Panasonic IP Softphone
grafické

rozhranie,

pričom

prináša úplne nové

dôsledne

zachováva

vlastnosti a funkcie aktuálneho radu terminálov
Panasonic. Vylepšené navigačné menu a vzhľad
tlačidiel robia nový Softphone ešte intuitívnejší a
efektívnejší

-

aj

vďaka

implementácii

funkcií

Nahrávanie hovoru a Vytáčanie skopírovaného čísla
ako základné funkcionality bez potreby dodatočnej
platenej licencie.
Systémové požiadavky
Podporované komunikačné systémy:
•

Rady systémov KX-NCP, KX-TDE, KX-NS

Podporované operačné systémy:
•

Windows® 7, Windows 8, Windows 8.1

Režim
Softphone

Režim
Terminál

Kompaktný
režim

•
•

Vyžadovaný Microsoft ® .NET Framework 4.0 alebo novší.
Microsoft a Windows sú registrované ochranné známky, alebo značky spoločnosti Microsoft
Corporation v Spojených štátoch a/alebo iných krajinách.
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6-riadkový displej

Umožňujú užívaťelovi

dynamicky zobrazuje

prístup k často používaným

informácie práve

funkciám ako sú Konferenčné hovory,

prebiehajúceho hovoru vrátanie mena hovoriaceho,

Presmerovanie hovoru, Záznam hovoru, Správy a

čísla a cieľovej destinácie. Súčasne sú k dispozícii

Voliteľné nastavenia.

kontextové soft tlačidlá so stavom aktuálneho
hovoru, dátumom, hodinami a ponukou Menu.
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Dostupné zoznamy kontaktov:
[1] Osobný adresár
[2] Systémový adresár
[3] Adresár vnútorné linky
[4] Zoznam prichádzajúcich hovorov
[5] Zoznam odchádzajúcich hovorov
Naraz je možné zobraziť až 5 kontaktov.
Hľadanie v zozname pomocou tlačidiel
Každý zoznam je radený v abecednom poradí a v
oboch smeroch cyklicky prechádza na
začiatok/koniec.
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Príjem alebo ukončenie hovoru.

Ovládanie hlasitosti vyzváňania v

Menia se dynamicky podľa stavu.

zavesenom stave, alebo ovládanie
hlasitosti reproduktora počas
hovoru.

Kliknutím sa mení režim zobrazenia panela programovateľných tlačidiel: Skrytý (prednastavené),
Kompaktný alebo Plné zobrazenie.
Kompaktný režim poskytuje 4 stránky – výber aktivnej stránky pomocou ikony čísla stránky.
Alebo prepnutie do Plného zobrazenia s viditeľnosťou všetkých 48 programovateľných tlačidiel.
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Nasledujúce ovládania sú dostupné iba v režime zobrazenia Terminál.
-

Programovanie terminálu pomocou soft tlačidla PROG.

-

Podmenu FEATURE ACESS pod soft tlačidlom MENU. V novom režime Softphone možno
uložiť vybrané funkcie pod flexibilné tlačidlá na Paneli programovateľných tlačidiel.

-

Mazanie záznamov v Zozname prichádzajúcich / odchádzajúcich hovorov.

Funkcie Nahrávanie hovoru a Vytáčanie skopírovaného čísla sú teraz dostupné v základnej
výbave.
Nie je vyžadovaná žiadna dodatočná licencia.

IP Softphone teraz podporuje Media Relay Gateway na systémoch radu KX-NS, čo umožňuje
fungovanie domácich a vzdialených užívateľov s jednoduchým nastavením a ovládaním.
Nie je vyžadované žiadne dodatočné vybavenie alebo licencie.

