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COMUNICAÇÃO UNIFICADA
CONECTE SEUS FUNCIONÁRIOS POR MEIO DA COMUNICAÇÃO UNIFICADA
Atualmente, é importante ter uma comunicação empresarial eficiente e
reduzir os custos excessivos. Os servidores de comunicação da Panasonic
integram a comunicação de que sua empresa necessita em um único sistema
e cria métodos rápidos de operação.

MOBILIDADE
MANTENHA-SE CONECTADO COM APLICATIVOS E DISPOSITIVOS MÓVEIS
Hoje, o trabalho não fica restrito ao escritório. Por isso, a comunicação
precisa estar disponível em qualquer situação. Uma grande variedade de
dispositivos permite às pessoas utilizá-los em qualquer lugar, inclusive
home office.

CALL CENTER
O RECURSO INTEGRADO DE CALL CENTER AUMENTA A PRODUTIVIDADE
No call center, onde há um grande fluxo de informações, é essencial melhorar
a eficiência do trabalho. Os servidores de comunicação da Panasonic
possuem aplicações integradas para serviços de atendimento ao cliente.

MONITORAMENTO COM SEGURANÇA
RECURSOS DE MONITORAMENTO COMPLETOS, PORÉM SIMPLES
Câmeras IP podem ser integradas à rede dos servidores de comunicação,
permitindo o monitoramento através de imagens de vídeo diretamente do
seu aparelho telefônico, o que possibilita, inclusive, videochamadas.
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LINE-UP

SOHO

SMB

ENTERPRISE

KX-NSX1000/2000

KX-NS1000

KX-TDE

KX-NS500

KX-HTS32

KX-TES32

KX-TGP600

Série

KX-NSX
A Série KX-NSX é a nova geração
de servidores de comunicação IP.

Múltiplos Dispositivos

Manutenção Remota

Cada usuário pode atribuir um número de telefone a diferentes
dispositivos e usar o smartphone, por exemplo, como uma
extensão do escritório.* O gerenciamento de múltiplos
dispositivos é fácil e simples.

O Serviço Cloud da Panasonic* torna o acesso ao sistema
seguro e flexível de qualquer parte, a qualquer hora.

Função My Portal

O KX-NSX armazena os logs de erro para um diagnóstico
rápido e de fácil manutenção. Não é necessária a presença
de um técnico por longas horas no local para isso.

Por meio da interface web My Portal, cada usuário pode
facilmente operar as configurações de telefonia como, por
exemplo, personalizar seu unified message de acordo com sua
preferência.

Smart Desk
Diferentes funcionários podem compartilhar o mesmo ramal.
Faça o service-in e receba suas chamadas pessoais e correio
de voz. Ao fazer o service-out, libera o ramal para outros
funcionários.

Redundância 1+1
Se algum problema acontecer com o sistema ativo da unidade
primária, um backup da unidade secundária assume a
função de sistema ativo* para uma operação contínua e sem
interrupção do servidor.

Troubleshooting

Gerenciamento Centralizado
O KX-NSX permite que as empresas gerenciem remotamente
as filiais, em diversas localidades, utilizando a rede IP. Sem a
necessidade de um administrador em cada local, os custos são
reduzidos.*

Integração Mobile
Smartphones podem ser conectados como extensões do
telefone do escritório, facilitando o contato com os clientes.
Com o UC PRO, o gerenciamento, as conversas de texto e as
videoconferências melhoram a dinâmica dos negócios.*

Modo Isolado
Se um problema de rede ocorrer com uma conexão de várias
localidades, o KX-NSX em cada local pode funcionar como
um sistema independente, permitindo a comunicação sem
interrupções.

*Para adicionar este recurso, o usuário pode adquirir um hardware
e/ou licença de software adicional. Consulte o seu Revendedor.

KX-NS1000
O K X-NS1000 é um sistema IP completo com
grande

expansibilidade,

projetado

para

simplificar e melhorar as comunicações, baixar
custos e aumentar a produtividade.

Plataforma IP Flexível

Ramal Remoto Inteligente

Com o KX-NS1000, é possível adicionar licenças e aumentar
de forma flexível a capacidade ou a funcionalidade quando
necessário, de acordo com o crescimento da sua empresa.

O KX-NS1000 oferece fácil instalação remota de ramais pela
internet. Além de telefones IP, softphones e smartphones
podem ser usados como ramais

Rede One-look

Migração IP Inteligente

A Rede One-look é um sistema no qual um único KX-NS1000
provê recursos e gerencia demais servidores de comunicação
que estão conectados a ele. Gerencia até 16 locais.*

Ao conectar o KX-NS1000 a um PABX** Panasonic, você pode
expandir troncos e terminais IP, e utilizar a função Unified
Message.

Sobrevivência
Com a Rede One-look, o sistema pode operar mesmo em caso de
falha de conexão de rede. Ao especificar um KX-NS1000 na rede
como PABX secundário, ele assumirá temporariamente o controle.
Assim cada local continua operando independentemente.*

Aumente a Produtividade
Como o KX-NS1000 tem funções de Comunicação Unificada,
é fácil saber quem está disponível e qual a melhor maneira de
contatá-los a qualquer hora.* Receba mensagens da caixa postal
e fax diretamente no seu e-mail.
*Para adicionar este recurso, o usuário pode adquirir um hardware
e/ou licença de software adicional. Consulte o seu Revendedor.
**Um PABX já existente refere-se a uma série KX-NS, KX- TDE,
KX-NCP ou KX-TDA.

KX-NS500
O KX-NS500 é um servidor de comunicação
Híbrido Inteligente com diversos recursos para
pequenas e médias empresas.

Sistema Híbrido Inteligente

Ramal Remoto Inteligente

Liberdade e mais capacidade. O KX-NS500 permite
configurações flexíveis de sistema que combinam livremente
IP e sistemas legados para responder às suas necessidades.

O KX-NS500 oferece fácil instalação remota de ramais pela
internet. Além de telefones IP, softphones e smartphones
podem ser usados como ramais.

Utilização dos Recursos Existentes

Sistema de Caixa Postal

Implemente
tecnologia
com
economia.
Telefones
Proprietários Analógicos (APTs), Telefones Proprietários
Digitais (DPTs), Telefones Analógicos (SLTs) e troncos já
existentes podem continuar sendo utilizados, permitindo que
um sistema seja substituído com um custo baixo em perda de
recursos.

O KX-NS500 pode ser expandido para um sistema de caixa
postal, que grava até 24 canais e 400 horas. Também envia
e-mails de notificação de novas mensagens de voz, que também
podem ser recebidas como arquivos anexos e encaminhadas.
Notificações via e-mail também podem ser enviadas para
chamadas perdidas cujo cliente não deixou mensagem.*

Atendedor Automático Integrado/
Sistema de Mensagem de Voz
Não pode atender? O KX-NS500 atende. Como um recurso
padrão, ele pode conectar os clientes a uma seção apropriada
ou a um operador de acordo com a sua consulta no roteamento
de chamadas com orientação por voz. E também alerta os
clientes para que deixem uma mensagem de voz quando o
operador não está disponível.

*Para adicionar esse recurso, o usuário pode adquirir um
hardware e/ou licença de software adicional. Consulte
o seu Revendedor.

KX-TDE
Com diversos recursos de comunicação, o K X-TDE da Panasonic fornece soluções unificadas para
seus negócios. Por ser um sistema híbrido IP, ele permite que o ambiente de comunicação seja
expandido de forma flexível e de acordo com o crescimento corporativo.*

Migração Inteligente para IP

Rede Multi-site

Permite que você use terminais e troncos legados para
uma expansão do sistema. Você pode expandir troncos IP e
terminais IP, e utilizar a função Mensagem Unificada do KXNS1000 ao conectar o KX-TDE ao KX-NS1000. Você também
pode usar o KX-NS1000 como servidor para adicionar outros
recursos.

O TDE aproveita a rede digital e as tecnologias IP para lidar
de maneira muito econômica com comunicações internas de
escritórios, entre vários locais e de longa distância, por meio
de redes de dados e de voz convergentes. Até oito sistemas
TDE podem ser interligados e gerenciados sem a necessidade
de um servidor.

Aplicativos de Assistência
ao Trabalho sem Servidor
Um servidor de aplicativo interno* fornece
soluções de desktop e permite instalação simples.
· Communication Assistant Basic Express
(ferramenta de comunicação unificada)
· Caixa postal simplificada interna (dois canais)
· Call center

*Para adicionar este recurso, o usuário pode adquirir um hardware
e/ou licença de software adicional. Consulte o seu Revendedor.

KX-HTS32
O KX-HTS32 é um PABX IP/Híbrido com novas funções
integradas para os negócios SOHO. Com fácil configuração e
instalação, funciona como plataforma de processamento de
voz e também como dispositivo de rede.

Eficiência
de Trabalho
Melhorada
· Ramais IP remotos
· Comunicação em vídeo
· Sistema de monitoramento simples
· Notificação de correio de voz
· Anúncio

Economia de Custo
· Sistema híbrido/flexível IP/Legado
· Função de atendimento de
chamada básico integrado
· Roteador integrado
· Ponto de acesso Wi-Fi integrado

Manutenção Fácil
· Instalação Plug and Play
· Manutenção simplificada

KX-TES32
Soluções acessíveis com desempenho incrível.
A KX-TES32 oferece funções raramente disponíveis nesta
categoria de produto.
Troncos máx.: 8 | Ramais máx.: 24

· Expansão Flexível e Simples
· Mensagem de Voz Integrada — MVI
· Recepção Automática de Três Níveis
com Orientação por Voz
· Identificação de Chamadas

TELEFONES

SIP SEM FIO
Mais mobilidade na comunicação da sua empresa. O KX-TGP600 é
um excelente sistema SIP de telefonia sem fio para escritórios de
pequeno porte. Ele permite que até oito ramais sejam conectados,
bem como chamadas em até oito linhas simultaneamente.

KX-TGP600
• Suporte para até oito contas SIP
• Até oito aparelhos sem fio DECT
• Até oito conversas simultâneas em rede
• Área de comunicação expansível com
repetidores (opcional)
• Um telefone sem fio KX-TPA60 incluso

KX –A406BR Repetidor
• Até quatro chamadas
simultâneas
• A té três unidades instaláveis
com uma conexão em cascata
• Até seis unidades podem ser registradas
na mesma antena
• Repetidor para antenas KX-NS0154
e KX-TGP600

KX-TPA60

KX-TPA65

• Tela LCD colorida de 1,8”

• Tela LCD colorida

com backlight

de 1,8” com luz de fundo

• Qualidade de voz HD (G.722)

• Qualidade de voz HD (G.722)

• Lista de contato com até 500

• Headset jack (2,5 mm)

números
• Memória para até 20
últimos números discados

COMMUNICATION

ASSISTANT

Mais uma solução Panasonic para melhorar a produtividade da sua empresa.
O Communication Assistant é baseado em PC por meio de aplicativo muito intuitivo.
Disponibiliza uma variedade de ferramentas de colaboração e pode ser usado com
ou sem servidor.

CA BASIC-EXPRESS/CA PRO

CA CONSOLE DO OPERADOR

Para produtividade pessoal

Para operadores ou recepcionistas

Faz chamadas mais fáceis

Permite efetuar estacionamento

com lista personalizável de

e transferência de chamadas com

contatos. Possibilita também

simples operações de “arrastar

ver o status do telefone e do

e soltar” na interface gráfica.

PC de funcionários em lugares

Suporte multi-site também está

remotos ou filiais a partir do

disponível ao usar a rede.

PC da sua mesa.

CA SUPERVISOR

Para equipes ou usuários
executivos
Possibilita monitorar o
desempenho de grupos de
ramais definidos em tempo
real com operações simples
de mouse, gerenciar operadores
ao escutar conversas de
telefone e assumir chamadas.

UC PRO
Esse aplicativo permite o uso fácil e intuitivo de

• Multidispositivo.

várias formas de comunicação com alta velocidade,

• Conecte-se facilmente sempre que quiser.

transmissão de informações precisas e sem cortes

• Conversas de textos rápidas e precisas
com outros usuários.

e conexão de vários dispositivos. Além de eficiente, é
facilmente integrado a sistemas existentes, reduzindo
custos. É ideal para todos os tipos de negócios
devido à excelente compatibilidade com produtos de
servidores de comunicação Panasonic.

• Ferramenta de trabalho rápida e eficiente.
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MOBILE

SOFTPHONE

O Panasonic Mobile Softphone é um aplicativo simples que combina a chamada de vídeo
e voz em seu dispositivo móvel. Ele permite que você utilize o seu smartphone como quiser,
ao mesmo tempo em que maximiza a sua mobilidade e reduz os custos.

CONEXÃO EFICAZ E SIMPLES Com o aplicativo Mobile Softphone, o smartphone do funcionário
pode ser registrado como um número de ramal da empresa. Com
isso, ele efetua ou recebe chamadas flexíveis de áudio e vídeo, sem
utilizar o número de seu telefone particular.

PUSH NOTIFICATION

O recurso Push Notification informa a você sobre chamadas
recebidas sem a necessidade de iniciar o aplicativo. Como o
aplicativo não precisa estar constantemente em execução,
economiza a bateria do seu smartphone.

USO IMEDIATO –

Como nenhum servidor adicional ou outro equipamento são
necessários, você pode conectar seu smartphone imediatamente,
sem a necessidade de implementar outras alterações em seu
sistema. Além disso, o Mobile Softphone suporta SIP-TLS (Transport
Layer Security), que evita riscos de ataques de spoofing.

NENHUM SERVIDOR
NECESSÁRIO

APENAS PRODUTOS
PANASONIC ENVOLVIDOS

Desde o hardware até o aplicativo, cada um dos componentes é
projetado e fabricado pela Panasonic, simplificando ainda mais a
gestão de sistemas.

SOLUÇÕES SEM FIO
Mais mobilidade gerando mais produtividade. Os servidores de comunicação Panasonic fornecem
várias soluções sem fio, permitindo que você mantenha o contato com outras pessoas, mesmo que
não esteja em seu posto de trabalho.

MOBILIDADE APRIMORADA
Em um escritório, fábrica, armazém
ou outro grande ambiente, o sistema
sem fio DECT mantém você em
constante contato com colegas e
clientes mesmo quando estiver
indisponível e se movendo dentro do
ambiente de trabalho.

INTEGRAÇÃO DE NÚMERO DE RAMAL
Com a função paralelo sem fio, você
configura seu aparelho móvel DECT
para o mesmo ramal do seu aparelho
de mesa. Assim, pode receber
chamadas mesmo fora da sua sala,
sem deixar os clientes esperando,
e fornecer números de telefone
adicionais.

ALCANCE EXPANSÍVEL PELA INTERNET
A antena IP permite que você se
conecte a um servidor de comunicação
via internet para se comunicar com
locais remotos, como sedes de
escritórios, aumentando a eficiência
do seu negócio.

Modelo
KX-TCA385 Resistente

KX-NS0154
• S olução sem fio para comunicação
com escritório remoto
• Até quatro chamadas simultâneas
e até oito com licença
• Tecnologia sincronização LAN
• A limentação por PoE ou adaptador AC
(adaptador vendido separadamente)

• LCD colorido de 1,8”
• IP65 rigorosa proteção
contra poeira e resistência
a respingos
• Redução de ruído
• Três teclas de funções
• Vibração
• Bluetooth® integrado
Dimensões (L x P x A) (mm): 55 x 23 x 151,5 Peso: 150 g (clipe de cinto está incluído)

KX-WT115

KX-TDA0155
• Até duas chamadas simultâneas
• DPT-IF
• Alimentação pelo PABX
• Não precisa de licenças

• Visor iluminado
• Memória de 200 nomes
e números
• Modo redial, mudo e alarme
com relógio
• Identificador de chamada
• Seis níveis de volume
• Compatível com headset
• Bivolt automático
Dimensões (L x P x A) (mm): 160 x 48 x 33 Peso: 130 g

KX-TCA285
Modelo Slim & Light
KX –A406BR Repetidor
• Até quatro chamadas simultâneas
• Até três unidades instaláveis
com uma conexão em cascata
• Até seis unidades podem ser registradas
na mesma antena
• Repetidor para antenas
KX-NS0154 e KX-TGP600

KX-TCA185
Modelo Padrão
• LCD colorido de 1,8”
• Redução de ruído
• Três teclas de funções
• Vibração
• Bluetooth® integrado (kx-tca-285)
Dimensões (L x P x A) (mm):
KX-TCA285: 48,5 x 17,9 x 127,5, Peso: 88 g
KX-TCA185: 48,2 x 25,4 x 146,3, Peso: 115 g

TELEFONES

PROPRIETÁRIOS IP
Os telefones de mesa da
série KX-NT500 Panasonic
foram projetados com
o que existe de mais
avançado, prontos para
trabalhar com empresas
que exigem uma ampla
variedade de recursos em
telefonia para atender às
necessidades do negócio.
Com a rede IP, a série
KX-NT500 também pode
ser facilmente definida
para ser usada como
ramais, mesmo em locais
remotos, filiais ou home
office.

KX-NT560
Visor LCD com Backlight de 4,4”
A tela grande com texto fácil de se ler permite que você
verifique o status de presença de alguém rapidamente.

4 x 8 Teclas Flexíveis com Autoidentificação
Podem ser registrados até 32 números. Como os números
são exibidos na tela, o papel não é necessário.

Duas Portas Gigabit Ethernet/PoE
Se você tem um switch PoE, não é necessário fonte
de alimentação.

Voz HD (Suporte a G.722)
Permite chamadas com uma qualidade de voz HD, que
faz parecer que você está frente a frente com a outra parte.

Bluetooth® Integrado
para Fone de Ouvido
Inclui Bluetooth® para chamadas sem
fio usando um fone de ouvido com suporte.

Suporte Eletronic Hook
ao Switch (EHS)
A comunicação sem fio é possível
quando um fone de ouvido EHS
é conectado ao plugue EHS.

Alto-falante Full-Duplex
Permite que você e a outra parte ouçam
a voz um do outro claramente, mesmo
se falarem ao mesmo tempo.
• Disponível em preto e branco.

KX-NT511

KX-NT546/NT543

KX-NT551

• Qualidade de voz HD (G.722)
• Visor LCD com backlight
e uma linha
• Três teclas CO flexíveis
• Alto-falante Full-Duplex
• Duas portas 10/100 Mbps
• Power-over-Ethernet
(PoE) (KX-NT511P)
• Adaptador CA incluído
(KX-NT511A)
• Cor: preta ou branca

• Qualidade de voz HD (G.722)
• V isor LCD com backlight
e seis linhas (KX-NT546)
ou três linhas (KX-NT543)
• 24 teclas CO flexíveis
• Alto-falante
• Duas portas 10/100 Mbps
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Suporte EHS
• Cor: preta ou branca

• Qualidade de voz HD (G.722)
• V isor LCD com backlight
e uma linha
• Oito teclas CO flexíveis
• Alto-falante Full-Duplex
• Duas portas 10/100/1.000 Mbps
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Cor: preta ou branca

KX-NT553
• Qualidade de voz HD (G.722)
• Visor LCD com backlight
e três linhas
• 12 x 2 teclas CO flexíveis com
visores LCD retroiluminados
e autoidentificação
• Alto-falante Full-Duplex
• Duas portas 10/100/1.000 Mbps
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Suporte EHS
• Cor: preta ou branca

KX-NT556
• Qualidade de voz HD (G.7222)
• Visor LCD com backlight
e seis linhas
• 12 x 3 teclas CO flexíveis com
visores LCD retroiluminados
e autoidentificação
• Alto-falante Full-Duplex
• Duas portas 10/100/1.000 Mbps
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Suporte EHS
• Cor: preta ou branca

KX-NT505 Expansão
• Módulo de 48 teclas adicionais
• Somente para o
KX-NT556/NT553
• Cor: preta ou branca

TELEFONES

PROPRIETÁRIOS

DIGITAIS E ANALÓGICOS

Os telefones digitais da série
KX-DT500 Panasonic oferecem
funcionalidades avançadas de
produtividade, incluindo um
grande visor, teclas flexíveis e
alto-falante Full-Duplex.
Sem dúvida, uma escolha
rentável para qualquer negócio.

KX-DT546

Telefone Proprietário Digital
Visor LCD com Backlight e Seis Linhas

Suporte ao Electronic
Hook Switch (EHS)

Visor LCD retroiluminado e seis linhas. A tela grande com texto
fácil de se ler permite que você verifique o status de presença
de alguém rapidamente.

A comunicação sem fio é possível quando
um fone de ouvido EHS é conectado ao
plugue EHS.

24 Teclas Flexíveis
Inclui 24 teclas flexíveis de função para cadastrar números.
A função de presença de um toque permite que você
saiba se alguém está em sua mesa em segundos.

Expansão de Módulo
Teclas podem ser expandidas adicionando o KX-DT590.

Telefone
KX-DT521 Proprietário Digital

Telefone
KX-DT543 Proprietário Digital

• Visor LCD backlight e uma linha
• Oito teclas flexíveis
• Alto-falante Full-Duplex
• Cor: preta ou branca

• Visor LCD backlight e três linhas
• 24 teclas flexíveis
• Alto-falante Full-Duplex
• Suporte EHS
• Cor: preta ou branca

Telefone
Proprietário
KX-T7730 Analógico
• Visor LCD de uma linha
• 12 teclas flexíveis
• Cor: branca

Telefone
KX-T7701 Analógico
• Três teclas de discagem automática
• Suporte Electronic Hook
• Permite chamadas em conferência
• Rediscagem do último número chamado
• Controle de volume de ringue
• Controle de volume de monofone
• Tecla flash
• Cor: preta

KX-DT590 Expansão
• Módulo de 48 teclas
adicionais
• Somente para
o KX-DT521
• Cor: preta ou branca

TELEFONES

SIP

Os telefones SIP Panasonic
da linha KX-HDV possuem
características essenciais para
uma comunicação corporativa de
qualidade. Além de funções como
chamada de vídeo, qualidade de
voz HD e compatibilidade com
outros fabricantes.

KX-HDV430
Tela LCD Touch de 4,3” com Backlight
A tela grande facilita a leitura de textos e permite que você
verifique o status atual de um usuário rapidamente.

Videochamada (H.264)
Permite que você veja o rosto de outra pessoa enquanto
fala. Videoconferências podem ser feitas com até três
usuários ao mesmo tempo.

Duas Portas Gigabit Ethernet/PoE
Se você tem um switch PoE, não é necessário fonte
de alimentação.

Bluetooth® Integrado
para Fone de Ouvido
Inclui Bluetooth® para chamadas sem fio
usando um fone de ouvido com suporte.

Alto-falante Full-Duplex
Permite que você e a outra parte ouçam
a voz um do outro claramente, mesmo se
falarem ao mesmo tempo.

16 Contas SIP

KX-HDV100

KX-HDV130

KX-HDV230

• LCD gráfico de 2,3”
• Qualidade de voz HD (G.722)
• Teclas de linha programáveis
• Fonte de alimentação inclusa
• Duas portas 10/100 Mbps

• LCD gráfico de 2,3”
com backlight
• Teclas de linha programáveis
• Qualidade de voz HD (G.722)
• 2 contas SIP
• Duas portas 10/100 Mbps
• PoE (fonte opcional)

• LCD gráfico de 2,3” com backlight
• Qualidade de voz HD (G.722)
• Módulo de Expansão KX-HDV20
• 12 teclas de funções
• 6 contas SIP
• Duas portas 10/100/1.000 Mbps
• PoE (fonte adicional)

KX-HDV330
• Tela LCD Touch de 4,3”
com backlight
• Qualidade de voz HD
• 12 contas SIP
• Suporta Bluetooth®
• PoE (fonte opcional)
• Módulo de expansão
KX-HDV20 (opcional)
• Duas portas 10/100/1.000 Mbps

KX-NTV150

KX-NT160

•PoE/Wi-Fi
• Microfone
e alto-falante
embutidos
• Botão de chamada
• Aplicação interna
• Videoporteiro SIP
• Sensor de voz
• Sensor de presença

• PoE
• Microfone e alto-falante
embutidos
•Botão de chamada

Videoporteiro SIP

Videoporteiro SIP

• Índice de proteção: IP43
• Aplicação externa
• Sensor de voz
• Sensor de presença

