
ELK DETAIL
IS 
BELANGRIJK

KX-TDE en KX-NCP
Unified Communication oplossingen

Door middel van slimme en gebruiks-
vriendelijke vaste en draadloze apparaten 
staan Unified Communication platformen 
altijd en overal toegang tot een breed 
scala aan communicatietoepassingen toe.



UNIFIED COMMUNICATIONS

 UITGEBREID
EN TOCH SIMPEL

Unified Communication platformen zijn geavanceerde communicatieoplossingen die worden 
ontworpen om de bedrijfscommunicatie binnen ondernemingen te verbeteren en te stroomlijnen 
door middel van verrijkte productiviteitstoepassingen.

De toekomst is hier
Met de volledige zakelijke communicatiefunctionaliteiten, 
ingebouwde geavanceerde applicaties en een keuze uit 
vaste, mobiele en geavanceerde touchscreen (KX-NT400)  
IP-toestellen, bieden de KX-TDE en KX-NCP Unified Com-
munication platformen een oplossing voor bedrijven met 
één of meerdere vestigingen zowel nu, als in de toekomst.

Redenen om over te stappen naar de KX-TDE of KX-NCP 
Unified Communication oplossing:

•  Blijf altijd in contact
-  “Aanwezigheid” - Bied iedereen in uw organisatie de  

mogelijkheid altijd in contact te blijven.

•  Verbeter uw team productiviteit
-  Door de geïntegreerde applicaties kunt u meer doen.

•  Geavanceerde mobiliteit
-  Maak gebruik van de voordelen van de zakelijke  

oplossingen, op kantoor, thuis of onderweg.

•  Klantvriendelijk
-  Maak gebruik van de geïntegreerde applicaties om uw 

klantenservice te versnellen en te verbeteren.

•  Optimaliseer zakelijke processen
-  Verbeter zakelijke processen met de krachtige zakelijke 

tools voor individuelen, teams en supervisors.

Functierijk platform om uw zaken te 
verbeteren
Verbeter uw zaken met oplossingen die worden ontworpen 
om aan uw continu veranderende behoeften te voldoen - 
zoals draadloze mobiliteit, geavanceerde productiviteits-
toepassingen, netwerkgebaseerde oplossingen en een 
gemeenschappelijke infrastructuur die ondernemingen 
met verdeelde en geografisch diverse locaties helpt om alle  
klanten te bereiken - waar zij zich ook bevinden.

Eenvoudig te installeren, te beheren en te onderhouden - de 
Panasonic Unified Communication oplossing is een hoogst 
betrouwbaar, uitbreidbaar en functierijk bedrijfsplatform 
dat comfortabel binnen uw bedrijfsnetwerk past en u voor-
ziet van betere bedrijfsproductiviteit.
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De belangrijkste voordelen van KX-TDE en 
KX-NCP Pure IP-systemen
De nieuwe KX-TDE en KX-NCP PBX-systemen zitten boorde- 
vol functionaliteiten en toepassingen die de productivi-
teit van uw bedrijf verhogen en direct een gunstig effect  
zullen hebben op het eindresultaat. 
Enkele van die belangrijke voordelen zijn:

•  Geïntegreerde SIP-technologie via ITSP’s* en overige SIP-
netlijn providers.

•  Verbeter zakelijke productiviteit met de geïntegreerde 
Communication Assistant productivity applicatie suite.

•  Instant ondersteuning voor geavanceerde IP-aansluitingen 
en SIP-telefoons.

•  IP-telefoons en Softphones voor medewerkers op buiten-
locaties.

•  Snel en eenvoudig externe locaties aansluiten door gebruik 
te maken van de nieuwste DECT- over IP-technologie. 

•  Draadloos toegang tot informatie.
•  Automatische voicemail en optionele ESVM-kaarten met 

mogelijkheden tot Simple voicemail en DISA.
•  Geavanceerde voicemailfuncties met behulp van de exter-

ne Voice Processing systemen KX-TVM50 en KX-TVM200.

•  Een mobiel telefoonnummer kan als standaard toestel-
nummer worden aangemeld.

•  Lagere totale onkosten (vermindering van installatie-  
en internetkosten).

•  Centraal management en upgrades.

Verrijk uw bedrijf met een geïntegreerde SIP-oplossing die 
ontworpen is om aan uw groeiende communicatiebehoeften 
te voldoen - van draadloze mobiliteit tot productiviteitssoft-
ware en netwerkoplossingen - en creëer een infrastructuur 
waarbinnen alle gebruikers overal en altijd met uw klanten 
kunnen communiceren.

* ITSP: Internet Telephony Service Providers
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STROOMLIJN

           ZAKELIJKE
COMMUNICATIE

Panasonic Unified Communications is meer dan alleen een slimme draadloze handset en een 
Personal Computer: het gaat om het verbonden zijn met het bedrijfsnetwerk en de toegang tot 
alle middelen alsof u op kantoor bent.
Door de bereikbaarheid en de mogelijkheid om te communiceren vanuit overal waar uw mensen 
zich ook maar mogen bevinden, krijgen zij de mogelijk uw bedrijfsvoering te laten groeien.

Altijd en overal communiceren
Meer en meer bedrijven stappen af van alleen de traditionele 
bureauwerkplekken, nu steeds meer werknemers mobiel 
onderweg, vanuit huis, op verschillende kantoorlocaties 
of reizend over de wereld werken. In zulke dynamische 
werkomgevingen is het essentieel dat bedrijven effectief en 
makkelijk kunnen communiceren, altijd en overal.

Panasonic Unified Communication platformen helpen 
bedrijven in contact te blijven met iedereen - waar ze zich 
ook maar bevinden - door belangrijke zakelijke processen 
toe te voegen en altijd en overal toegang te verschaffen tot 
de bedrijfscommunicatie.

UC Clients op PC’s en GSM

KX-NCP stelt altijd en overal communicatie in staat

IP Celstations

Draadloze 
handsets

Uitgebreide 
toestellen

IP- en Digitale toestellen

Unified Messaging

SIP-toestellen

NCP

Filiaal

Netwerk Communicatie Platform

Hoofdkantoor
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SIP

ITSP 

IP Netwerk
(met QoS)

TDE

ALTIJD

      OVERAL
COMMUNICEREN

Multisite Networking voor flexibele 
communicaties
Unified Communication platformen ondersteunen Voice 
over IP-(VoIP) en SIP-technologie om kosteneffectief om 
te gaan met multi-site en externe communicatie over 
geconvergeerde spraak- en datanetwerken.

SIP-netlijnen
Met behulp van de ingebouwde SIP-netlijn interface hebben 
bedrijven vanaf nu de mogelijkheid om via het KX-TDE- of  
KX-NCP-IP-communicatiesysteem aansluiting te maken op 
één van de vele op SIP-gebaseerde Internet Telephony 
Service Providers (ITSP). Op die manier kunnen VoIP-
gesprekken tegen lage kosten tot stand worden gebracht via 
een breedband IP-netwerk.

Op afstand uw telefooncentrale beheren
Met de KX-TDE- of KX-NCP-systemen kunnen netwerk-
beheerders via een netwerk PC met de benodigde Unified 
Maintenance Console applicatie op afstand elk scenario be-
heren, of het nu een stand-alone of multi-site is. Benader en 
onderhoud het systeem van waar ook ter wereld.

Hoofdkantoor
Amsterdam, Nederland

Thuiswerkplek
Londen, Engeland

KX-NCP stelt altijd en overal communicatie in staat Multi-site Networking

Filiaal Parijs,
Frankrijk
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Voor de meeste bedrijven is persoonlijk contact met de klant een belangrijke factor 
voor succes. Het telefoonsysteem vormt de spil van alle communicatie, of dat nu is via IP, 
traditionele telefonie of draadloze telefonie. Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn die daarbij 
van doorslaggevende betekenis. Panasonic levert toepassingen en oplossingen die aan al uw 
zakelijke behoeften beantwoorden.

Hotelfunctie
De hotelsector heeft behoefte aan telecommunicatiesystemen 
die flexibel, voordelig en makkelijk in gebruik zijn, met 
maximale betrouwbaarheid en die op ieders wensen kunnen 
worden aangepast. De mogelijkheid van PC-integratie, 
waardoor facturen en systeemmanagement kunnen worden 
uitgevoerd, is tevens een vereiste in deze sector. De Panasonic 
Unified Communications systemen zijn perfect uitgerust met 
de juiste hotelfunctionaliteiten.

Gezondheidszorg
Alle telecommunicatiesystemen in ziekenhuizen en verzor-
gingsoorden moeten in eerste instantie passen bij de doel-
groep. Panasonic Unified Communications systemen bieden 
op maat gemaakte oplossingen die geïntegreerd kunnen 
worden met administratiesoftware en alarmsystemen.  
Een investering waardoor u verzekerd bent van flexibele  
technologie met toekomstgarantie.

Bestuurssector
Bestuursinstellingen beschouwen zich tegenwoordig meer 
dan ooit als dienstverleners. Zij moeten hun diensten koste 
wat kost uitvoeren ondanks de toenemende financiële druk 
vanuit regeringsbesluiten en gemeenteraden. Panasonic 
biedt dergelijke instellingen een telecommunicatieoplossing 
waarmee onkosten kunnen worden bijgehouden en ge-
controleerd.

Verkoopsector
In deze hedendaagse wereld vol concurrentie, is persoonlijk 
contact belangrijk voor de klant. Klanttevredenheid, maximale 
flexibiliteit en toegankelijkheid zijn de cruciale leidraad in 
deze sector. Met een Panasonic Unified Communications 
wordt alles wat u nodig hebt standaard meegeleverd met elke 
centrale.

Design
Klanten investeren graag in producten die fraai van ontwerp 
zijn en presenteren ze in een schitterende omgeving. Het-
zelfde geldt voor uw telecommunicatiesysteem. Als het door 
Panasonic is gemaakt, kunt u er zeker van zijn dat zorgvuldig 
rekening is gehouden met deze belangrijke aspecten.

Rechtsgebied
Ook rechtbanken, advocatenkantoren, notarissen, procu-
reurs, etc. stellen specifieke eisen wanneer het aankomt op 
beroepsmatige communicatie. Zo wil een advocaat wellicht 
het gesprek met zijn cliënt opnemen of moet hij gemaakte  
telefoongesprekken factureren. Een rechtsgebouw wil  
bijvoorbeeld IP-(bewakings)-camera’s bij haar ingangen  
installeren. De Panasonic Unified Communications komt  
tegemoet aan hun unieke communicatiebehoeften en doet dat 
alles - en nog veel meer - op een kostenbesparende manier.

Logistiek
Logistiek vereist probleemloze en betrouwbare informatie-
overdracht. Om die reden hebben logistiekondernemingen 
speciale wensen als het neerkomt op telecommunicatie- 
systemen. Met de mogelijkheid tot integratie in moderne 
EDP-systemen en draadloze technologie, kunnen Panasonic 
systemen - nu, morgen en in de toekomst - de drijvende 
kracht worden van uw bedrijf.

Productieondernemingen
Zowel hoge flexibiliteit, efficiënt gebruik en maximale be-
trouwbaarheid en aanpassingsvermogen voor wat betreft 
persoonlijke wensen, zijn belangrijke criteria waaraan  
telecommunicatiesystemen moeten voldoen. De Panasonic 
Unified Communications overtreft hierin alles, omdat deze 
zijn ontworpen met handels- en productieondernemingen in  
gedachten. Met haar ultramoderne vormgeving en mogelijk- 

OPLOSSINGEN

         VOOR ALLE
INDUSTRIEËN
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KWALITATIEF

      BETROUWBARE
TELEFONIE

heden die voorbereid zijn op de toekomst, ervaart u een nieuw 
kaliber van efficiënte communicatie.

Eenvoudige installatie
Eenvoudig te beheren en te onderhouden - de Panasonic  
Unified Communications oplossing is een zeer betrouwbaar 
en functierijk zakelijk platform dat makkelijk past in uw 
geconvergeerde spraak- en datanetwerk. Hierdoor wordt uw 
zakelijke productiviteit aanzienlijk verbeterd.

Betrouwbaarheid
Voordat een KX-TDE- of KX-NCP-PBX-systeem de fabriek 
verlaat, wordt het onderworpen aan zeer strenge 
kwaliteitscontroles en wordt het uitgebreid getest. De TDE- 
of NCP-systemen zijn ook ontworpen voor snel en eenvoudig 
onderhoud. Hierdoor wordt ‘down-time’ tot een absoluut 
minimum beperkt en kan het systeem groeien en veranderen 
zonder dat de gebruikers of uw klanten het merken.

Milieuvriendelijk
Van productieproces tot stroomverbruik 
- de Panasonic KX-TDE- of KX-NCP-sys-
temen worden ontworpen om milieuvrien-

delijk te zijn en om u te helpen uw energieverbruik te ver-
minderen. De functionaliteiten, Mobiele integratie, Multi-site  
networking en andere 3rd-party applicaties kunnen u poten-
tieel verder bijstaan om de algemene koolstofuitstoot van uw 
bedrijf te verminderen door reiskosten te helpen drukken.

Een veilige investering
Zoekt u een betrouwbaar systeem voor de toekomst? Een 
Panasonic KX-TDE- of KX-NCP-PBX-systeem kenmerkt zich 
onder andere door flexibiliteit: het is eenvoudig uit te breiden 
zoals u wenst en het is puur. Het convergeert: de systemen 
zijn in staat om uw bestaande digitale ISDN-aansluitingen 
te verheffen naar hogere prestaties. Het systeem biedt een 
zorgeloos platform met een snelle en probleemloze afhande-
ling van zaken. U ontvangt rust en zekerheid als antwoord!  
Het gedegen design staat garant voor langdurig genieten en 
laat u kennis maken met een vooruitziende blik.

Een betaalbaar systeem met hoge waarde
Unified Communication systemen worden onvoorstelbaar 
laag in kosten gezien de overvloed aan functies, opties en 
snelle oplossingen. We geven een tweetal voorbeelden. Ten 
eerste kunnen SIP-netlijnen de kosten aanzienlijk drukken 
ten opzichte van bellen via ISDN of analoge netlijnen. Ten 
tweede kan GSM-integratie bedrijven helpen hun werknemers 
te bereiken met één nummer en hun toestelstatus te zien 
waar zij zich dan ook bevinden. De systemen zijn modulair 
van nature: u kunt met alle functies iedereen bereiken.  
En daarnaast zult u merken hoe alles sneller verloopt en 
communicatiekosten worden geminimaliseerd.

GROENE

PRODUKTEN
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BREDE KEUZE

        VAN STIJLVOLLE
TELEFOONTOESTELLEN

Eindeloze mogelijkheden
Het Unified Communication platform ondersteunt een reeks 
van telefoontoestellen: van de high-end met Communication 
Assistant voorziene touchscreen IP-telefoon tot stijlvolle en 
intuïtieve IP-telefoons met bluetooth headset ondersteuning. 
Digitale systeemtelefoons, SIP-telefoons en de nieuwe 
verbeterde DECT-handsets met kleuren LCD-display.

Het systeem ondersteunt ook tough-type draadloze DECT-
handsets voor werkomgevingen die een robuuste, spatwater- 
en stofdichte (IP54) handset vereisen.

Bedrijven die multi-site conferentiegesprekken willen, 
kunnen profiteren van de high definition geluidskwaliteit 
van de KX-NT700 en het op SIP gebaseerde IP-
conferentiesysteem om de samenwerking te verbeteren 
en de reiskosten te verlagen. En dat alles terwijl u toch het 
gevoel hebt dat iedereen in één ruimte zit.

Met ondersteuning van een reeks traditionele apparaten 
inclusief fax, geeft de KX-TDE- of KX-NCP-bedrijven boven-
dien een brede keus aan oplossingen om in hun unieke 
zakelijke telefonie behoeften te voorzien.

Vraag naar onze uitgebreide toestellen folder.

Met de nieuwe Unified Communication IP-PBX-systemen kunnen bedrijven allerlei soorten 
telefoontoestellen aansluiten die voldoen aan hun zakelijke wensen en hun budget. Verbeter 
zakelijke communicatie met de nieuwste bureautelefoontoestellen en conferentie-oplossingen 
van Panasonic.
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ALTIJD

     OVERAL
COMMUNICATIE

Stap voor stap naar een callcenter oplossing
Bedrijven die behoefte hebben aan geavanceerde 
callcenterfunctionaliteiten kunnen gebruikmaken van de 
optionele software van CommsOffice. Hiermee kunnen 
bedrijven die te maken hebben met verschillende 
afdelingstakken voor klantenservice, en ook callcenters, 
voordeel halen uit verfijnde controlefuncties, gedetailleerde 
gegevens en analyses en uitvoerige rapporten. Kortom, de 
werking van hun callcenter kan in beeld worden gebracht. 

Met de optionele software geeft u aan uw callcenter een 
duidelijke keuze en een weg richting verbetering. 
Geef uw callcenter een extra krachtdimensie en sluit u 
vandaag nog aan.

 
 
 CommsOffice™

 CommsOffice Professional™

 CommsOffice Enterprise™

 CommsOffice Voice™

 CommsOffice Console™

 CommsOffice CTI™

9

ger
Notitie
Beeld is kwalitatief slecht

ger
Notitie
Beeld is kwalitatief slecht

ger
Notitie
Beeld is kwalitatief slecht



ALTIJD

     OVERAL
COMMUNICATIE

Communication Assistant productivity suite
De Panasonic Communication Assistant productivity suite 
is een zeer gebruiksvriendelijke PC-gebaseerde applica-
tie die Point & Click telefonie combineert met de status op 
het scherm op basis van aanwezigheid. Het biedt beschik-
baarheid, integratie met Microsoft Outlook®, integratie met 
populaire TAPI CRM desktop-tools, een verscheidenheid aan 
instrumenten voor samenwerking en vereenvoudiging en 
verbetering van real-time communicatie voor de zakelijke 
telefoniegebruikers.

Communication Assistant is ontworpen voor eenvoudige 
installatie en onderhoud en kan worden ingezet zonder 
een additionele 3rd-party server. Hierdoor is het een ideale 
oplossing voor kleine tot middelgrote bedrijven.

Additioneel aan de vier modes en selecteerbaar tijdens 
installatie, kan de applicatiefunctionaliteit worden uitgebreid 
door verschillende opties te selecteren zoals in de tabel 
hieronder beschreven staat:

Panasonic Unified Communication platformen integreren naadloos met geavanceerde 
productiviteitsapplicaties voor een verbeterde zakelijke efficiëntie, of u nu gebruik maakt van 
IP-telefoons, Desktop PC’s, Laptops, of slimme mobiele apparaten. Geef uw mensen de kracht 
uw zakelijke communicatie af te handelen - op elk apparaat - altijd, overal.

Mode Oplossing Voordelen

Communication Assistant Express
Point en Click op Unified Communications 
voor een bureautoestel of thuiswerkers.

Helpt u een visuele controle te houden 
van al uw gesprekken op uw PC.

Communication Assistant Pro

Point en Click op Unified Communications 
voor een bureautoestel of thuiswerkers. 
Geeft gebruikers een Real-Time toestel-
status overzicht.

Helpt u een visuele controle te houden 
van al uw gesprekken op uw PC. 
Blijf op de hoogte van de bereikbaarheid 
op verschillende locaties.

Communication Assistant Supervisor
Supervisors kunnen alle gesprekken van 
de medewerkers monitoren.

Helpt bij het inzichtelijk maken van alle 
gesprekken in een groep.

Voicemail Assistant Module Maakt Unified Messaging mogelijk.

Hiermee kunnen gebruikers hun 
voicemailberichten uitluisteren vanaf 
hun PC en het bericht doorsturen met 
een .wav bestand.

Opties  Licentie vereist Voordelen

Softphone Ja
Staat buitendienstmedewerkers en thuiswerkers toe hun laptop als 
systeemtelefoon te gebruiken.

Callcenter functionaliteiten Nee
Staat callcenter agenten en de supervisor toe gebruik te maken van 
de groepsfunctionaliteiten zoals in en uitloggen, wrap-up, etc.
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VERBETER

      ZAKELIJKE
PRODUCTIVITEIT

Thuiswerker met een IP-Softphone Kantoor

Receptioniste Supervisor

Met Communication Assistant kunnen bedrijven Unified Communications implementeren, waardoor de 
productiviteit verhoogd wordt.
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Communication Assistant - VM-Assistant
Bij bedrijven die gebruikmaken van de optionele ge-
avanceerde KX-TVM Voice Messaging oplossing kunnen  
Communication Assistant gebruikers hun voicemails visueel  
beheren met de voicemailassistent.

Met VM-Assistant hebt u Uni-
fied Messaging functionaliteit. 
Dit stelt gebruikers in staat 
om uit alle voicemailberichten 
die voor hen zijn achtergela-
ten, juist die berichten op te 
halen die ze willen horen.

Communication Assistant IP-Softphone
Met de Panasonic Communication Assistant IP-Softphone 
kunnen vertegenwoordigers, verkoop- en servicemedewer-
kers etc. via hun computer of laptop toegang krijgen tot hun 
IP-bedrijfsnetwerk. Om de IP-Softphone te activeren, heeft 
de gebruiker slechts een toegewezen internetverbinding 
nodig om op het IP-bedrijfs-
netwerk aan te sluiten. Alle 
medewerkers kunnen cen-
traal aangesloten worden 
op de eenvoudige en toch 
zeer kostenbesparende VoIP 
communicatie van de Unified 
Communications IP-PBX.

Panasonic CTI-oplossingen stellen bedrijven in staat om hun zakelijke communicatie te 
stroomlijnen en de klantenservice te verbeteren. Verbeter de productiviteit van gebruikers 
door middel van computer-telefonie-oplossingen voor al uw medewerkers.

MOGELIJKHEDEN

      OPERATORS &
THUISWERKERS
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VERBETER

      ZAKELIJKE
PRODUCTIVITEIT

Integratie met zakelijke toepassingen
De KX-TDE of KX-NCP ondersteunt Computer Telefonie 
Integratie (CTI), waardoor telefonie en computers samen-
werken voor een betere productiviteit in combinatie met 
krachtige PC-gebaseerde tools. Het systeem ondersteunt 
IP-gebaseerde CTI-integratie via twee standaarden:

1. Telephony Application Programming Interface (TAPI)
2.  Computer Supported Telecommunications Applications 

(CSTA)

Door het gelijktrekken van TAPI en CSTA-interfaces richting 
zakelijke communicatiemogelijkheden kunnen bedrijven  
integreren met op de markt beschikbare toonaangevende  
3rd -party software toepassingen.

Integratie met Microsoft® Outlook®

Communication Assistant integreert naadloos met Micro-
soft® Outlook®, hierdoor kunnen gebruikers gemakkelijk 
bellen naar telefoonnummers in de contactenlijst en 
ontvangen zij bij komende oproepen een pop-up.
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Capaciteit en
Functionaliteit

ESVM

ESVM2 
ESVM4

TVM50
TVM200

Ingebouwd Optionele
kaarten

Optionele externe 
oplossing

VERBETER

      KLANTENSERVICE
MET MESSAGING

De Unified Communication IP-PBX-systemen bieden drie 
verschillende voicemailoplossingen:

1.  Ingebouwde oplossing: ingebouwd 2-kanaals Enhanced 
Simple Voice Messaging (ESVM) systeem.

2.  Optionele oplossing: ESVM2 (optie: KX-TDA0192) of 
ESVM4 (optie: KX-TDA0194). Op geavanceerde SVM-kaar-
ten kunnen berichten worden opgenomen, zodat u er ze-
ker van bent dat uw klanten naar de juiste bestemming 
worden gerouteerd, altijd vriendelijk worden verwelkomd 
en correct worden behandeld. Deze optionele kaarten 
kunnen op drie manieren worden geconfigureerd:

a) SVM modus: voor uitsluitend standaard voicemailfuncties.

b)  MSG modus: voor DISA en het aanpassen van opgenomen 
uitgaande berichten. De MSG-modus ondersteunt ook  

integratie van mobiele telefoons, zodat deze als PBX-toe-
stellen kunnen worden gebruikt.

c)  SVM + MSG modus: klanten kunnen gebruikmaken van 
zowel DISA als standaard voicemailfuncties. Bedrijven 
kunnen ook geluidsbestanden (8kHz, 16 bit .wav file) up-
loaden die als uitgaande boodschap kunnen worden afge-
speeld - geschikt voor diverse toepassingen.

3.  Externe oplossing: sommige bedrijven hebben behoefte 
aan nog meer mogelijkheden dan de ESVM-kaarten al 
bieden. In dat geval kunnen zij overstappen naar de ex-
terne KX-TVM50 of KX-TVM200 voicemailsystemen. Deze 
externe optionele voicemailsystemen worden geleverd 
met het complete voicemailpakket voor bedrijven waar-
mee u elk gesprek op een beleefde en efficiënte manier 
kunt afhandelen.

Het geavanceerde voicemailsysteem zorgt voor meer flexibiliteit als het om gespreksafhande-
ling gaat. Via de ingesproken instructies van het gebruiksvriendelijke voicemailsysteem kun-
nen uw klanten naar een bepaalde afdeling of persoon worden geleid. Dit is vooral tijdens 
drukke kantooruren uitermate effectief en draagt bij tot een optimale klantenservice.
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Hoofdkenmerken van KX-TVM:
De KX-TVM50/TVM200 biedt talloze voicemailfuncties, zoals:
• Single of Multi-Site Centrale voicemailservice
• Voicemailservice
• Voice Promptservice
•  E-Mail (u wordt gewaarschuwd per email met het  

betreffende voicebericht als bijlage)
• Interviewservice
•   Voicemail menu op LCD van systeemtoestellen voor 

bedieningsgemak
• Aankondiging van de naam van de beller
• Begroeting op basis van Nummeridentificatie / CLIP
• Gesprekscontrole
• Gesprekken opnemen
• Vakantieservice
• Meertalige Voice Prompts
• Fax detectie / Routering

Met de KX-TVM50 en KX-TVM200 levert Panasonic nieuwe 
niveaus van gemak en efficiëntie op het gebied van 
telecommunicatie en helpt Panasonic uw bedrijf bij het 
bereiken van een hogere productiviteit.
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