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U³atwienie komunikacji 
Cyfrowe telefony Panasonic s¹ eleganckie, 
³atwe w obs³udze i wydajne. Posiadaj¹ one 
funkcje wyœwietlania ID (identyfikacja) do 
20 znaków, du¿y, ³atwy do odczytywania, 
6-liniowy, podœwietlany wyœwietlacz, 
widoczn¹ lampkê Wiadomoœci/Dzwonka, 
przyciski bezpoœredniego dostêpu 
Navigator do szybkiej i ³atwej obs³ugi, 
regulowane 4-stopniowe nachylenie 
urz¹dzenia dla wygodniejszej obs³ugi oraz 
terminal USB umo¿liwiaj¹cy proste 
pod³¹czenie typu „plug-n-play” (pod³¹cz    
i u¿ywaj) do komputera PC.

Nasze uniwersalne rozwi¹zania 
przynios¹ Twojej firmie wiele korzyœci. 
Bezprzewodowe wyposa¿enie pozwoli 
Ci na swobodê przemieszczania siê 
tak, ¿e bêdziesz móg³ dzwoniæ lub 
odbieraæ wa¿ne telefony z ka¿dego 
miejsca w Twoim biurze, a funkcje 
przesy³ania wiadomoœci dodadz¹ 
faktycznej wartoœci wszystkim Twoim 
us³ugom. Funkcje zaawansowanego 
centrum obs³ugi telefonicznej       
(Call Centre) zwiêkszaj¹ wydajnoœæ 
komunikacji i pozwalaj¹ na 
efektywniejsz¹ obs³ugê klienta. 
Hybrydowe centrale abonenckie IP 
PBX u³atwiaj¹ dystrybucjê po³¹czeñ, 
zarz¹dzanie po³¹czeniami 
pracowników i sterowanie systemem 
telefonicznym ca³ego biura. 
Kompatybilne ze standardami CTI, 
TAPI i CSTA hybrydowe centrale 
abonenckie IP (Hybrid IP PBX) 
Panasonic mog¹ stanowiæ serce 
potê¿nych systemów CTI o wysokiej 
wartoœci dodanej. 

Wydajnoœæ, 
któr¹ docenisz

Hybrydowe systemy IP PBX
Inteligentne rozwi¹zania komunikacyjne dostosowane do wymagañ

System hybrydowych central abonenckich IP PBX  jest bardzo wydajnym narzêdziem komunikacyjnym 
zaprojektowanym do wspierania biznesu w dzisiejszych czasach konwergencji sieciowej.
Odzwierciedleniem 20-letniej historii zajmowania przez firmê Panasonic pozycji lidera na tym 
polu, hybrydowe systemy abonenckie IP PBX ³¹cz¹ w sobie funkcjonalnoœæ i niezawodnoœæ central 
abonenckich (PBX) z technologi¹ IP (Internet Protocol). Rezultatem tego jest niezwykle wydajny 
system komunikacyjny dla firm, który oferuje zaawansowane technologicznie telefony i rozwi¹zania 
przekazywania wiadomoœci, wydajn¹ i elastyczn¹ komunikacjê, mobilnoœæ bezprzewodow¹ DECT, 
mo¿liwoœæ pracy w sieci w technologii IP, prowadzenia rozmów telefonicznych poprzez Internet (Voice-
over-IP) oraz ³atw¹ integracjê z Twoim komputerem osobistym (PC) przez z³¹cze USB typu „Plug-n-play”.
Zgodnie z ide¹  firmy Panasonic produkowania urz¹dzeñ prostych w obs³udze, hybrydowe systemy IP 

PBX s¹ ³atwe w u¿ytkowaniu nawet dla osób nie maj¹cych du¿ego 
doœwiadczenia w technologii IP.
Internet i technologia szerokopasmowa zrewolucjonizowa³y   
œwiat biznesu. Systemy hybrydowe IP PBX pozwol¹ Ci nad¹¿yæ 
za najnowoczeœniejszymi technologiami i funkcjami, które 
ca³kowicie przekszta³c¹ sposób komunikacji w Twojej firmie. 
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Zmniejszenie kosztów
Tani, ³atwy w u¿yciu i niezawodny system 
sieci wewn¹trzkorporacyjnej zawsze 
przynosi korzyœci ka¿dej firmie. Hybrydowe 
centrale abonenckie IP (IP PBX) 
wykorzystuj¹ce bramkê VoIP przekszta³caj¹ 
g³os w pakiety IP, umo¿liwiaj¹c przez to 
u¿ywanie aktualnie posiadanych telefonów 
w technologii VoIP (g³os poprzez Internet). 
Hybrydowe centrale IP (IP PBX) obs³uguj¹ 
równie¿ protoko³y QSIG*, które s¹ 
u¿yteczne przy budowaniu sieci g³osowej 
obejmuj¹cej ca³¹ firmê. Funkcja 
najmniejszego kosztu trasowania (Least 
Cost Routing - LCR) umo¿liwia obni¿enie 
kosztów poprzez wybieranie najtañszych 
dróg po³¹czeñ. Dodatkowo oprócz 
obni¿enia kosztów technologia VoIP i 
us³ug sieciowych umo¿liwiaj¹ ³atwiejszy 
dostêp do sieci.
* QSIG jest przemys³owym standardem cyfrowych protoko³ów sieciowych. Sieciowe 

protoko³y QSIG (QSIG Networking) s¹ dostêpne w systemach abonenckich (PBX) 
wspó³pracuj¹cych z ISDN BRI QSIG. 

Niezawodnoœæ
Niezawodnoœæ Hybrydowych systemów IP 
PBX jest gwarantowana dziêki 
rygorystycznemu systemowi kontroli jakoœci 
i testom przeprowadzanym przed 
opuszczeniem fabryki. Hybrydowe systemy 
IP PBX zosta³y równie¿ tak zaprojektowane, 
aby ich konserwacja by³a szybka i ³atwa, 
co skraca czas przestoju urz¹dzenia do 
absolutnego minimum. Mo¿esz zmieniaæ 
lub dodawaæ modu³y bez wy³¹czania 
systemu.

Rozwi¹zania przysz³oœciowe
Hybrydowe systemy abonencie IP (IP PBX) 
s¹ narzêdziami komunikacyjnymi, które 
mog¹ rozrastaæ siê wraz z Twoj¹ firm¹. 
Urz¹dzenia te posiadaj wysok¹ zdolnoœci 
modernizacji i s¹ przygotowane do 
wykorzystywania telefonów IP (IP Phones), 
kamer IP (IP Cameras) i innych nowych 
urz¹dzeñ wprowadzanych na rynek           
w najbli¿szej przysz³oœci.

ñ   Twojej firmy
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Funkcje, które wspomog¹ Twój biznes

Hybrydowe systemy IP PBX zosta³y zaprojektowane tak, aby oferowa³y funkcje wymagane w dzisiejszym    
œwiecie biznesu przy stosunkowo ³atwej obs³udze, któr¹ doceni¹ Twoi pracownicy. 

KX-T7633
– 3-liniowy podœwietlany wyœwietlacz, 
– 24 programowalne 
   przyciski linii miejskich (CO)
– system g³oœnomówi¹cy
– opcjonalnie 12 przycisków 
   linii miejskich (CO) 
   i port USB

KX-T7630
– 3-liniowy wyœwietlacz,
– 24 programowalne 
   przyciski linii miejskich (CO) 
– system g³oœnomówi¹cy

Du¿y wyœwietlacz
Ró¿norodnoœæ informacji
Przyjazny u¿ytkownikowi wyœwietlacz u³atwia obs³ugê po³¹czeñ                    
i wykonywanie innych zadañ. U¿ywaj wyœwietlacza do przegl¹dania ró¿nych 
informacji (patrz lista poni¿ej) lub do uzyskania dostêpu do wielu funkcji 
systemu hybrydowej centrali abonenckiej IP (IP PBX). Mo¿esz równie¿ 
wykonywaæ po³¹czenia œledz¹c wskazówki ukazuj¹ce siê na wyœwietlaczu. 

Zdolnoœæ obs³ugi wielu jêzyków
Hybrydowe centrale abonenckie IP s¹ przystosowane do 
obs³ugiwania nawet piêciu ró¿nych jêzyków, co mo¿e byæ 
wykorzystane w miejscach gdzie mówi siê wiêcej ni¿ jednym 
jêzykiem. Dany jêzyk mo¿e zostaæ ustawiony w centrali (PBX)         
dla okreœlonego telefonu wewnêtrznego, aby wyjœc naprzeciw 
oczekiwaniom osoby u¿ywaj¹cej tego telefonu.

– Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych          
i wychodz¹cych (Rejestr po³¹czeñ         
– Call Log)

– Nazwa dzwoni¹cego i jego numer 
(ISDN, Dane dzwoni¹cego – Caller ID)

– Systemowe/osobiste szybkie wybieranie
– Lista abonentów wewnêtrznych
– Menu funkcji systemu
– Czas po³¹czenia
– Wiadomoœci oczekuj¹ce, wiadomoœci 

podczas nieobecnoœci, ustawienia 
funkcji

– Numer i nazwa dzwoni¹cej linii 
wewnêtrznej 

– Czas i data

Podœwietlanie u³atwiaj¹ce odczytywanie 

Programowalne przyc
na czerwono/zielono 

Przyspieszaj¹ce i u³atw
bezpoœredniego dostê

Gniazdo s³uchawki zak³a
umo¿liwiaj¹cej obs³ugê b

Pe³ny, dwutorowy syste

Lampka wiadomoœci
Du¿a, ³atwa do spostrze¿enia
próbuje siê z Tob¹ po³¹czyæ,
bêd¹c w pewnej odleg³oœci. 
linii wewnêtrznych, czerwony
pozostawi³ wiadomoœæ.

PC-Consola
(PC-konsola)

Aplikacje „PC Co
i „PC Phone” (Tel
Aplikacje „Phone PC” (Telefo
z systemem telefonicznym jak
pozwala operatorowi na zarz
wydajnie.
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Ergonomiczne wzornictwo, 
regulowane 4-stopniowe 
nachylenie urz¹dzenia

KX-T7625
– System g³oœnomówi¹cy 
– 24 programowalne 
   przyciski linii 
   miejskich (CO)

KX-T7636 z KX-T7603
– 6-liniowy podœwietlany wyœwietlacz,
– 24 programowalne przyciski linii miejskich (CO) 
– System g³oœnomówi¹cy 
– Opcjonalnie 12 przycisków linii miejskich 
   (CO) i port USB

iski ze œwiec¹cymi 
diodami LED

wiaj¹ce obs³ugê przyciski 
êpu (Navigator)

danej na g³owê 
bez u¿ycia r¹k (hands-free)

m g³oœnomówi¹cy

/dzwonka (Czerwona/Zielona)
a lampka œwieci siê, kiedy ktoœ 
 tak ¿e wiesz, kiedy telefon dzwoni nawet 
Kolor lampki oznacza status – zielony dla 

y dla linii zewnêtrznych i kiedy dzwoni¹cy 

PC-Phone
(PC-telefon)

nsole” (Konsola PC) 
efon PC) (KX-T7636 i KX-T7633)

on PC) integruj¹ bazê danych Microsoft Outlook 
ko standard. „PC Console” (Konsola PC) 
z¹dzanie po³¹czeniami bardziej profesjonalnie i 

Dodatkowy port wewnêtrzny XDP (eXtra Device Port) 
i cyfrowy port XDP*
Wykorzystanie portu XDP pozwala na dodanie telefonu analogowego, 
telefonu bezprzewodowego lub innego jednoliniowego urz¹dzenia bez 
ponoszenia kosztów dodatkowej linii. Dziêki temu mo¿esz rozmawiaæ 
przez telefon z klientem, wysy³aj¹c jednoczeœnie faksy. Pod³¹czenie 
modemu do portu XDP umo¿liwia wgrywanie danych do komputera 
osobistego (PC) lub korzystanie z Internetu podczas trwania rozmowy 
telefonicznej. Cyfrowy port XDP (Digital XDP) pozwala na zwiêkszenie 
liczby telefonów cyfrowych bez koniecznoœci instalowania dodatkowych 
kart. Dziêki temu mo¿esz zaopatrzyæ wiêksz¹ liczbê pracowników w 
funkcjonalne telefony cyfrowe, co poprawi wydajnoœæ Twojej firmy.
* Cyfrowy port XDP dostêpny jest od wersji 1.1 (Ver.1.1)

KX-T7640
– Cyfrowa konsola DSS 
   (bezpoœredniego 
   wybierania abonenta 
   wewnêtrznego)
   (60 przycisków DSS)



IP Networks

PSTN/ISDN

Hybrydowa centrala abonencka IP (IP PBX)
Hybrydowy system IP PBX ³¹czy w sobie funkcje centrali 
abonenckiej PBX z kompatybilnoœci¹ IP, dziêki czemu 
otrzymujemy mnóstwo zaawansowanych funkcji.        
Na przyk³ad wykorzystanie opcjonalnej karty bramki 
przesy³ania g³osu przez Internet (Voice-over IP), która 
przekszta³ca g³os w pakiety IP, umo¿liwia pod³¹czenie 
Twojej firmowej sieci danych do wielu lokacji bez 
potrzeby oddzielnych, wydzielonych linii dzier¿awionych. 
Funkcja ta pozwala równie¿ na po³¹czenie Twojego 
firmowego systemu telefonów wewnêtrznych                
z komputerami osobistymi i Internetem.

Integracja CTIIntegracja CTI

Komunikacja IPKomunikacja IP

VoIP

Hybrydowa IP PBX

Serwer

USB

IP NetworksSieci IP

PSTN/ISDNPSTN/ISDN Cyfrowy 
telefon 
systemowy

Telefon 
bezprzewodowy

Standardowy 
telefon
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Obecnie w technologii telekomunikacyjnej i informatycznej 
zachodz¹ rewolucyjne zmiany. Nasz œwiat biznesu równie¿ 
ulega zmianom coraz bardziej skupiaj¹c siê na na 
rozwi¹zaniach ukierunkowanych na u¿ytecznoœæ.
Systemy telefoniczne Panasonic s¹ wyj¹tkowo nastawione 
na maksymalizacjê korzyœci p³yn¹cych z tych zmian poprzez 
nowatorskie produkty, które s¹ oferowane w taki sposób, 
aby umo¿liwiæ klientowi ca³kowity dostêp do nowoczesnych 
rozwi¹zañ.

Wiêcej swobody, Wiêksza czystoœæ dŸwiêku

Najwy¿sza wydajnoœæ obs³ugi po³¹czeñ

Satysfakcjonuj¹cy system, który podnosi wartoœæ Twojej firmy

Wy¿sza wydajnoœæ, Wiêksza satysfakcja klientów

Obni¿anie kosztów po³¹czeñ telefonicznych



IP Networks

PSTN/ISDN

IP Networks

PSTN/ISDN

Przenoœny 
aparat DECT

Stacja 
bazowa 
(CS)

System 
poczty 
g³osowej
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Wiêcej swobody, wiêksza czystoœæ dŸwiêku
Rozmawiasz przez telefon ze znacz¹cym klientem, ale równoczeœnie musisz odejœæ 
od swojego biurka, aby uczestniczyæ w bardzo wa¿nym spotkaniu? Pomo¿e Ci  
w tym mo¿liwoœæ przy³¹czania bezprzewodowych telefonów DECT firmy Panasonic. 
Hybrydowy system IP PBX pozwala Ci w prosty sposób na kontynuacjê bie¿¹cej 
rozmowy z wa¿nym klientem poprzez lekki, elegancki telefon bezprzewodowy, 
kiedy idziesz do swojego biurka lub przemieszczasz siê w biurze. Poniewa¿ 
system jest cyfrowy, g³os jest g³oœny i wyraŸny. 
Wykorzystanie wielu stacji bazowych pozwala Ci 
na bezprzewodow¹ komunikacjê na rozleg³ym 
obszarze, co zwiêkszy elastycznoœæ i mobilnoœæ 
Twojego bezprzewodowego telefonu. 
Wykorzystuj¹c bezprzewodowy port XDP mo¿esz 
ustawiæ swój telefon bezprzewodowy tak, aby 
mia³ taki sam numer jak telefon wewnêtrzny na 
Twoim biurku i odbieraæ po³¹czenia nawet wtedy, 
kiedy jesteœ daleko od swojego stanowiska. 
Zawsze jesteœ dostêpny, gotowy do odbierania 
po³¹czeñ od Twoich klientów, przez co zwiêkszasz 
swoje szanse w biznesie.

KX-TD7590 KX-TD7580

Rzeczywisty rozmiar Rzeczywisty rozmiar
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Najwy¿sza wydajnoœæ obs³ugi po³¹czeñ
System hybrydowy IP PBX z funkcj¹ inteligentnej obs³ugi 
po³¹czeñ mo¿e stanowiæ serce wydajnego, ma³ego 
centrum obs³ugi telefonicznej, które prowadzi obs³ugê 
klientów. Je¿eli chcesz, mo¿esz wykorzystywaæ system IP 
PBX do automatycznej dystrybucji po³¹czeñ. Mo¿esz 
równie¿ zaprogramowaæ hybrydowy system abonencki 
IP tak, aby po³¹czenia trafia³y bezpoœrednio do 
odpowiednich grup w celu ich wydajnej obs³ugi.

Mo¿esz równie¿ przypisaæ rezerwowy telefon wewnêtrzny 
podczas przeci¹¿enia danego odbiorcy dla po³¹czeñ nie 
odebranych w okreœlonym czasie. Jako przekierowanie 
podczas przeci¹¿enia danego numeru mo¿esz wyznaczyæ 
dowolny numer wewnêtrzny, na przyk³ad mo¿e byæ to 
skrzynka pocztowa – oraz mo¿esz wyznaczyæ ró¿ne 
przekierowania dla centrali abonenckiej podczas 
przeci¹¿enia w ci¹gu dnia, przerwy obiadowej czy te¿ 
trybu nocnego.

Inne funkcje – takie jak „VIP Call” (Bardzo wa¿ne 
po³¹czenia), które wymagaj¹ specjalnej obs³ugi dla 
kluczowych klientów; Automatyczna sekretarka, która 
automatycznie odbiera po³¹czenia; Kolejkowanie, które 
ustawia abonenta dzwoni¹cego w kolejce i odtwarza 
komunikaty lub muzykê, kiedy nikt nie jest dostêpny      
– pozwalaj¹ zapewniæ wiêksz¹ satysfakcjê klientom        
i zapobiec utracie szansy na wspólne przedsiêwziêcie. 

System posiada ró¿ne wzory dystrybucji po³¹czeñ. 
Efektywne wykorzystanie tych ró¿nych wzorów – 
Równomiernej dystrybucji po³¹czeñ UCD (Uniform Call 
Distribution), Pierwszeñstwa poszukiwania (Priority 
Hunting) i Jednoczesnego dzwonka (Simultaneous Ring) 
– mo¿e pomóc w wydajniejszym zarz¹dzaniu po³¹czeniami. 

Wyznaczony numer wewnêtrzny mo¿e zarejestrowaæ siê 
(„log in”) i do³¹czyæ do grupy, aby rozpocz¹æ obs³ugê 
po³¹czeñ lub wyrejestrowaæ siê („log out”), aby czasowo 
opuœciæ grupê i na przyk³ad iœæ na przerwê. Numer 
wewnêtrzny mo¿e te¿ zostaæ przypisany dla osoby 
nadzoruj¹cej, która ma dostêp do informacji 
dotycz¹cych po³¹czeñ przychodz¹cych do ka¿dej grupy 
(liczba po³¹czeñ oczekuj¹cych, czas najd³u¿szego 
oczekiwania, itp.), mo¿e sprawdzaæ status rejestracji/ 
wyrejestrowania (log in/ log out), oraz monitorowaæ 
status pracowników z ka¿dej grupy.

Nowe funkcje dotycz¹ce przesy³anie 
wiadomoœci oferuj¹ wiêksza elastycznoœæ. 
Je¿eli personel jest niewielki, po³¹czenia 
mo¿esz obs³ugiwaæ przy pomocy serwisu 
Automatycznej sekretarki. Mo¿esz wzbogaciæ 
ujednolicone funkcje dotycz¹ce obs³ugi 
wiadomoœci (Unified Messaging) 
wykorzystuj¹c technologiê integracji 
telefonów z komputerami osobistymi CTI 
(Computer Telephony Integration), która 
³¹czy w sobie pocztê elektroniczn¹ (e-mail), 
fax i pocztê g³osow¹, daj¹c Ci multimedialn¹ 
kompatybilnoœæ. Mo¿esz nawet przystosowaæ 
system do indywidualnych potrzeb, aby wyjœæ 
naprzeciw potrzebom dzwoni¹cych. Je¿eli 
po³¹czysz system z Systemem poczty g³osowej 
Panasonic (Panasonic Voice Mail System), 
mo¿esz otrzymaæ dodatkowe funkcje, które 
s¹ dostêpne tylko dziêki firmie Panasonic, jak 
Pod³uch Nagrywanej wiadomoœci (Live Call 
Screening), Dwukierunkowe nagrywanie 
(Two-Way Recording) i Dwukierunkowe 
przesy³anie (Two-Way Transfer).

Satysfakcjonuj¹cy system, który 
podnosi wartoœæ Twojej firmy
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Integracja z komputerem osobistym PC poprawia 
obs³ugê po³¹czeñ i zwiêksza funkcjonalnoœæ.
Wbudowany port USB umo¿liwia pod³¹czenie 
cyfrowego telefonu Panasonic do komputera 
osobistego. Wykorzystuj¹c oprogramowanie „PC 
Phone” (Telefon PC), mo¿esz zintegrowaæ swój system 
telefoniczny z baz¹ danych, co daje Ci potê¿ne 
narzêdzie w zarz¹dzaniu kontaktami z klientami (CRM 
– Customer Relationship Management). Selektywne 
lub automatyczne nagrywanie po³¹czeñ (Call 
Recording), Inteligentna Automatyczna Sekretarka 
(Intelligent TAM), a tak¿e integracja z Microsoft 
Outlook s¹ zaledwie kilkoma z wielu wyj¹tkowych 
funkcji, które mog¹ znacznie zwiêkszyæ 
funkcjonalnoœæ telefonii w Twojej firmie. Wydajnoœæ 
jest zwiêkszana tak¿e przez oprogramowanie 
u¿ytkowe „PC Console” (Konsola PC), które daje 
operatorowi mo¿liwoœæ odbierania i przenoszenia 
po³¹czeñ oraz wykonywania innych rutynowych 
czynnoœci dotycz¹cych obs³ugi po³¹czeñ prost¹ 
metod¹ wizualn¹ "przeci¹gnij i upuœæ" (drag-and-
drop) przy u¿yciu standardowej myszki komputera 
osobistego PC.

Wy¿sza wydajnoœæ, wiêksza 
satysfakcja klientów

Obni¿anie kosztów po³¹czeñ 
Dostêp do technologii VoIP                             
i praca w sieci
Hybrydowa centrala abonencka IP (IP PBX) mo¿e 
stanowiæ serce niedrogiego, ³atwego w u¿yciu, 
wewn¹trzkorporacyjnego systemu sieciowego. 
Dodatkowo funkcje  wspomagaj¹ce dostêpne      
w systemie KX-TDA – takie jak linie dzier¿awione 
E&M, QSIG i protoko³y internetowe przekazywania 
g³osu przez Internet (VoIP – Voice-over Internet 
Protocol) – mog¹ byæ pomocne w obni¿aniu 
kosztów przy jednoczesnym oferowaniu niezawodnej 
pracy sieciowej w firmie oraz na zewn¹trz.

VoIP cyfrowo kompresuje g³os i przekszta³ca go na 
pakiety IP (Internet Protocol), wysy³a je w tych 
pakietach przez Internet, a w punkcie przeznaczenia 
przekszta³ca te dane z powrotem na g³os. 
Oznacza to, ¿e d³u¿sze rozmowy telefoniczne nie 
oznaczaj¹ wy¿szych kosztów. VoIP pozwala na 
jednoczesne przekazywanie danych i g³osu.

Hybrydowy system IP PBX KX-TDA wspó³pracuje     
z protoko³ami QSIG, co pozwala Ci na po³¹czenia 
central abonenckich (PBX) w wielu lokalizacjach   
w celu zbudowania du¿ego, efektywnie, jednolitego, 
rzeczywistego systemu telefonicznego, jednoczeœnie 
daj¹c Ci dostêp do zaawansowanych funkcji 
komunikacyjnych. Na przyk³ad dla klientów, którzy 
posiadaj¹ centralê abonenck¹ (PBX) w siedziebie 
g³ównej, QSIG mo¿e zostaæ wykorzystany do 
wprowadzania Hybrydowych central abonenckich 
IP (IP PBX) we wszystkich filiach biura. 
Wykorzystuj¹c plan numeracyjny sieci mo¿esz 
przypisaæ numer telefonu do ka¿dego aparatu 
wewnêtrznego w filii lub g³ównym biurze, 
zmniejszaj¹c przez to koszty komunikacji.



Funkcje systemu

– Automatyczne ustawienia ISDN (BRI)
– Automatyczny wybór trasowania (ARS)/trasowanie 

najni¿szych kosztów (LCR)
– Podk³ad muzyczny (BGM)
– Zarz¹dzanie bud¿etem
– Funkcja „Busy on Busy”
– CTI
– Parkowanie po³¹czenia z oznaczeniem
– Grupowe odbieranie po³¹czeñ
– Dystrybucja prezentacji numeru (CLI)
– Klasa obs³ugi (COS)
– Zabezpieczenie linii danych
– Dzwonienie opóŸnione
– Bezpoœrednie wejœcie linii (DIL)
– Bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DID)
– Bezpoœredni, zewnêtrzny dostêp do systemu (DISA)
– Domofon/elektrozamek
– Redukcja echa
– Blokad numerów wewnêtrznych
– Po³¹czenia alarmowe
– Kompatybilnoœæ APT/DPT
– Zewnêtrzny BGM
– Zewnêtrzny czujnik/sterowanie przekaŸnikiem*
– Elastyczny plan numeracji (4 cyfry)
– Zmienny numer wewnêtrzny
– Powitanie
– Kod dostêpu do centrali nadrzeêdnej
– Grupy przechwytywania
– Transfer przyœpieszony
– Grupy po³. przychodz¹cych (grupy przechwytywania)
– Przechwytywanie po³¹czenie – zajêty/nie przeszkadzaæ
– Przychwytywanie po³aczenia – nie odebrane
– Przechwytywanie przez LM
– G³ówny procesor (dla kart/dla CS)
– Wgrywanie oprogramowania
– Funkcje Managera
– Obs³uga wielu jêzyków
– Diagnostyka na bie¿¹co (on-line)
– Funkcje operatora
– PC-konsola/PC-telefon (PC Consola/PC Phone)
– Programowanie przez PC
– System przywo³ywania grup
– Szybkie ustawienia
– Zdalne zawiadomienie o alarmie 
– Zdalne sterowanie statusem numeru wewnêtrznego 

poprzez DISA
– Zdalna blokada numeru wewnêtrznego 
– Grupy dzwonienia
– Dostêp do us³ug specjalnych
– Szczegó³owe informacje o po³¹czeniach (SMDR)  
– Rozbudowa pamiêci systemu*
– Us³ugi dzier¿awcze
– Funkcja budzika
– Ró¿ne tryby pracy (dzieñ/noc/przerwa obiadowa/przerwa)
– Restrykcje
– Grupy linii miejskich
– Równomierny rozk³ad po³¹czeñ przychodz¹cych (UCD)
– Grupa u¿ytkownika
– Po³¹czenia VIP
– Wizualizacja danych (ID) dzwoni¹cego

<Funkcje poczty g³osowej – PG (VM – Voice Mail)>
– Automatyczna konfiguracja – szybkie ustawienia
– Przekazywanie po³¹czenia do poczty g³osowej
– Rejestracja danych identyfikacji dzwoni¹cego w PG
– Przechwytywanie po³aczeñ do PG
– Pods³uch nagrywanej wiadomoœci (LCS)
– Zdalne sterowanie danymi centrali przez Pocztê G³.
– Sterowanie danymi poczty g³osowej przez centralê
– Przekazanie przywo³ania PG (funkcja kolejkowania w PG)*
– Integracja z PG (cyfrowa/DTMF)
– Grupy PG 
– Powiadomienie przez e-mail o danych na PG

Funkcje linii wewnêtrznych

– Wiadomoœæ na czas nieobecnoœci
– Wpis kodu rozliczeniowego (wymuszony)
– Automatyczne ponowne wybieranie numeru
– Funkcje sekretarsko-dyrektorskie
– Przekazywania po³¹czeñ (wszystkie, zajête, zajête/nie 

odebrane, nie odebrane, idŸ za mn¹, z grupy przychodz¹cej)
– Zawieszanie po³¹czenia
– Podejmowanie po³¹czeñ (bezpoœrednie, grupowe, DSS, 

odmawiane) 
– Transfer po³¹czeñ (z zapowiedzi¹, bez zapowiedzi, 

przekazywanie uproszczone, powrót po³. tranferowanych)
– Konferencja (3- stronna konferencja, wielostronna 

konferencja, Konferencja bez dozoru)

– Wybór typu wybierania numeru
– Cyfrowy port dodatkowego urz¹dzenia (eXtra Device) 

XDP* (2 DPITSy na jednym cyfrowym porcie)
– Bezpoœrednie uproszczone odbieranie po³¹czeñ
– Nie przeszkadzaæ (DND)
– Konsola DSS
– Prze³amanie zajêtoœci 
– Ksi¹¿ka telefoniczna nr wewnêtrznego
– Czas trwania po³¹czenia numeru wewnêtrznego z LM
– Dostêp do funkcji zewnêtrznych
– Programowalne przyciski
– Pe³ny dwukana³owy system g³oœnomówi¹cy
– Obs³uga „hands free” – bez u¿ycia r¹k
– Wybór mikrotelefonu/s³uchawki nag³ownej 
– Du¿y, funkcyjny wyœwietlacz LCD z podœwietleniem
– Rejestrowanie/wyrejestrowanie
– Wiadomoœæ oczekuj¹ca
– Wiadomoœæ oczekuj¹ca z wiadomoœci¹ tekstow¹*
– Wyœwietlenia w wielu jêzykach
– Wielokrotne przekazywania po³¹czenia ( 4-stopniowe)
– Muzyka podczas zawieszenia po³¹czenia
– Powiadamianie o nowym po³¹czeniu podczas rozmowy 

(OHCA)
– Monitoring zajêtoœci
– Wybieranie jednoprzyciskowe
– Przywo³anie (odmowa, przekazywanie przywo³ania)
– Przywo³anie (przywo³anie wymuszone, przywo³anie 

alarmowe z wiadomoœci¹)
– Telefony równoleg³e (APT/DPT + SLT, DPT/SLT + PS)
– Ponowne wybieranie numeru, ostatni numer
– Zdalny nadzór nad wewnêtrznym 
– Dostêp do us³ug specjalnych
– Szybkie wybieranie – osobiste/systemowe
– Wyœwietlanie czasu i daty
– Zmiana sposobu wybierania tonowe/impulsowe
– Odbieranie po³. z LM przez dowolny wewnêtrzny (TAFAS)
– Wêdruj¹ca klasa obs³ugi
– Dyskretne OHCA (powiadamianie o nowym po³¹czeniu 

podczas rozmowy)
– Czas na notatkê
– Port dodatkowego urz¹dzenia – eXtra device (XDP)

<Funkcje DECT>
– Automatyczne przechwytywanie przez CS
– Kompatybilnoœæ ze s³uchawk¹ nag³own¹
– Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych
– Tryb równoleg³ego bezprzewodowego XDP
– Sygnalizacja wibracyjna

Funkcje obs³ugi ISDN

– Informacja o koszcie (AOC)
– Zawieszanie po³¹czenia (HOLD)
– Zablokowanie prezentacji numeru (CLIR)
– Identyfikacja numeru dzwoni¹cego (CLIP)
– Zamówienie po³¹czenia z zajêtym abonentem (CCBS)
– Idetyfikacja numeru po³¹czonego (COLP)
– Zablokowanie identyfikacji numeru po³¹czonego (COLR)
– Bezpoœrednie wybieranie numeru wewnêtrznego (DDI)
– Przekazywanie po³¹czeñ przez ISDN (CFU/CFNR/CFB)
– Transfer po³¹czeñ ISDN (CT)
– Nr wenêtrzny ISDN
– Identyfikacja po³¹czeñ z³oœliwych (MCID)
– Wielokrotne numery abonenta (MSN)

Funkcje sieciowe

– Zapasowe (alternatywne) trasowanie
– ARS z VoIP
– Zamkniêta numeracja
– Po³¹czenia DISA do sieci
– Prywatne sieci do sieci publicznych
– Publiczne sieci do sieci prywatnych
– Po³¹czenia QSIG
– Po³¹czenia tandemowe
– Przesy³anie do sieci PBX
– Wirtualna sieæ prywatna (VPN)
– Sieæ VoIP (Wbudowany w IP GW)

*Dostêpne od wersji 1.1 (Ver.1.1)
DPT: Digital Proprietary Telephone – Cyfrowy telefon 

systemowy
APT: Analogue Proprietary Telephone – Analogowy telefon 

systemowy
SLT: Single Line Telephone – zwyk³y telefon jednoliniowy
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Lista funkcji

Port linii wewnêtrznych
Telefon jednoliniowy
Telefon systemowy

* Uwagi
DPT
 (Cyfrowy telefon systemowy)
APT
 (Analogowy telefon systemowy)

DPT(Typ 1) : serie T72,T74,T75
DPT(Typ 2) : serie T76

Porty linii miejskich
  Analogowe linie miejskie (CO)
  E&M
  T1
  E1
  BRI
  PRI(30B)
  PRI(23B)
  IP-GW
Baza komórkowa (baza)
PS (Aparat przenoœny)

Linie wewnêtrzne

Linie miejskie

Bezprzewodowe

Wydajnoœæ systemu

Dzier¿awca
Klasy obs³ugi
Grupy linii miejskich
Grupy wewnêtrznych
Grupy przywo³añ
Grupy odbieraj¹ce po³¹czenia
Grupy ICD
Grupy Poczty g³. (VM) – (Integracja cyfrowa/analogowa)
Grupy Poczty g³. (VM) – (DTMF)
Tabela czasów kolejkowania
Grupy przechwytywania numerów wewnêtrznych bezczynnych
Wiadomoœci na czas nieobecnoœci (Systemowe/ Osobiste)
Wiadomoœci oczekuj¹ce
Liczba wyœwietlanych znaków dla ID 
Cyfry numeru telefonu wewnêtrznego
Obszar parkowania po³¹czeñ
Konferencja
Kod weryfikacyjny
Has³o kodu weryfikacyjnego
Kod noœnika specjalnego
Kod dostêpu do centrali nadrzêdnej
Tabela DDI/DID
Po³¹czenia alarmowe
Szybkie wybieranie numeru
Systemowe szybkie wybieranie numeru
Osobiste szybkie wybieranie numeru
Wybieranie jednoprzyciskowe
Gor¹ca linia
Dostêp do us³ug ISDN
Ponowne wybieranie numeru
Plan trasowania
Cyfry przewodnie
Wyj¹tki dla cyfr przewodnich 
Œcie¿ki ARS
Kody tematycznych bilingów
Kod autoryzacji 
Wykaz trasowania TIE
Cyfry przewodnie
Kod PBX
Poziomy restrykcji
Kierunki zabronione
Wyj¹tki dla kierunków zabronionych
Wartoœæ jednostki
Nazwa jednostki 
Rejestr po³¹czeñ wychodz¹cych
Rejestr po³¹czeñ przychodz¹cych
Has³o systemowe (Administrator)
Has³o systemowe (U¿ytkownik koñcowy)
Has³o zarz¹dzaj¹cego systemem
Has³o osobiste

System  

Po³¹czenia

ARS

Praca w sieci

Restrykcje

Zarz¹dzanie op³atami

Rejestr po³¹czeñ

Has³o

Wydajnoœæ funkcji system
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64
64

Z zasilaczem typu S
      DPT(Typ 1): 16
      DPT(Typ 2): 64
      APT: 16
Z zasilaczem typu M
      DPT(Typ 1): 32
      DPT(Typ 2): 64
      APT: 32

64 kana³y
64
32

2 (48 kana³ów)
2 (60 kana³ów)

32 (64 kana³ów)
2 (60 kana³ów)
2 (46 kana³ów)
2 (8 kana³ów)

16
128

KX-TDA100 KX-TDA200
128
128

Z zasilaczem typu M
      DPT(Typ 1): 32
      DPT(Typ 2): 128
      APT: 32
Z zasilaczem typu L 
      DPT(Typ 1): 128
      DPT(Typ 2): 128
      APT: 64

128 kana³ów
128
64

4 (96 kana³ów)
4 (120 kana³ów)

64 (128 kana³ów)
4 (120 kana³ów)
4 (92 kana³ów)
4 (16 kana³ów)

32
128

8
64
64
32
32
64

64 (32 wewnêtrzne/grupê)
2 modu³y x 24 kana³y
2 grupy x 32 kana³y

64 (16 stopni/tablicê)
64 (16 wewnêtrznych/tablicê)

8 wiadomoœci x 16 znaków/1 wiadomoœæ x 16 znaków
256
20
1-4
100

3x10 - 8x4
  4 cyfry (1000 wpisów)
10 cyfr (1000 wpisów)

16 cyfr (20 wpisów)
10 cyfr (10 wpisów/grupê magistrali)

32 cyfry (1000 wpisów)
32 cyfry (10 wpisów)
1-4 cyfry (80 wpisów)

32 cyfry (1000 wpisów)
32 cyfry (10 wpisów/tel. wewn.)

32 cyfry
32 cyfry
32 cyfry
32 cyfry

16
16 cyfr (1000 wpisów)

200 wpisów
10

10 cyfr 
10 cyfr 

32 wpisy
3 cyfry
7 cyfr

16 cyfr
7 cyfr (100 wpisów/poziom)

16 cyfr (100 wpisów/poziom)
8 cyfr

3 znaki
0-100 rejestracji/tel. wewn.
0-100 rejestracji/tel. wewn.

4-10 cyfr
4-10 cyfr
4-10 cyfr

4-10 cyfr/system

KX-TDA200KX-TDA100

mu

Linie miejskie
Linie wewnêtrzne

Zasilanie zapasowe
Linia ISDN S0
Linie telefoniczne wewn.
System przywo³ania
Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki
SMDR
Domofon
Zawartoœæ rekordu

Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, 20 pps /tonowe (DTMF)
Wybieranie impulsowe (DP) 10 pps, 20 pps /tonowe (DTMF)

Bezblokadowe  rozproszone TSW
Kilka godzin z opcjonalnymi bateriami

Z³¹cze RJ45
Z³¹cze Amphenol

2-¿y³owy jack (mini jack o œrednicy 3,5 mm)
2-¿y³owy jack
V.24 (RS232C)

WAGO 10-pinowy
Data, Godzina, Numer wewnêtrzny, Kod dzia³u,                                           

Numer linii miejskiej, Wybrany numer, Czas po³¹czenia,                            
Koszt, Kod rozliczeniowy

100-130 V AC/200-240 V AC, 50 Hz/60 Hz

UL, CSA, TüV-GS, CE

Wybieranie numerów

Komutacja
Zanik zasilania
Pod³¹czenia

SMDR

Zasilanie
Pobór mocy (œrednio)
Certyfikaty bezpieczeñstwa
Wymiary (Wys. x Szer. x G³êb.) 
Masa (z ca³ym zamocowaniem)

KX-TDA100 KX-TDA200

156 W

390 x 334 x 270 mm
12 kg

295 W

415 x 430 x 270 mm
16 kg

Parametry techniczne

KX-TDA0196
KX-TDA0180
KX-TDA0181
KX-TDA0184
KX-TDA0187
KX-TDA0188
KX-TDA0284
KX-TDA0288
KX-TDA0290
KX-TDA0480
KX-TDA0143
KX-TDA0144
KX-TDA0170
KX-TDA0171
KX-TDA0172
KX-TDA0173
KX-TDA0174
KX-TDA0175
KX-TDA0161
KX-TDA0162
KX-TDA0164
KX-TDA0166
KX-TDA0189
KX-TDA0190
KX-TDA0191
KX-TDA0193
KX-TDA0410
KX-TDA0103
KX-TDA0104
KX-TDA0108

Karta modemu
Karta 8 linii miejskich analogowych
Karta 16 linii miejskich analogowych
Karta 8 linii E&M
Karta ³¹cza T-1
Karta ³¹cza E-1
Karta ISDN – 4 porty BRI
Karta ISDN – 8 portów BRI
Karta ISDN – 1 dostêp PRI
Karta VoIP – 4 kana³y
Karta interfejsu dla 4 stacji bazowych
Karta interfejsu dla 8 stacji bazowych
Karta 8 lini wewnêtrznych hybrydowych
Karta 8 linii wewnêtrznych cyfrowych
Karta 16 linii wewnêtrznych cyfrowych
Karta 8 linii wewnêtrznych analogowych 
Karta 16 linii wewnêtrznych analogowych
Karta 16 linii wewn. analog. z lampk¹ wiadomoœci
Karta domofonu (4 porty )
?????
Karta zewnêtrznego wejœcia/wyjœcia (Dostêpne od wersji 1.1) (4 porty)
Karta kasowania echa (16 kana³ów)  
Karta identyfikacji dzwoni¹cego (Caller ID/impulsów taryfikacyjnych (8 portów) 
Karta opcji (3 gniazda)
Karta wiadomoœci (4 kana³y) 
Karta identyfikacji dzwoni¹cego (Caller ID) (8 portów) 
Karta po³¹czenia CTI
Modu³ zasilania typu L dla systemów KX-TDA200
Modu³ zasilania typu M dla systemów KX-TDA200/TDA100
Modu³ zasilania typu S dla systemów KX-TDA100
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Karty magistrali

Karty linii 
wewnêtrznych

Karty opcjonalne

Modu³y zasilania

Model KX-TDA100 KX-TDA200Opis

Lista opcji

Wyœwietlacz alfanumeryczny (linie x znaki)
Regulowany k¹t nachylenia
Regulacje kontrastu wyœwietlacza
Podœwietlenie
Przyciski dostêpu do funkcji wyœwietlanych
Programowalne przyciski linii miejskich z dwukolorowa diod¹ LED 
Przycisk bezpoœredniego wyboru (DSS)            
z lampk¹ zajêtoœci (BLF)
Przyciski nawigacyjne
Lampka wiadomoœci/dzwonka
Sterowanie si³¹ dŸwiêku g³oœnika (Monitor)
Sterowanie si³¹ dŸwiêku s³uchawki
Sterowanie si³¹ dŸwiêku dzwonka
Powiadomienie o nowym po³¹czeniu podczas trwania rozmowy (OHCA)
Dyskretne OHCA
Mo¿liwy do pod³¹czenia modu³ USB (KX-T7601)
Port dodatkowego urz¹dzenia cyfrowego (DXDP)
Kompatybilnoœæ z opcjonaln¹ s³uchawka nag³own¹ (KX-TCA89)
Szybkie wybieranie numerów (aparatu)
Monta¿ naœcienny

KX-T7636 KX-T7633 KX-T7630 KX-T7625 KX-T7603 KX-T7640
6 x 24

4-stopniowe
4 poziomy

●

4
24 (36*)

 ● **

●

●

12 poziomów
4 poziomy
4 poziomy

●

●

●

●

●

10 
●

Wyœwietlacz

Przyciski

DŸwiêk

Po³¹czenia

Inne

3 x 24
4-stopniowe
4 poziomy

●

4
24 (36*)

 ● **

●

●

12 poziomów
4 poziomy
4 poziomy

●

●

●

●

●

10 
●

3 x 24
4-stopniowe
4 poziomy

-
4

24

● **

●

●

12 poziomów
4 poziomy
4 poziomy

●

●

-
●

●

10 
●

-
4-stopniowe

-
-
-

24

 ● **

-
●

12 poziomów
4 poziomy
4 poziomy

●

●

-
●

●

10 
●

-
4-stopniowe

-
-
-

12

 ● **

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●

-
4-stopniowe

-
-
-
-

60

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
●

Parametry techniczne telefonów cyfrowych

* 36 programowalnych przycisków linii miejskich jest dostêpnych w przypadku dodania  opcjonalnego modu³u dodatkowych 12 przycisków 
  linii miejskich (KX-T7603).
** Mo¿e zostaæ przypisany do programowalnych przycisków linii miejskich.
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Wzornictwo i parametry techniczne mog




