar voor zorgen.
Draadloze oplossing
Met draadloze connectiviteit in meerdere zones kunt
u gesprekken ontvangen waar u zich op dat moment
bevindt op uw terrein. Zo wordt de wachttijd korter
en kunnen klanten op het juiste moment met de
juiste persoon spreken. U kunt tijdens een gesprek
ook wisselen tussen uw bureautelefoon en een
mobiele telefoon. Tot slot kunnen dankzij de
DECT-oproepfunctie gesprekken worden gedeeld
met meerdere deelnemers.

Gelijktijdig oproepen ontvangen met
groepstelefoons
Er kunnen maximaal vier mobiele telefoons worden
toegewezen als leden van een ICD-groep (Incoming
Call Distribution). Op deze telefoons worden
oproepen naar de groep ontvangen. Oproepen
naar het toestel op kantoor kunnen gelijktijdig op
mobiele telefoons worden ontvangen. Hierdoor
kan een groepslid gesprekken afhandelen als de
hoofdcontactpersoon weg is.

Integratie van mobiele telefoons

Voicemailoplossing

U hoeft niet meerdere nummers bij te houden voor
mensen die ook een mobiele telefoon gebruiken.
De KX-NS700 is voorzien van functies waarmee
mobiele telefoons en smartphones kunnen worden
geïntegreerd met het communicatienetwerk
van uw kantoor. Zo kunnen mobiele apparaten
zoals smartphones en softphones als gewone
kantoortoestellen worden gebruikt voor het plaatsen
en ontvangen van oproepen. Gebruikers kunnen ook
snelkiescodes gebruiken vanaf mobiele apparaten.

Met de KX-NS700 kunt u maximaal 400 uur voicemail
opnemen en e-mailmeldingen ontvangen als u een
oproep hebt gemist of als er een voicemailbericht
is achtergelaten. Dankzij ondersteuning van het
IMAP4-protocol kunnen bovendien voicemail en
e-mail worden gesynchroniseerd via compatibele
e-mailclients zoals Microsoft Outlook.

E-mailintegratie voor
tweeweg-gespreksopname
Hiermee krijgt u automatisch per e-mail
tweeweg-bestanden, waarbij de bestanden
van uitgaande gesprekken ook informatie over
de beller/gebelde bevatten.

Wilt u moeiteloos
verbonden blijven
als u onderweg bent?
UC Pro is de Unified Communication-toepassing van Panasonic,
de ultieme communicatieoplossing voor u. Ideaal voor alle sectoren
waarin snelle en effectieve connectiviteit essentieel is, en een
perfecte partner voor de KX-NS-serie.
UC Pro is compatibel met meerdere apparaten, heeft een
gebruiksvriendelijke functionaliteit en uitgebreide mobiele mogelijkheden.
U hebt altijd toegang tot uw zakelijke contacten, waar u ook bent.

Iedereen, overal, altijd
Klaar voor verbindingen met alle soorten apparaten

Uitgebreide compatibiliteit

• Hogere productiviteit door naadloze communicatie
• Flexibel zoals nooit tevoren dankzij meerdere
communicatieformaten
• Minder communicatietijd dankzij direct contact/video
• Geschikt voor meerdere apparaten tegelijk voor
communicatie onderweg
• Alles-in-1-toepassing inclusief CTI, instant messaging,
integratie en meer

• Integratie met Outlook, Lotus en Datasource
• Integratie met smartphones, tablets, PBX/IP-telefoons
en pc's
• Compatibel met Windows en Mac OS
• Mobiele app van UC Pro is te downloaden uit app-stores
van Google en Apple

Deze krachtige toepassing kan eenvoudig worden
geïntegreerd in bestaande infrastructuren en biedt:
Capaciteit voor maximaal 2500 gebruikers
Snelle, eenvoudige verbinding met al uw lijnen
en uw hele bedrijf.

Zoeken
Zoek snel contactpersonen in uw database.
Deel adreslijsten gemakkelijk met anderen.

Spraakoproep
Bel snel en exact rechtstreeks vanaf uw
pc/apparaat.

Logboek
Registreer automatisch uw volledige
oproepgeschiedenis. Bekijk snel registraties
van eerdere oproepen.

Tekstchat
Eenvoudiger en exacter dan e-mail.

Onbewerkt
Bekijk eenvoudig al uw gemiste oproepen.
Laat een afwezigheidsbericht achter.

Audiochat
Soepele en eenvoudige spraakcommunicatie.
Deel informatie snel via groepschats.

Gepland
Registreer al uw planningen.
Ontvang pop-upmeldingen.

Videochat
Vergaderingen op afstand als ze nodig zijn.
Minder reis- en afwezigheidstijd.

Extensie
Koppel uw centrale-toestellen.
Schakel met één klik naar een buitenlijn.

Aanwezigheid
Deel uw locatie en zie waar anderen zijn.

Integratie met mobiel
Maak eenvoudig verbinding met uw telefoon
en deel contactpersonen.

Favorieten
Registreer uw veelgebruikte contactpersonen
zodat u ze meteen kunt terugbellen.

Geïntegreerde agenda
Eenvoudige integratie met de planner van
Microsoft Exchange.

Toestelplanning
Het KX-NS700-platform voor geïntegreerde communicatie
is compatibel met een groot aantal recente bureau
- en DECT-telefoons van Panasonic.
Panasonic biedt ook een volledig assortiment SIP-telefoons voor basiscommunicatie,
voor wanneer er minder functies nodig zijn. Raadpleeg onze HDV-brochure voor meer
informatie over deze SIP-telefoons.

Optie KX-NT505
Aanvullende module
met 48 toetsen

KX-NT560

KX-NT556 / KX-NT553

Voor directieleden/leidinggevenden
Voor leidinggevende gebruikers die een groter
scherm en hogere specificaties nodig hebben.

Voor standaardgebruikers
Voor medewerkers die vaak met klanten
communiceren en die efficiënter willen werken.

•

4,4-inch lcd-scherm met achtergrondverlichting

•

•

4 x 8 self-labelling, flexibele CO-knoppen

6-regelige (KX-NT556) of 3-regelige (KX-NT553) lcd-display met
achtergrondverlichting

•

2 ethernetpoorten (1000Base-T)

•

12 x 3 (KX-NT556) of 12 x 2 (KX-NT553) self-labelling flexibele CO-knoppen

•

Power-over-Ethernet (PoE)

•

2 ethernetpoorten (1000Base-T)

•

Geïntegreerde Bluetooth voor headset

•

•

Eco-modus

Power-over-Ethernet (PoE) De EHS-poort is compatibel met hoofdtelefoons
van Plantronics en Jabra

•

Leverbaar in zwart en wit

•

Eco-modus

•

Leverbaar in zwart en wit

•

Opties: KX-NT505

KX-NT551
Voor eenvoudige gebruikers
Voor kostenbewuste medewerkers die
eenvoudige t elecommunicatie nodig hebben.
•

1-regelige lcd-scherm met achtergrondverlichting

•

8 flexibele CO-knoppen

•

2 ethernetpoorten (1000Base-T)

•

Power-over-Ethernet (PoE)

•

Eco-modus

•

Leverbaar in zwart en wit

KX-NT546

KX-NT543

•

6-regelige lcd-scherm met
achtergrondverlichting

•

3-regelige lcd-scherm met
achtergrondverlichting

•

24 flexibele CO-knoppen

•

24 flexibele CO-knoppen

•

2 ethernetpoorten
(100Base-TX)

•

2 ethernetpoorten (100Base-TX)

•

Power-over-Ethernet (PoE)

•

Power-over-Ethernet (PoE)

•

Eco-modus

•

Eco-modus

Merkgebonden digitale telefoons

KX-DT546

KX-DT543

KX-DT521

KX-DT590

Merkgebonden digitale telefoon,
met 6-regelige display met
achtergrondverlichting,
24 programmeerbare toetsen
en full-duplex

Executive merkgebonden digitale
telefoon, met 3-regelige display
met achtergrondverlichting,
24 programmeerbare toetsen
en full-duplex speakertelefoon

Eenvoudige
uitbreidingsmogelijkheden voor
optimaal professioneel gebruik

•

6-regelige grafische lcd met
achtergrondverlichting

•

3-regelige grafische lcd met
achtergrondverlichting

Standaard merkgebonden
digitale telefoon, met
1-regelige display met
achtergrondverlichting,
8 programmeerbare toetsen
en full-duplex speakertelefoon
•

•

24 vrij programmeerbare
functietoetsen

•

24 vrij programmeerbare
functietoetsen

•

EHS (Electronic Hook Switch)

•

EHS (Electronic Hook Switch)

•

Speakertelefoon, handset en
headset met full-duplex

•

•

Leverbaar in zwart en wit

•

•

48 volledig flexibele DSS-knoppen

•

1-regelige grafische lcd met
achtergrondverlichting

Vooraf programmeerbare
snelkiesknoppen

•

Veelgebruikte functies

•

8 vrij programmeerbare
functietoetsen

•

Signalering van bezet station

•

Leverbaar in zwart en wit

Speakertelefoon, handset en
headset met full-duplex

•

Speakertelefoon, handset en
headset met full-duplex

Leverbaar in zwart en wit

•

Leverbaar in zwart en wit

DECT-handsets
KX-TCA185
Professionele DECT-handset
voor efficiënte prestaties
•

1,8-inch kleuren-lcd

•

Ruisonderdrukking

•

DECT-oproepfunctie

•

Trilling

KX-TCA285
Slanke en lichte
DECT-handset voor
omgevingen met veel
activiteit
•

1,8-inch kleuren-lcd

•

Ruisonderdrukking

•

DECT-oproepfunctie

•

Trilling

•

Ingebouwde Bluetooth®

KX-TCA385
Stevige en duurzame DECT-handset
voor elke omgeving
•

1,8-inch kleuren-lcd

•

Bestand tegen stof en
spatwaterbestendig conform IP65

•

Ruisonderdrukking

•

DECT-oproepfunctie

•

Trilling

•

Ingebouwde Bluetooth®

Panasonic System Communications Company Europe
business.panasonic.eu

KX-NS700 geïntegreerd communicatieplatform.

Bent u er klaar voor om uw
communicatie op een ander
niveau te brengen?
Neem vandaag nog contact op met Panasonic.
Voor meer informatie over de KX-NS700-oplossing voor
zakelijke communicatie of voor een gesprek over uw
communicatievereisten kunt u contact met ons opnemen.
Zie de contactgegevens hieronder.

Wij behouden ons het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen, afmetingen en kleuren
en om aanpassingen te doen die onze producten in lijn brengen met de modernste technologie en productie.
Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken
Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen.
App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc.

Panasonic Belgium (PSCEU)
Brusselsesteenweg 502
1731 Zellik
Belgium
+32 2 792 04 56

Panasonic Nederland
Europalaan 28E
5232 BC ‘s Hertogenbosch
The Netherlands
+31 (0) 20 795 66 25

