Servidor de comunicação corporativa

KX-NSX2000
KX-NSX1000

Maior flexibilidade para diferentes ambientes de trabalho.

KX-NSX2000
KX-NSX1000
As empresas demandam por tecnologias que tornem suas operações
mais eficientes. E o sistema de comunicação empresarial precisa ser
flexível, inovador e competitivo; ao mesmo tempo que reduz os custos
operacionais e outras despesas relacionadas.

O que é o KX-NSX?
A forma como nos comunicamos vem mudando ao longo dos anos.
Quando existia apenas a comunicação analógica, cada linha telefônica recebeu um número de telefone
específico. Se o usuário mudasse e quisesse manter o mesmo número, era necessário redirecionar esta linha.
Quando o IP começou a ganhar popularidade, foi possível atribuir um número de telefone a um dispositivo
específico. Ao mover o dispositivo, os usuários podem usar o mesmo número em locais diferentes.
Agora, os usuários esperam que os números de telefone possam ser atribuídos de forma específica e que
possam ser usados a partir de qualquer dispositivo. Como resultado, eles podem se comunicar com eficiência
não somente dentro do escritório, mas em qualquer lugar: seja na rua, em home office ou em um café. Estamos
em uma nova onda, na qual temos a oportunidade de revolucionar o estilo de trabalho.
A série Panasonic KX-NSX oferece a próxima geração de sistemas de comunicação, preparada para atender com
flexibilidade as necessidades deste novo momento.
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O KX-NSX oferece recursos personalizados ao estilo de trabalho de cada usuário.
A partir da classificação em três grupos distintos, para facilitar a administração.

Usuários Comuns
Colaboradores que trabalham em locais fixos, principalmente usando um telefone.

Usuários Móveis
Profissionais que passam a maior parte do tempo fora do escritório e requerem um smartphone ou outro dispositivo
móvel para se comunicar.

Usuários Avançados
Usuários que possuem autoridade para monitorar o atendimento aos clientes.
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Escritórios flexíveis e colaborativos
Qual é a sua demanda? Atender a necessidade de profissionais móveis? Abertura de uma nova unidade?
Cadastrar novos colaboradores? Help Desk? Configurar funcionários para Home Office? O KX-NSX pode
facilmente ajudá-lo a atingir seus objetivos.

Conceito de Usuário
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Múltiplos Dispositivos

Smart Desk

My Portal

Cada usuário pode atribuir um número
de telefone para múltiplos dispositivos,
como: telefone de escritório e celular.
Isso permite que um telefone fixo ou
celular seja facilmente usado como
uma extensão de escritório. E
os usuários podem gerenciar facilmente
tais dispositivos.

Flexibilidade dentro do escritório. Esta função
permite que vários usuários compartilhem a
mesma extensão. Os usuários aplicam seu próprio
perfil com uma operação de serviço para receber
suas chamadas pessoais e correio de voz. Uma
vez usado, ele fica disponível para outro
funcionário. Ao logar em outro local,
automaticamente será desconectado do anterior.

Usando a interface de usuário do My
Portal, cada colaborador pode
facilmente operar as configurações
dos recursos de telefonia e
personalização da Mensagem
Unificada, sem a necessidade de
conhecimentos específicos
para isso.

Escalabilidade
Sistema para múltiplas conexões

Gerenciamento centralizado

O KX-NSX é ideal para empresas que demandam
escalabilidade. Suporta até 2.000 usuários e fornece
conectividade para até 32 sites. Também proporciona a
redução de custos nas chamadas internas entre escritórios
conectados com a rede KX-NS, além de oferecer recursos de
colaboração com até 128 usuários, por meio de mensagens
unificadas e muito mais.

O KX-NSX permite que as empresas se espalhem por vários
locais, pois o gerenciamento do PABX pode ser realizado de
forma remota, a partir de um site principal, usando rede IP.
Não é necessário ter um administrador em todos os sites, o
que permite operações de baixo custo.
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C onfiança
A qualidade e a confiança são extremamente importantes. Com o KX- NSX,
o serviço de comunicação pode ser mantido mesmo que ocorram problemas
no sistema.

Backup confiável, preparado para resistir a falhas no sistema.
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Redundância 1 + 1

Modo Isolado

Manutenção Remota

Com uma unidade primária e uma
unidade secundária instaladas, se ocorrer
um problema com o sistema primário, o
sistema de backup da unidade secundária
é promovido automaticamente e continua
as operações como PABX mestre.

O KX-NSX é resiliente e permite
comunicação ininterrupta. Caso ocorra
um problema de rede em uma conexão
multi-site, o KX-NS alocado em cada
site pode funcionar como um sistema
autônomo.

A manutenção KX-NSX é flexível e
eficiente. Um técnico de serviços pode
facilmente realizar manutenções
remotas no KX-NSX. O serviço de
nuvem da Panasonic permite que o
profissional acesse o sistema de forma
segura, de qualquer lugar, a qualquer
momento. O que permite a recuperação
rápida do sistema.

Mobilidade
Os funcionários podem se comunicar de forma rápida e confiável com os clientes
e colaboradores quando estão longe de sua mesa ou fora do escritório, o que eleva
a satisfação do cliente e a eficiência do trabalho.

Sistema sem
fio DECT
Com um sistema sem fio de grande
abrangência você pode receber chamadas
onde estiver, dentro de suas instalações.
Isso reduz o tempo de espera e permite
aos clientes falar com a pessoa certa no
momento certo. Você também pode alternar
facilmente entre telefones de mesa e
dispositivos portáteis durante as conversas.
A configuração DECT também permite que as
conversas sejam compartilhadas entre vários
participantes.

Softphone móvel
Softphone Móvel Panasonic para
smartphones é um softphone
baseado em SIP que inclui recurso
de comunicação em vídeo e não
requer um servidor no site do
usuário final. Ele também conta
com recursos SIP TLS, que
melhoram a segurança ocultando as
senhas SIP de hackers.

Integração com
telefone móvel
Os telefones celulares podem ser
conectados como extensões de escritório
e usados com o mesmo número. Com o
UC Pro, funções de gerenciamento de
presença, bate-papo de texto e
chamadas de vídeo podem ser usadas
para aprimorar o estilo de trabalho de
cada profissio- nal. Os funcionários
podem se comunicar de forma rápida e
confiá- vel com os clientes e outros
colabo- radores quando estão longe de
suas mesas ou fora do escritório.
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C omunicações Unificadas e Aplicações
O KX-NSX possui suporte para UC Pro, e funções como: comunicação em vídeo, call center
incorporado (não são necessários servidores CTI externos), links para aplicações de parceiros
e mais. Essas funções tornam a comunicação mais eficiente e permitem aos usuários utilizar
recursos de forma eficaz.

Panasonic UC Pro
O UC Pro suporta vários dispositivos, como
PCs e telefones celulares, e fornece funções
colaborativas, incluindo gerenciamento de
presença, bate-papo de áudio/texto/vídeo e
sincronização com o Outlook.
Os colaboradores móveis podem se
comunicar por meio de uma conta que
também está registrada no PC, para que eles
possam gerenciar suas chamadas mesmo
quando estão fora do escritório.
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Comunicação de
Vídeo

Console do
Operador CA

A combinação do telefone IP
KX-HDV430 e dos vídeoporteiros
KX-NTV150 ou KX-NTV160
permitem uma fácil comunicação
em vídeo.

Os usuários podem gerenciar
diversas chamadas simultaneamente, usando uma interface
gráfica em janela única. Isto
melhora a eficiência do trabalho.

Call Center Integrado
Guia Automático de Voz - URA
Ao ser notificado de sua posição em uma
fila através de orientação por voz, os
clientes podem decidir se preferem
esperar, deixar uma mensagem ou
desligar. Isso proporciona uma impressão
favorável para o seu negócio e melhora a
satisfação dos clientes pelo serviço que
eles estão recebendo.

Monitoramento do
Atendimento

Gravação automática e
backup de dados

O supervisor pode monitorar o status do
call centers em tempo real, para
entender os problemas e melhorá- los. O
histórico de chamadas também pode ser
exibido como um relatório para entender
problemas ou oportunidades
relacionadas ao atendimento ao cliente.
Os dados do relatório podem ser salvos
em um servidor externo.

O KX-NSX pode ser usado para registrar
automaticamente conversas com
clientes, que podem ser escutados por
supervisores, salvos em um servidor
externo e usados para entender problemas ou oportunidades relacionadas ao
atendimento ao cliente.
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Usuários Padrão
Costumam usar o PC, precisam
agilizar as atividades do trabalho e se
comunicar de forma mais eficiente.
Com o KX-NSX com UC Pro eles
podem controlar as comunicações
na tela de computador e usar o
serviço de mensagem instantânea e
gerenciamento de presença para
chegar rapidamente a colegas de
trabalho. Eles também podem entrar
em contato facilmente com pessoas
quando se deslocam pelo escritório
usando um sistema sem fio DECT.

Usuários Remotos
Com o KX-NSX, os usuários remotos
podem usar um softphone ou um
telefone IP proprietário da Panasonic
como extensões remotas, podendo
utilizar seu número de ramal em casa.

Qual
Whaté okind
tipoofdecommunication
comunicação ideal
fits with
parayour
sua empresa?
company?
O tipo de comunicação no local de trabalho varia de acordo com a necessidade de cada usuário.
A Panasonic fornece uma solução flexível e adequada a cada um deles.

Recepção /
Operadores
Recepcionistas e operadores precisam
agilizar o tratamento de chamadas com
operações fáceis, como o controle de
chamada de ponto, que com um clique é
possível identificar quem está ligando e
por quê. Com o KX-NSX e o telefone
proprietário, é possível verificar o status
dos membros, rotear as chamadas e
cobrir vários escritórios.
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Executivos /
Supervisores
Executivos e supervisores precisam
controlar as comunicações do escritório,
independente do perfil dos usuários:
ramais, telefones celulares ou PCs.
O KX-NSX com UC Pro, permite realizar
chamadas de vídeo e gerenciamento dos
ramais.

Usuários móveis
Muitas vezes eles trabalham fora do
escritório e precisam usar o telefone
celular como uma extensão do
sistema de telefonia da empresa,
com acesso a um número,
gerenciamento de presença e muito
mais. O UC Pro para a série KX-NSX
é uma aplicação atende várias
necessidades. Os usuários podem se
comunicar de forma adequada a
qualquer hora e em qualquer lugar.

Call Centre

Os call centers relacionados com
vendas, serviços, suporte técnico, etc.
precisam ser capazes de responder
rapidamente enquanto visualizam a
informação do cliente em um
computador. O KX-NSX suporta essas
necessidades e permite que as
operadoras respondam rapidamente às
chamadas dos clientes. Os supervisores
também podem monitorar, registrar e
medir como os agentes estão atendendo
e têm acesso aos relatórios necessários
para gerenciar as atividades de vendas,
bem como o atendimento de vendas e
chamadas de serviço.

11

Line-up de Aparelhos

Aparelhos IP Proprietários e Sistema DECT Sem fio
A série KX-NT500 de telefones IP foi projetada para empresas que exigem comunicação avançada.
E uma ampla gama de aparelhos DECT também está disponível para atender às necessidades do
seu negócio.
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Telefones IP Proprietários

Aparelhos Sem Fio DECT

KX-NT560

Modelo Resistente

KX-TCA385

• Visor LCD retroiluminado de 4,4
polegadas
• 4 x 8 teclas CO flexíveis com
autoidentificação
• 2 portas Gigabit Ethernet/PoE
• Alto-falante full duplex
• Bluetooth integrado para fone de
ouvido
• Suporta Eletronic Hook Switch (EHS)
• Voz HD (Suporte a G.722)
• Disponível em preto e branca

• IP65 – rigorosa proteção contra
poeira e resistência a
respingos.
• Visor LCD 1.8 polegadas
• 3 teclas de funções
• Redução de ruídos
• Vibração
• Bluetooth integrado
Dimensões (L x P x A) (mm):
55.0 x 23.0 x 151.5
Peso:
150 g (clipe de cinto incluso)

KX-NT556/KX-NT553 com KX-NT505
• 6 linhas (KX-NT556) ou 3 linhas (KX-NT553) de visor LCD
retroiluminado
• 12 x 3 (KX-NT556) ou 12 x 2 (KX-NT553) teclas CO flexíveis com
visores
• 2 portas Ethernet (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Alto-falante full duplex
• Suporta Eletronic Hook Switch (EHS)
• Opcional: KX-NT505 (Módulo
adicional de 48 teclas)
• Disponível em preto e branco
Foto: KX-NT556 com KX-NT505

KX-NT551
•
•
•
•
•
•
•

Voz HD
Visor LCD retroiluminado de 1 linha
8 teclas CO flexíveis
Duas portas Ethernet (1000 Base-T)
Alto-falante full duplex
Power-over-Ethernet (PoE)
Disponível em preto e branco

Modelo Fino e Leve

KX-TCA285
•
•
•
•

Visor LCD 1.8 polegadas
3 teclas flexível
Vibração
Built-in Bluetooth

Dimensões (L x P x A) (mm):
48.5 x 17.9 x 127.5
Peso: 88 g

Modelo Flexível

KX-TCA185

• Visor LCD 1.8 polegadas
• 3 teclas flexível
• Vibração

Dimensões (L x P x A) (mm):
48.2 x 25.4 x 146.3
Peso: 115 g

KX-NT511A/KX-NT511P
•
•
•
•
•
•
•
•

Voz HD
Visor LCD de uma linha com retroiluminação
3 teclas CO flexíveis
Power-over-Ethernet (PoE) (KX-NT511P)
2 portas Ethernet (100 Base-TX)
Adaptador CA incluso (KX-NT511A)
Alto-falante full duplex
Disponível em preto e branco

* Dimensões e valores de peso não incluem o carregador.

Estação de Célula IP
KX-NS0154
• Interface LAN
• Sincronização da LAN
• Caminhos de fala de 4/8
canais
• Compatível com MRG

*1 Compatível com IP65: Proteção contra entrada de poeira no aparelho e proteçao contra respingo de água.
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IP Phone
KX-HDV430
• Comunicação por Vídeo
• Tela LCD Touch de 4,3" retroiluminada
• 2 portas Gibabit Ethernet/PoE (1000
Base-T)
• 24 teclas flexíveis com auto rotulagem

•
•
•
•
•

Suporta Eletronic Hook Switch (EHS)
Alto-falante Full Duplex
Bluetooth integrado para fone de ouvido
16 contas SIP
Disponível em preto e branco

•
•
•
•

Bluetooth integrado para fone de ouvido
12 contas SIP
Suporta Eletronic Hook Switch (EHS)
Disponível em preto e branco

KX-HDV330
•
•
•
•
•

Tela LCD Touch de 4,3"retroiluminada
24 teclas flexíveis com auto rotulagem
2 portas Gigabit Ethernet (1000 Base-T)
Aceita PoE
Alto-falante Full Duplex

KX-HDV230
• Display LCD retroiluminado de 5.1"
• 24 teclas flexíveis com auto rotulagem
• Até 6 linhas, 2 portas Gigabit Ethernet
(1000 Base-T)
• Aceita PoE
• Alto-falante Full Duplex
• Suporta Eletronic Hook Switch (EHS)
• 12 teclas flexíveis com auto rotulagem
• Disponível em preto e branco

KX-HDV130
•
•
•
•
•

Visor LCD gráfico de 2,3"
Teclas de linhas programáveis
Aceita PoE
Qualidade de voz HD
Disponível em preto e branco

Câmera IP
Câmera de Comunicação IP

KX-NTV150

• Comunicação por vídeo
• Câmera dedicada para a série
KX-NSX/KX-NS
• Wi-Fi
• PoE/Fonte de alimentação
• Chamadas com apenas um toque
• Discagem automática com sensor

Vídeo Porteiro IP

KX-NTV160
KX-HDV100
• Visor LCD gráfico de 2,3"
• Teclas de linhas programáveis
• 1 porta Ethernet (100 Base-TX)

14

• Comunicação por vídeo
• Câmera dedicada para a série
KX-NSX/KX-NS
• IP43
• PoE
• Chamadas com apenas um toque
• Discagem automática com sensor

Telefone IP / Câmera IP (SIP)
A série KX-HDV de telefones IP oferece funções simplificadas e qualidade de voz de alta definição.
O KX-HDV430 pode ser vinculado a uma câmera IP da série KX-NTV para visualização das imagens.
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Marcas comerciais e marcas registradas
– Microsoft®, Windows® e Outlook® são marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e outros países.
– A marca da palavra Bluetooth e logotipos são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Panasonic
Corporation é feito sob licença.
– Wi-Fi é uma marca comercial ou marca registrada da Wi-Fi Alliance.
– Apple, o logotipo da Apple, iPad e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e outros países. App Store é
uma marca de serviço da Apple Inc.
– Google Play e o logotipo do Google Play são marcas comerciais ou marcas registradas da Google, Inc. Outros nomes e marcas
comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.
Importante
– Preocauções de segurança: leia atentamente as instruções de operação e manual de instalação antes de usar estes produtos.

• Entre em contato com sua empresa de vendas Panasonic mais
próxima ou revendedor Panasonic para obter as informações
necessárias sobre detalhes, tais como chaves de ativações.
• Alguns modelos e aplicativos estão disponíveis penas em
determinados países.
• As imagens apresentadas do display produtos e lâmpadas são
imagens compostas.
• Pesos e dimensões são aproximados.
• Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
• Estes produtos podem estar sujetos a regulamentos de controle de
exportação.
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