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Het Panasonic Communication Assistant-softwarepakket (CA) is een 
uiterst intuïtief te bedienen UC-oplossing (Unified Communication) die 
eenvoudige click ‘n point-telefonie combineert met aanwezigheids- en 
beschikbaarheidsprogramma’s, Microsoft Outlook®-integratie, visuele 
berichtenservices en diverse samenwerkingsfuncties om realtime communicatie 
voor zakelijke telefoniegebruikers te verbeteren.

De software ondersteunt twee soorten implementatie - (a) Implementatie 
zonder CTI-server - voor kleine tot middelgrote ondernemingen met één locatie 
en (b) Implementatie met CTI-server - om ondernemingen met maximaal acht 
verschillende locaties te ondersteunen, en maximaal vier locaties bij een enkele 
server. De Communication Assistant-client kan in vier verschillende modi 
worden geïnstalleerd, afhankelijk van de vereiste functieset..

PROFITEER VAN NOG MEER GEWELDIGE FUNCTIES DOOR 
CA EN DE NS1000 TE COMBINEREN

• Volledige ondersteuning van onze nieuwe KX-UT-serie SIP-toestellen 
• Ondersteuning van gesproken berichten en faxberichten via de MS Outlook-werkbalk
• Ondersteuning voor tot wel 16 locaties en 1000 clients

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
• Gespreksbeheer door klikken en aanwijzen
• Uitgebreide beschikbaarheids- en aanwezigheidsfunctionaliteit
• Programma’s voor teamsamenwerking
• Zoeken in contactpersonen per ‘Groep’
• Automatische indicatie bij wijziging van aanwezigheid
• Integratie met LDAP-server mogelijk
• Instant Messaging (Chat)
• Indicatie van actieve chatsessies
• Terugbellen via chat
• Visuele berichtenservice met ingebouwde VMA-module
• Unified Messaging via optionele KX-TVM50/TVM200
• Integratie met Microsoft® Outlook® 2003/2007
• Deurtelefoon en sensortoezicht
• Integratie van IP-camera voor toezicht
• Gesprekshistorie, gevoerde gesprekken, gemiste oproepen
• Callcenterfuncties
• Agent inloggen/uitloggen en wrap-up
• Gespreksmonitoring en groepsbeheer door supervisor

Integratie met Outlook GesprekshistorieAanwezigheid
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Gespreksbeheer door klikken en aanwijzen (‘point and click’)



BELANGRIJKSTE VOORDELEN
•	 Vergaderfuncties	-	Vergaderingen	op	meerdere	locaties	via	slepen	en	

neerzetten.	Interne	en	externe	deelnemers	aan	conferentiegesprekken	
dempen,	in	de	wacht	zetten	en	uitsluiten

•	 Meeluisteren	–	u	kunt	belgroepen	in	het	netwerk	beheren,	terwijl	u	op	
afstand	kunt	meeluisteren	met	gespreken.

•	 Gesprek	opnemen	op	afstand
•	 Omleiden	van	oproepen	bij	in	gesprek
•	 Verbeterde	statusinformatie	voor	netwerkgebruikers
•	 Eenvoudige,	gebruiksvriendelijke	bediening	-	Dankzij	de	eenvoudige	

en	intuïtieve	gebruikersinterface	kunnen	gebruikers	met	minder	
training	aan	de	slag	met	de	geavanceerde	systeemfuncties.	Eenvoudige	
installatie	en	configuratie	zodat	gebruikers	CA	kunnen	aanpassen	aan	
hun	eigen	voorkeuren,	met	persoonlijke	contactpersonenlijsten	en	eigen	
sneltoetscombinaties.	De	visuele	interface	geeft	een	snel	overzicht	van	
beschikbare	medewerkers	voor	gespreksafhandeling	en	zorgt	voor	hogere	
productiviteit

•	 Doeltreffende	vormgeving	-	automatische	weergave	van	aanwezigheid	en	
beschikbaarheid	voor	eenvoudig	beheer	van	de	gesprekshistorie	voor	snelle	
toegang	tot	recente	bellers.

•	 Integratie	met	zakelijke	applicaties	-	Volledige	toegang	tot	Unified	
Messaging-systeem	MS	Outlook,	de	Planner	van	MS	Exchange	en	CRM-
integratie	met	IP-netwerkcamera’s

CA-CLIENTS  
De Communication Assistant-client kan in vier verschillende modi worden uitgevoerd, 
afhankelijk van de licentie, zodat deze perfect kan worden afgestemd op de behoeften 
van uw bedrijf.

CA Basic-Express
Point ‘n click-telefonie met CTI-basisfuncties. Licenties voor CA Basic Express worden 
standaard meegeleverd met de platformen voor zakelijke communicatie van Panasonic.

CA Professional
Intuïtieve point ‘n click-telefonie met volledige functionaliteit. Biedt realtime 
aanwezigheids- en beschikbaarheidsinfo en optionele integratie met veel 
toonaangevende CRM-applicaties (Customer Relations Management).

CA Supervisor
Voor teamleiders, managers of supervisors om gemakkelijk de gespreksactiviteiten 
van groepsleden en agents in realtime te kunnen bekijken en beheren.

CA-operatörskonsol
Snelle en effectieve afhandeling van grote hoeveelheden oproepen, voor receptionisten 
en operators. Dankzij de eenvoudige, intuïtieve ‘Drag & Drop’-bediening kan zakelijke 

communicatie tussen klanten en collega’s efficiënt en snel worden afgehandeld.

CA SUPERVISOR
De CA Supervisor-toepassing is een onmisbare productiviteitstoepassing voor 
teamleiders en supervisors. Met deze software kunnen teamleiders op eenvoudige 
wijze de telefonische activiteiten van hun teamleden bekijken. Teamleiders kunnen 
eenvoudig de telefoonstatus, gespreksgegevens, aanwezigheid en beschikbaarheid van 
hun teamleden controleren. Dit is ideaal voor bijvoorbeeld kleine callcenters of teams 
die gesprekken met klanten voeren. Naast de door CA Professional ondersteunde 
functies worden de volgende functies ondersteund:

  Dashboard voor distributiegroep voor inkomende gesprekken 

  Gesprekken van teamleden beheren 
  Agent inloggen/uitloggen 
  Gesprekken omleiden

    Gesprek volgen
    In stilte gesprek volgen
    Omleiden van oproepen bij in gesprek
    Gesprek overnemen

     Snelle rapporten 
Totaal inkomende gesprekken

    Gemiddelde responstijd oproep
    Overloop oproep
    Afgebroken gesprekken

CA-OPERATORCONSOLE
De Communication Assistant Operator Console-toepassing is ontworpen voor 
drukke kantoorreceptionisten. Naast de standaardfuncties van CA Professional 
biedt CA Operator Console consolefuncties die zijn geoptimaliseerd om meerdere 
telefoongesprekken af te handelen via de muis of met sneltoetsen. Bovendien 
laten ze alle communicatie tussen klanten en collega’s snel, efficiënt en  
professioneel verlopen. Belangrijke functies zijn:
 
• Point ‘n click-bediening
• Meerdere telefoongesprekken tegelijkertijd beheren
• Via eenvoudige Drag & Drop gesprekken doorverbinden
• Gesprekken in de wacht zetten/terughalen door Drag & Drop
• Status van CO-lijn beheren
• Extensies van collega’s wijzigen
• Gespreksdoorschakeling
• Niet storen
• Geblokkeerde extensies
• Berichten bij afwezigheid

Operator Console ondersteunt ook de volgende aanvullende functies:
• IP-softphone
• ICD-groepsagentfuncties
• Netwerk met meerdere locaties

Meeluisteren	en	gesprekken	volgen



Communication Assistant bevat meerdere opties die kunnen worden ingeschakeld 
om de toepassing te verbeteren en de productiviteit te verhogen.

•	 VoiceMail	Assistant	
     Een Unified Messaging-module waarmee gebruikers hun voicemailberichten 

visueel kunnen beheren. Ondersteunde modi: alle*
•	 Softphone
     Hiermee kunnen gebruikers hun computers via breedband-IP-netwerken 

gebruiken - als zakelijk telefoontoestel. Ondersteunde modi: alle
•	 Netwerkondersteuning
    Hiermee kunnen gebruikers de aanwezigheid van collega’s bekijken en eenvoudig 

communiceren met collega´s op andere locaties. Ondersteunde modi: Pro/
Supervisor/Operator Console

•	 Groepsagentfuncties
     Hiermee hebben gebruikers in contact- en of callcenters via aanwijzen en 

klikken toegang tot gemeenschappelijke agentfuncties - zoals inloggen/
uitloggen, overzicht, enz. Ondersteunde modi: 

     Pro/Supervisor/Operator Console
•	 Thin	Client-ondersteuning
     Ondersteunt Microsoft Windows en Citrix XenApps Terminal Server-omgeving.

NETWERK MET MEERDERE LOCATIES  
Tot 16 NS1000-units kunnen in een netwerk met elkaar worden verbonden via 
‘OneLook’ zodat deze als één PBX worden gezien. CA kan de toestellen van alle 
locaties in het OneLook-systeem beheren zonder CA-server (maximaal 240 clients, 
tot wel 1022 clients met CA-server). CA Operator Console kan daardoor worden 
gebruikt om 16 verschillende locaties te beheren.

VERBETERDE GESPREKSREGISTRATIE
Oproepen die zijn gemist doordat de gebruiker uitgelogd was, worden toegevoegd 
aan de CA-gesprekshistorie en verschijnen bij het inloggen, zodat gemiste 
oproepen kunnen worden beantwoord (alleen in servermodus).

ONDERSTEUNING VOOR INTEGRATIE VAN DE 
PLANNER VAN MICROSOFT EXCHANGE 
 
De planningsinformatie van Exchange Server wordt gebruikt om de 
aanwezigheidsinformatie, berichten bij afwezigheid en voicemailbegroetingen op de 
PBX automatisch bij te werken.

VERBETERDE OUTLOOK-WERKBALK MET NIEUWE 
FUNCTIONALITEIT

De Outlook-werkbalk ondersteunt de weergave van faxberichten en het afluisteren 
van voicemailberichten nadat deze berichten zijn ontvangen als e-mailgegevens 
van het Unified Messaging-systeem. De vorige versie (3.0) bood alleen 
standaardgespreksbeheer. De nieuwe versie biedt een volledige, doorzoekbare 
gesprekshistorie, aanwezigheids- en gespreksstatus voor een verbeterd 
gespreksbeheer.

VERBETERDE CRM-INTEGRATIE

CA ondersteunt nu diverse CRM-applicaties (Customer Relations Management) 
via de optionele iLink CRM-extensies, waaronder pop-upschermen voor 
binnenkomende gesprekken en ‘klikkiezen’ in applicaties van derden.

Enkele voorbeelden van ondersteunde applicaties:
• Act! 2012 Professional
• IBM Lotus Notes
• Microsoft Dynamics CRM
• Sage CRM

• Maximiser CRM
• Sugar CRM
• Salesforce.com
• Netsuite 

VERBETER PRODUCTIVITEIT EN SAMENWERKING

CA Express/ProCA Express/Pro

NCP-locatie

Email Server
bijv MS Exchange

CRM Server LDAP Server

CA Server

PSTN

Mobiele gebruiker

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

CABasic-Express

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

CA Pro

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

CA-services
TAPI/CSTA

CA Operator

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

CA Supervisor

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Up to 16 NS1000 units can be networked using “OneLook” to appear as a single PBX. CA can 
controls all sites’ extensions in the One Look system without CA server (up to 240 clients, or up to 
1022 clients with CA server). CA Operator Console can therefore be used to manage up to 16 
separate sites transparently.

Mobile User

TDE Headquarters

Unified Messaging
Server

CA Server

Deurcamera



PLATFORMS KX-NCP (500/1000), KC-TDE (100/200/600),
NS1000 met Communication Assistant Server

KX-NCP (500/1000), KC-TDE v3 of hoger (100/200/600), NS1000 - 
Zonder server (alleen PBX)

CA CLIENT Basic-Express Pro Console Supervisor Basic-Express Pro Console Supervisor

SPECIFICATIES INGEBOUWD Basic-Express 2/4/8*1 – – 240 2/4/8*1 – –
AANVULLENDE GEBRUIKERS – Licentiecode*2 Licentiecode*2 Licentiecode*2 – Licentiecode*2 Licentiecode*2 Licentiecode*2

MAX. GEBRUIKERS*3 1022 1022 128 128 240*4 240*4 128 4
AANWEZIGHEID Ja*5 Ja Ja Ja Ja*5 Ja Ja Ja
INSTANT MESSAGING (CHAT) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
GESPREKSHISTORIE (VERMELDINGEN) 10 1000 1000 1000 10 1000 1000 1000
CONTACTPERSOON (VERMELDINGEN) 10 1000 1000 1000 10 1000 1000 1000
KIEZEN VANUIT ELKE TOEPASSING

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

MS OUTLOOK-WERKBALK Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
TAPI-INTEGRATIE Nee Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja
LDAP (UITGAAND) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
VOICEMAIL ASSISTANT*6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
THIN CLIENT-ONDERSTEUNING*7 Ja Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
IP SOFTPHONE-MODULE*8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
NETWERK*9 Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
GROEPSAGENTFUNCTIES Nee Ja Ja Ja Nee Nee Nee Nee
VERGADEREN Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
MS EXCHANGE-INTEGRATIE – Alleen  Alleen  Alleen  – – – –

SPECIFICATIES

SYSTEMEN ONDERSTEUNDE 
PLATFORMS

MET CA CTI-SERVER KX-NCP, KX-TDE, NS1000

ZONDER CA CTI-SERVER KX-NCP, KX-TDE v3, NS1000

BERICHTENSERVICE KX-TVM50, KX-TVM200

COMMUNICATIEVERBINDING TCP/IP (LAN)

ONDERSTEUNDE DPT/IP, PT/DECT, PS/APT

CA SERVER CPU 2,0 GHZ INTEL PENTIUM/CELERON-REEKS/COMPATIBEL

OS
WINDOWS XP PROFESSIONAL SP2 (CPU: 32-BITS), WINDOWS SERVER 2003 STANDARD EDITION (CPU: 32-BITS), 

HARDE SCHIJF CAPACITEIT: 2 GB

CPU 1GB

LOGICIEL PC CLIENT BESTURINGSSYSTEMEN WINDOWS XP PROFESSIONAL SP2 (CPU: 32-BITS), WINDOWS SERVER 2003 STANDARD EDITION (CPU: 32-BITS), 

LOGICIEL PC CLIENT CPU 2,0 GHZ INTEL PENTIUM/CELERON-REEKS/COMPATIBEL

HARDE SCHIJF 2,0 GB vrije ruimte

CPU 1GB

BEELDSCHERM 1280 x 1024, 16 bits, 256 kleuren (of beter)

LAN (ETHERNET) 100BaseT

SYSTEEMVEREISTEN

*1. Afhankelijk van het geselecteerde platform                *2. Downloadbare licentie vereist
*3. Beperkt tot platformcapaciteit                                          *4. NCP/TDE moet V4.2 of hoger ondersteunen
*5. Aanwezigheidsindicatie wanneer op het pictogram wordt geklikt
*6. Voicemail Assistant wordt niet ondersteund op NS1000.

*7. 1 licentie per CA-server vereist
*8. Licentie vereist. Evaluatieversie voor 60 dagen beschikbaar in modus zonder server. Aantal gebruikers beperkt door de 

platformcapaciteit
*9.CA-server vereist. Maximaal 8 ondersteunde locaties.

Vergaderen	via	een	‘Drag	&	Drop’-applicatie
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Panasonic System Communications Company Europe
Panasonic Benelux

Panasonic House
Europalaan 30

‚s Hertogenbosch
Nederland

5232 BC
www.panasonic.nl
www.panasonic.be

We behouden ons expliciet het recht voor redelijke wijzigingen aan 
te brengen in modellen, afmetingen en kleuren, en om aanpassingen 

te doen waarmee onze producten aansluiten op de allernieuwste 
technologie.


