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Communicatieserver technologie voor effectiever werken
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Panasonic 
Panasonic heeft HTC International als één van de vijf ‘key partners’

 in de Benelux geselecteerd. HTC International is door Panasonic 

geselecteerd als ‘key partner’ op basis van de bewezen kwaliteit in 

diverse telefonieoplossingen, CCTV oplossingen en bekabelings-

concepten. HTC International heeft ruimschootse ervaring met grote 

nationale- en internationale klanten. HTC International is uitermate 

geschikt om de kwalitatieve en duurzame �loso�e van Panasonic uit 

te dragen. Panasonic en HTC International zijn al meer dan 20 jaar 

een sterk bewezen team. Dit team is dusdanig goed op elkaar 

ingespeeld, dat zowel kleine- als grote klanten in alle telefonie- 

en CCTV behoeften optimaal worden voorzien. 

HTC International
HTC International is al ruim twintig jaar dé professionele 

totaalleverancier van communicatieoplossingen en turn-key projecten. 

HTC International is zowel nationaal als internationaal actief. 

De missie van HTC International is klanten met haar producten- en 

dienstenpakket te voorzien in alle communicatiebehoeften, tegen zo 

laag mogelijke kosten. HTC International is gespecialiseerd in het 

totale pakket van bekabelingsconcepten, telecommunicatie, beveilig-

ing en diverse speciale audio- en videotoepassingen tot netwerk 

gerelateerde ICT. HTC International levert Panasonic telefonie, CCTV 

oplossingen en bekabelingsconcepten van alle grote wereldspelers 

en is al jarenlang partner van de meest gerenommeerde partijen.
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DECT
Binnen organisaties zijn �exibiliteit en mobiliteit van essentieel 

belang. Draadloze systemen zijn niet meer weg te denken en steeds 

belangrijker vanwege de brede toepassingen. Draadloze telefoons 

kunnen geïntegreerd worden in uw telefoonsysteem, zodat draadloze 

gebruikers alle voordelen van vaste telefonie hebben zonder daarbij 

werkplek gebonden te zijn. 

Messaging
Messagingsystemen genereren tekstuele en/of gesproken berichten 

op een vast-, draadloos toestel of monitor. Bij calamiteiten informeert 

het systeem direct de gebruiker over een ontstane situatie. Snel en 

adequaat reageren is van essentieel belang met oog op BHV. 

Dit systeem kan gekoppeld worden aan bijvoorbeeld het toegangs-

controlesysteem, brandmeldsysteem, procesbesturingssystemen 

en persoonslokalisering. Het systeem verhoogt uw persoonlijke 

veiligheid, de veiligheid van uw medewerkers en de bescherming 

van uw materialen en eigendommen.

Analoog en digitaal
HTC International kan u volledig van dienst zijn aangaande de 

openbare infrastructuur. Of het nu gaat om porteren naar SIP/ VoIP, 

het aanvragen van extra nummers, het voorzien van 088-, 085- 

nummers of het aanvragen van een analoge, ISDN-, XDSL- of 

glasvezelverbinding, wij verzorgen het volledig voor u.

Panasonic 
telecommunicatieoplossingen

Telecommunicatie is het belangrijkste communicatie- 
middel binnen een organisatie. HTC Internationaal 
levert de modernste en meest geavanceerde communi-
catiesystemen, die analoog, digitaal, SIP en VoIP 
ondersteunen, waardoor wij altijd een professionele 
oplossing kunnen bieden voor uw telecommunicatie-
behoefte. HTC International is als geen ander in staat 
u met al onze kennis en ervaring te voorzien van dé 
telecommunicatieoplossing voor nu en de toekomst. 

SIP/VoIP
Via SIP/VoIP bellen betekent telefoneren met meer mogelijkheden en 

�exibiliteit, tegen aanzienlijk lagere kosten. De VoIP- en SIP-protocollen 

maken multimediacommunicatie (audio-, video- en andere datacom-

municatie) mogelijk, waardoor uw communicatiemogelijkheden 

eindeloos zijn. Meerdere vestigingslocaties, buitendienstmedewerkers 

of thuiswerkers kunnen eenvoudig en zonder problemen in het 

netwerk worden geïntegreerd.

GSM-integratie
Het is mogelijk uw GSM-toestel volledig te integreren in uw telecom-

municatieplatform. Met GSM-integratie bent u wereldwijd bereikbaar 

met behoud van alle faciliteiten van uw communicatieplatform. 

Met het oog op de toename van het gebruik van smartphones en 

de gebruiksvriendelijkheid van applicaties die beschikbaar zijn voor 

smartphones is GSM-integratie een fantastische tool om o.a. call 

�ow te optimaliseren en uw klanten nog beter van dienst te zijn. 

Softwareapplicaties
Om ook uw backof�ce-systemen te integreren met uw telecom-

municatiesysteem zijn er verschillende CTI-koppelingen mogelijk. 

Deze koppelingen zorgen voor integratie met uw primaire bedrijfs-

processen, waarmee de ef�ciency wordt verbeterd. CTI-oplossingen 

zijn ook beschikbaar voor diverse managementrapportagedoeleinden.
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Ontdek de voordelen 
in één bedrijfscommunicatieoplossing samen!
Communicatieserver technologie voor effectiever werken

IP-platform voor oplossingen voor slimme bedrijfscommunicatie

Communicatieservers die worden gebruikt door bedrijven moeten 

oplossingen bieden voor de echte zakelijke eisen van tegenwoordig, 

zoals: vereenvoudiging en verbetering van de communicatie, 

verlaging van de kosten, verhoging van de productiviteit, onder-

steuning van werkplek diversi�catie. En naast dat alles moeten de 

communicatie servers zich �exibel kunnen aanpassen aan de manier 

waarop een organisatie werkt. De KX-NS1000-communicatieserver 

van Panasonic is ontworpen om dergelijke oplossingen te bieden. 

Hardware- en softwarecomponenten zijn modulair geïntegreerd, 

waardoor u een communicatiesysteem op maat kunt maken welke 

past bij uw speci�eke behoeften.De functies van het systeem kunnen 

eenvoudig worden uitgebreid door softwaretoepassingen en licenties 

toe te voegen. Zo kan het systeem voldoen aan de eisen van elk 

bedrijf, hoe groot of klein het ook is. Gebruikers van eerdere 

telefooncentrales van Panasonic kunnen op eenvoudige wijze 

migreren naar een IP-systeem, door een KX-NS1000 aan te sluiten. 

Eerdere systemen kunnen ook worden uitgebreid via een gedeelte-

lijke migratie, afhankelijk van het beschikbare budget.
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IP-netwerkfunctionaliteit 
Flexibiliteit

De KX-NS1000 biedt volledige ondersteuning van IP, 
een open protocol voor communicatie in real-time. 
Doeltreffend gebruik van IP kan resulteren in aan-
trekkelijke voordelen, zoals een hogere efficiëntie 
van gebruikers en lagere communicatiekosten.

De systemen in meerdere kantoren 
beheren als één enkel systeem
One-look-netwerkfunctionaliteit

One-look-netwerkfunctionaliteit van Panasonic is een systeem 

waarbij één enkele KX-NS1000 wordt gebruikt die voorziet in de 

communicatie-functionaliteit, hoewel er twee of meer systemen

 op het netwerk zijn aangesloten. Extra servers zijn niet nodig. 

Het systeem kan eenvoudig worden uitgebreid via een web-based 

onderhoudsconsole. One-look-netwerkfunctionaliteit ondersteunt 

maximaal 16 locaties, en dankzij de grote capaciteit van de 

KX-NS1000 worden maximaal 1000 gebruikers ondersteund.

Betrouwbaar back-upsysteem
Bedrijfszekerheid van One-look-functionaliteit

Met de One-look-netwerkfunctionaliteit kan het systeem zelfs blijven 

werken bij een failover door systeemproblemen met de master-

KX-NS1000. Er wordt een back-up master locatie aangewezen die 

tijdelijk als masterlocatie fungeert, zodat de communicatieservices 

worden voortgezet als er een probleem is met de masterlocatie. 

Hierdoor kunnen alle locaties onafhankelijk van elkaar

blijven werken.

Systemen voor maximaal 8000 gebruikers
Ondersteuning voor QSIG-netwerkfunctionaliteit

Als de KX-NS1000 via een ISDN-privénetwerk of VoIP-netwerk 

(H.323) wordt aangesloten op een bestaande PBX, zoals de KX-TDE 

en KX-NCP, kan de capaciteit �exibel worden uitgebreid en kan er 

worden voorzien in QSIG-functies. Met QSIG-netwerkfunctionaliteit 

kunnen maximaal 8000 gebruikers en 17 of meer locaties in een 

netwerk worden ondersteund. Als het aantal mensen op kantoor 

stijgt of als er een nieuwe vestiging wordt geopend, hoeven niet 

alle systemen te worden vervangen.
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Slave-eenheid

Slave-eenheid

Mastereenheid

-One-look-
netwerkfunctionaliteit

Bij systeemproblemen

KX-NS1000

(back-upmastereenheid)

KX-NS1000

(mastereenheid)

KX-NS1000

(slave-eenheid)

Locatie 1 Hoofdkantoor Locatie 2 Nieuwe vestiging    

KX-NCP
QSIG

Netwerken

KX-NS1000



06  PANASONIC COMMUNICATIIE OPLOSSINGEN   

06

IP-netwerkfunctionaliteit 
Eenvoudige configuratie

Met de KX-NS1000 kunt u One-look-
netwerkfunctionaliteit en licenties gebruiken om op een 
eenvoudige manier flexibele en gebruikersvriendelijke 
systemen met lage operationele kosten te bouwen. 
U kunt ook IP-terminals installeren op externe locaties 
zonder dat u naar die locaties hoeft te gaan.

Eenvoudige configuratie om VPN-tunneling op te zetten
Ingebouwde router

De routerfunctie die is ingebouwd* in de KS-NS1000 kan worden 

gebruikt voor het ondersteunen van VPN met netwerken die zijn 

gebouwd met One-look netwerkfunctionaliteit. Omdat er One-look 

netwerkfunctionaliteit wordt gebruikt, kunnen op één locatie instellingen 

worden gecon�gureerd voor alle kantoren. En omdat dit kan worden 

bereikt met licenties, is er geen aanvullende hardware nodig en kunt u 

veilige verbindingen instellen tegen lage kosten, zelfs als u communi-

ceert met een softphone of smartphone.

* Hiervoor is een licentie nodig.

Configuratie van een extern toestel
Ingebouwde mediarelay-gateway

Via de ingebouwde mediarelay-gateway (MRG) van de KX-NS1000 

kunt u IP-telefoons installeren op locaties buiten het kantoor, 

bijvoorbeeld thuis bij telewerkers. Met de IP-netwerkfunctionaliteit 

kunnen IP-telefoons* op afstand worden gecon�gureerd en worden 

gebruikt als KX-NS1000-toestellen. Mobiele werkers die softphones 

gebruiken, kunnen ook een IP-telefoon als toestel gebruiken als ze 

niet op kantoor zijn.

* Ondersteund worden de KX-NT500-serie, de KX-UT-serie en SIP-telefoons van derden

Softphone

KX-NS1000

KX-NS1000 KX-NS1000

VPN

VPN

Mobiel
telefoonnetwerk

Basisstation

Thuis

Extern kantoor

KX-NS1000
+ Ingebouwde mediarelay-gateway

IP-telefoons/softphones
installeren

Softphone
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Unified Communication

De KX-NS1000 biedt u de flexibiliteit die nodig is voor 
het beheren van messagingservices. Via het ingebouwde 
Unified Messaging-systeem kunnen spraak- en fax-
berichten op verschillende manieren worden ontvangen: 
als e-mailbijlagen, via de KX-NS1000 IMAP4-server of 
met de Communication Assistant (applicatie). 
Dat betekent dat u spraakberichten kunt beluisteren
via de telefoon of een pc, voor maximale flexibiliteit.

Ingebouwde voicemail
Met de ingebouwde voicemailfunctie van de KX-NS1000 kunt u 

binnenkomende gesprekken verwerken, berichten en gesprekken 

opnemen en postvakken beheren. 2 uur spraakopslag via 2 kanalen 

is vooraf geïnstalleerd. Dit kan worden uitgebreid naar 24 kanalen en 

1000 uur*. Voicemailbronnen kunnen ook via het netwerk worden 

gedeeld (met One-look-netwerkfunctionaliteit).

* Hiervoor is een licentie nodig en moet het opslaggeheugen worden vervangen.

Functie voor voicemail/mailbox

Aangepaste service

Geautomatiseerde operatorfunctie

Interviewservice

Automatische tweewegsopnames

E-mailintegratie
De KX-NS1000 stuurt u een e-mail indien u nieuwe fax- of spraak-

berichten heeft. Fax- en spraakberichten kunnen ook worden 

ontvangen als e-mailbijlagen. De KX-NS1000 ondersteunt ook 

IMAP4-servers, zodat u de inhoud van de postvakken kunt bekijken 

via een gewone e-mailcliënt die het IMAP4-protocol ondersteunt, 

zoals Microsoft Outlook.

07
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Communication Assistant 

Communication Assistant is een zeer intuïtieve pc-toepassing met verschillende tools 
voor samenwerking. Telefonie via aanwijzen-en-klikken, informatie over aanwezigheid 
en beschikbaarheid, integratie met Microsoft Outlook, visuele spraakberichten, 
integratie met CRM-databases en nog veel meer zijn gecombineerd in één enkele 
toepassing. Er zijn vier versies leverbaar van de Communication Assistant. 
Alle versies bieden geavanceerde functies voor desktopintegratie en het 
beheer van telefoonsystemen.

CA Basic-Express/CA PRO
Voor persoonlijke productiviteit

U kunt oproepen plaatsen door gewoon de gewenste contactpersoon te zoeken in een aanpasbare

lijst met contactpersonen. U kunt ook de telefoonstatus en pc-status van werknemers in externe 

ruimtes of vestigingen bekijken vanaf de pc op uw bureau.

CA Operator Console
Voor operators en receptionisten

U kunt oproepen in de wacht zetten en doorschakelen door ze gewoon te verslepen in de gra�sche 

interface. Indien u One-looknetwerkfunctionaliteit gebruikt is ook ondersteuning voor meerdere locaties 

beschikbaar.

CA Supervisor
Voor managers en supervisors

Supervisors kunnen de prestaties van ingestelde toestelgroepen in real-time met eenvoudige muisbe-

werkingen bewaken. Eenvoudig meeluisteren met telefoongesprekken en overname van gesprekken 

via een enkele muisklik.

Integratie met Microsoft Exchange Server
Indien de CA Server op uw netwerk is geïnstalleerd, kunt u een Microsoft Exchange-agenda integreren 

met een CA Client. Als Microsoft Exchange Server met een CA Client is geïntegreerd, verandert uw 

aanwezigheid automatisch op basis van de inhoud van uw Exchange-agenda. Microsoft Exchange-agenda 

Instellingen voor integratie van Aanwezigheid in CA Client verandert CA Client en Exchange
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CA koppelen aan uw telefoons
CA Integrate (Follow-me)

U kunt klanten bellen door uw nummer en de nummers van klanten 

in CA te registreren. Vervolgens kunt u uw mobiele telefoon en 

thuistelefoon als toestel gebruiken voor het voeren van gesprekken 

met klanten. Zo kunt u zowel op kantoor als daarbuiten met klanten 

communiceren zonder nieuwe telefoons te hoeven kopen, zolang u 

een omgeving hebt die CA ondersteunt.

Koppeling met toepassingen van partners van Panasonic
U kunt CA voor verschillende doeleinden koppelen aan toepassingen 

van partners van Panasonic. Ga naar de volgende website voor 

gedetailleerde informatie over de toepassingen.

http://panasonic.net/pcc/products/pbx/solutions/

Afspraakherinneringen

U kunt via text-to-speech afspraken met klanten bevestigen. 

Als u de vereiste informatie vooraf registreert, kan het systeem op 

de opgegeven datum contact opnemen met de klant. De klant kan 

vervolgens de spraakbegeleiding volgen om schema’s te controleren 

en wijzigen, en u kunt het resultaat op een pc bekijken. Zo kunt u de 

meest recente afspraakschema’s controleren zonder tijd of geld uit te 

geven. Bovendien verbetert u de klanttevredenheid, omdat klanten 

zo beter hun afspraken kunnen onthouden.

Geautomatiseerde operator

Via spraakherkenning kunnen oproepen van klanten worden 

doorgeschakeld naar de juiste persoon. Afhankelijk van de in CA 

ingestelde aanwezigheidsstatus kunnen verschillende begroetingen 

worden afgespeeld voor de klant. Op basis van de klant kunnen 

gedetailleerde handelingen worden uitgevoerd, zoals het door- 

schakelen van gesprekken naar uw mobiele telefoon of een ander 

personeelslid of het doorschakelen naar voicemail. Hierdoor kan 

ef�ciënter worden gewerkt, wat leidt tot lagere kosten en een 

betere klanttevredenheid.
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Automatisch uitgaand bellen en melden

Gebruikersstatus: Niet aan mijn bureau
� Begroeting
� Doorschakelen naar voicemail

Gebruikersstatus: Ben zo terug
� Begroeting
� Verbinding verbreken

Gebruikersstatus: Naar huis/alleen
dringende gesprekken
� Begroeting
� Doorschakelen naar secretaresse

KlantKlant
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Callcenteroplossingen

De KX-NS1000 is voorzien van een geavanceerde routeringsfunctie voor kleine tot middelgrote 
callcenters. Deze functie kan worden gebruikt zonder externe CTI-server. U kunt spraakbegeleiding 
bieden aan klanten in de wacht, automatisch gesprekken opnemen en zoeken naar gegevens uit het 
verleden zodra u uw klanten beantwoordt. U kunt ook de oproepgegevens exporteren om op datum te 
kunnen zoeken, en u kunt deze resultaten gebruiken om inzicht te krijgen in problemen en mogelijkheden 
met betrekking tot klantenservice, en u kunt back-ups maken van opgenomen gespreksgegevens en 
deze indien nodig via het netwerk terugzetten. Bovendien kunnen de oplossingen worden uitgebreid 
voor geavanceerdere callcenters, in combinatie met voicemailfuncties, de Communication Assistant 
en CTI-toepassingen van derden.

Automatische spraakbegeleiding voor klanten*
Wachtrijmededelingen

Bellers kunnen via spraakbegeleiding bijhouden op welke plaats in 

de wachtrij ze staan. Omdat bellers hun status kennen, kunnen ze 

beslissen of ze in de wachtrij willen blijven of dat ze een bericht 

willen achterlaten en willen ophangen, afhankelijk van de situatie.

De wachtstatus van bellers bewaken*
Live statusmonitor voor supervisors

De supervisor van het callcenter kan live de status van bellers 

bewaken, bijvoorbeeld hoeveel mensen er in de wachtrij staan en 

hoe lang. De supervisor kan ook de status van elke medewerker 

en van groepsleden bijhouden om zo inzicht te krijgen in 

problemen op de locatie en het callcenter te verbeteren.

Oproepgeschiedenisrapport*
ACD-rapport voor supervisors

De supervisor van het callcenter kan datums en tijden opgeven 

waarover hij/zij verschillende rapporten kan opvragen, voor inzicht 

in de status van de KX-NS1000. Er kunnen gegevens voor 

maximaal 600.000 oproepen worden opgeslagen. Het rapport is 

gebaseerd op de medewerkers of groepen die zijn bewaakt. 

De supervisor kan deze resultaten gebruiken om inzicht te krijgen 

in problemen en mogelijkheden met betrekking tot klantenservice, 

en kan back-ups maken van opgenomen gespreksgegevens en 

deze indien nodig via het netwerk terugzetten.

        Wachtrijmededelingen

        UCD (Uniform Call Distribution)

        Prioriteitsroutering voor VIP-oproepen

        Onderscheppen van routering/bezet bij bezet

        Rapport per medewerker/groep 

        Bewaking door supervisors van status van meerdere groepen

        Meeluisteren door supervisors

        1 N-bellen (groepsbellen)/vertraagd bellen

        Bezet negeren
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Draadloze oplossingen

De KX-NS1000 biedt bedrijven met veel werknemers 
die buiten kantoor of thuis werken de mogelijkheid 
koppelingen met mobiele telefoons te maken.
Via het Multi-Cell DECT-systeem zijn ook verschillende 
draadloze oplossingen mogelijke, door toesteltelefoons 
draadloos te maken en u in contact te houden met de 
verantwoordelijke mensen. Wanneer u maar wilt en 
waar ze ook zijn, zolang ze zich maar binnen het 
dekkingsgebied bevinden.

Integratie van mobiele telefoons
U hoeft niet meerdere nummers bij te houden voor mensen die 

ook een mobiele telefoon gebruiken. De KX-NS1000 is voorzien 

van functies waarmee mobiele telefoons en smartphones kunnen 

worden geïntegreerd met het communicatienetwerk van uw kantoor. 

Zo kunnen mobiele apparaten zoals smartphones en softphones 

als gewone kantoortoestellen worden gebruikt voor het plaatsen 

en ontvangen van oproepen. Gebruikers kunnen ook snelkiescodes 

gebruiken vanaf mobiele apparaten.

Bureautelefoons en softphones gebruiken met hetzelfde nummer
Eénnummertoestel

U kunt de bureautelefoon in uw kantoor koppelen aan een 

softphone op uw smartphone zodat beide telefoons via hetzelfde 

toestelnummer kunnen worden gebeld. U kunt ook met één druk 

op de knop oproepen doorschakelen naar de gekoppelde telefoon. 

Klanten kunnen u zo gemakkelijk bellen via één nummer.

Gelijktijdig oproepen ontvangen met groepstelefoons
Externe bestemmingen in ICD-groep

Er kunnen maximaal vier mobiele telefoons worden toegewezen 

als leden van een ICD-groep (Incoming Call Distribution). Op deze 

telefoons worden oproepen naar de groep ontvangen. Oproepen 

naar het toestel op kantoor kunnen gelijktijdig op mobiele telefoons 

worden ontvangen. Hierdoor kan een groepslid gesprekken 

afhandelen als de hoofdcontactpersoon weg is.

Kantoor

Gelijktijdig overgaan

Buiten

Toestel 200

Softphone Kantoortelefoon
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Multi-Cell DECT-systeem
Met het Multi-Cell DECT-systeem kunt u uw gesprek voortzetten 

via lichtgewicht draadloze toestellen indien u niet meer achter uw 

bureau zit of indien u rondloopt door een kantoor, fabriek, 

magazijn of andere grote ruimte.

Uitbreidbaar oproepbereik
IP-celstation

Met een IP-celstation kunt u een PBX aansluiten via LAN. 

Indien er op uw werkplek een LAN is, kunt u met externe locaties, 

zoals andere vestigingen, communiceren via een IP-celstation, 

zodat u ef�ciënter kunt werken. Zelfs als u geen LAN hebt, kunt u 

met een repeater het bereik van oproepen binnen hetzelfde 

kantoor vergroten. U kunt het oproepbereik naar wens uitbreiden 

op basis van de behoeften van uw bedrijf.

IP-netwerk

Hoofdkantoor

TCA385 TCA385TCA385

Repeater IP-celstation KX-NS1000 Router IP-celstationRouter

KX-NS1000
De KX-NS1000
is niet nodig voor
het vestigingskantoor

LAN LAN

Vestigingskantoor

KX-TCA385
• Breedbandaudio
• Bestand tegen stof en
   spatwaterbestendig conform IP65
• 12 flexibele toetsen
• 1.8-inch kleuren-lcd
• Ruisonderdrukking
• 3 softkeys
• DECT-oproepfunctie
• Vibra functie
• Ingebouwde Bluetooth

KX-TCA285
• Breedbandaudio
• 12 flexibele toetsen
• 1.8-inch kleuren-lcd
• Ruisonderdrukking
• 3 softkeys
• DECT-oproepfunctie
• Vibra functie
• Ingebouwde Bluetooth

KX-TCA185
• Breedbandaudio
• 12 flexibele toetsen
• 1.8-inch kleuren-lcd
• Ruisonderdrukking
• 3 softkeys
• DECT-oproepfunctie
• Vibra functie

KX-NS1000

VergaderruimteMagazijn

WinkelvloerKantoor

Roaming

Geïntegreerd Dect
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Conferentieoplossingen

Werken op of buiten kantoor wordt veel efficiënter 
met verschillende functies voor vergaderen op afstand. 
De kosten voor zakenreizen worden lager en dankzij 
soepel lopende communicatie kunnen er sneller 
beslissingen worden genomen.

HD-spraakconferentie
Voor personeel binnen het bedrijf

Met de verschillende technologieën voor spraakverwerking van de 

SIP-telefoons uit de KX-UT-serie en de KX-NT700 IP Voice-conferentie- 

telefoon kunnen via een IP-netwerk goedkope spraakconferenties 

met hoge geluidskwaliteit worden gevoerd.

Gratis locatieconferenties
Voor personeel binnen het bedrijf

Zelfs als een vergaderzaal of werkplek niet is voorzien van telefoon-

lijnen of een LAN, kunt u met de KX-NT700 conferentie gesprekken 

houden, zolang deze is aangesloten op een DECT Handset binnen 

het bereik van een IP-celstation.

Functies voor groeps- en conferentiegesprekken
Voor aanwijzingen aan personeel overal op het terrein

Met de DECT-pagerfunctie van dit multi-cell DECT-systeem kunt 

u zowel instructies verzenden naar als gesprekken voeren met 

meerdere collega’s tegelijk (maximaal 32 mensen)*. U kunt zo de 

communicatiemethode kiezen waarmee u uw werk zo ef�ciënt 

mogelijk kunt doen.

* De KX-UDT-serie kan niet worden gebruikt.

Conferentiegroepsgesprekken van extern
Voor personeel buiten het bedrijf

Voor een conferentiegesprek hoeft alleen maar een telefoonnummer 

voor een vooraf geregistreerde contactgroep (maximaal 32 mensen 

inclusief de beller) te worden gebeld. Zo hoeft u geen dure spraak-

conferentieservices van telefoonmaatschappijen te gebruiken.

KX-NT700 IP
• Full-duplex met akoestische echo-onderdrukking
• Vergaderingen opnemen met SD-geheugenkaart
• Snelle spraakconversie
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Toepassing voor conferentietelefoonbeheer 
   (eenvoudig videoconferentiesysteem met Panasonic-netwerkcamera)*
* Alleen peer-to-peer-verbinding
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Krachtige oplossingen voor al 
uw wensen en eisen

Verkoop
Tegenwoordig zijn tevreden klanten en een voorsprong op de 

concurrentie alleen mogelijk met persoonlijk contact met klanten. 

De �exibiliteit en beschikbaarheid van salespersoneel zijn van 

cruciaal belang voor het bereiken van succes, en kunnen worden 

verbeterd met oproepafhandeling, snelkiezen, etc. De KX-NS1000 

is voorzien van alles wat u nodig hebt voor het in contact blijven 

met en beheren van bestaande en mogelijke klanten.

Klantenservice
Bij klantenservice moeten inkomende oproepen altijd goed worden 

doorverbonden en zijn nauwkeurige gesprekslogboeken en 

rapporten essentieel. De Uni�ed Message-functies en -oplossingen 

van de KX-NS1000 voldoen aan deze eisen. Om de beschikbaarheid 

van het rapportagesysteem te garanderen, kan de Panasonic-

toepassingsinterface ook volledig worden geïntegreerd in veel 

bestaande en nieuwe rapportagetoepassingen.

Hospitality
In de hospitality branche moeten communicatiesystemen �exibel, 

economisch en gebruikersvriendelijk genoeg zijn om te kunnen 

voldoen aan de behoeften van iedereen. Systeembeheer met 

pc-integratie is ook essentieel. De KX-NS1000 heeft de oplossingen 

om aan deze behoeften te voldoen. De samenwerking tussen 

personeelsleden kan hierdoor beter verlopen, wat leidt tot een 

hogere kwaliteit van de dienstverlening.

Fabriek
In grote fabrieken is het van essentieel belang dat informatie soepel 

en betrouwbaar kan worden overgebracht. Hetzelfde geldt voor 

contact met de buitenwereld. De KX-NS1000 biedt oplossingen die 

ononderbroken gesprekken met hoge geluidskwaliteit mogelijk 

maken in de verschillende fabrieksomgevingen.
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Toestel Line-Up

Panasonic levert verschillende IP-telefoons uit de 
KX-NT-serie en SIP-telefoons uit de KX-UT-serie 
om aan uw eisen te voldoen.
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Toestel Overzicht

Panasonic levert verschillende IP-telefoons uit de 
KX-NT-serie en SIP-telefoons uit de KX-UT-serie 
om aan uw eisen te voldoen.

KX-UT670
• 7-inch lcd-display met achtergrondverlichting
• Kleurentouchscreen
• 4 x 6 self-labelling, flexibele CO-knoppen
• 2 gigabit Ethernet-poorten (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Netwerkcamerabewaking integratie
• Applicatie ontwikkeling (Java-ondersteuning)

KX-NT556 / KX-NT553
• 6-regelige (KX-NT556) of 3-regelige (KX-NT553)
lcd-display met achtergrondverlichting
• 12 x 3 (KX-NT556) of 12 x 2 (KX-NT553)
self-labelling flexibele CO-knoppen
• 2 gigabit Ethernet-poorten (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco-modus
• Leverbaar in zwart en wit

KX-NT551
• 1-regelige lcd-display met achtergrondverlichting
• 8 flexibele CO-knoppen
• 2 gigabit Ethernet-poorten (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco-modus
• Leverbaar in zwart en wit

KX-UT248
• 4,4-inch lcd-display met achtergrondverlichting
• 4 x 8 self-labelling, flexibele CO-knoppen
• 2 gigabit Ethernet-poorten (1000 Base-T)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Ingebouwde Bluetooth voor headset
• Eco-modus
• Leverbaar in zwart en wit

KX-NT546 / UT136
• 6-regelige lcd-display met 
achtergrondverlichting
• 24 flexibele CO-knoppen
• 2 Ethernet-poorten (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco-modus

KX-NT543 / UT133
• 3-regelige lcd-display met 
achtergrondverlichting
• 24 flexibele CO-knoppen
• 2 Ethernet-poorten (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco-modus

KX-UT248
• 4,4-inch lcd-display met 
achtergrondverlichting
• 3 x 8 self-labelling, flexibele 
CO-knoppen
• 2 Ethernet-poorten (1000 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Ingebouwde Bluetooth voor headset
• Eco-modus

KX-UT123
• 3-regelige lcd-display met
achtergrondverlichting
• 2 Ethernet-poorten (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco-modus

KX-UT113
• 3-regelige lcd-display
• 1 Ethernet-poort (100 Base-TX)
• Power-over-Ethernet (PoE)
• Eco-modus

Automatische spraakbegeleiding voor klanten*
Wachtrijmededelingen

Bellers kunnen via spraakbegeleiding bijhouden op welke plaats in 

de wachtrij ze staan. Omdat bellers hun status kennen, kunnen ze 

beslissen of ze in de wachtrij willen blijven of dat ze een bericht 

willen achterlaten en willen ophangen, afhankelijk van de situatie.

De wachtstatus van bellers bewaken*
Live statusmonitor voor supervisors

De supervisor van het callcenter kan live de status van bellers 

bewaken, bijvoorbeeld hoeveel mensen er in de wachtrij staan en 

hoe lang. De supervisor kan ook de status van elke medewerker 

en van groepsleden bijhouden om zo inzicht te krijgen in 

problemen op de locatie en het callcenter te verbeteren.

Oproepgeschiedenisrapport*
ACD-rapport voor supervisors

De supervisor van het callcenter kan datums en tijden opgeven 

waarover hij/zij verschillende rapporten kan opvragen, voor inzicht 

in de status van de KX-NS1000. Er kunnen gegevens voor 

maximaal 600.000 oproepen worden opgeslagen. Het rapport is 

gebaseerd op de medewerkers of groepen die zijn bewaakt. 

De supervisor kan deze resultaten gebruiken om inzicht te krijgen 

in problemen en mogelijkheden met betrekking tot klantenservice, 

en kan back-ups maken van opgenomen gespreksgegevens en 

deze indien nodig via het netwerk terugzetten.
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Analoge videotechniek
Bij analoge videotechniek is er sprake van opeenvolgende en 

chronologische beeldopslag. De beelden kunnen slechts worden 

teruggevonden door het in zijn geheel af te spelen. De in het verleden 

toegepaste analoge videotechniek is achterhaald door de digitalisering. 

De kwaliteit en scherpte van analoge videobeelden zijn beduidend 

lager dan bij digitale videotechniek. Daarnaast is er bij analoge 

videotechniek geen ruimte voor speci�eke bewerkingen en 

toepassingen terwijl die bij digitale videotechniek oneindig zijn.

Digitale videotechniek
Bij digitale videotechniek wordt informatie, zowel beeld als geluid, 

opgeslagen op een digitaal medium. Beelden kunnen via verschillende 

zoekmogelijkheden snel worden teruggevonden en gepresenteerd. 

Afhankelijk van de gebruikte systeemfunctionaliteit kunnen allerlei 

bewerkingen van de informatie plaatsvinden. Met digitale Panasonic 

camerasystemen bent u verzekerd dat de beelden niet gemanipuleerd 

kunnen worden vanwege de goede encryptiebeveiliging. Gezien de 

evolutie van digitale videobewaking is het gelukt om meer informatie 

en preventiemogelijkheden toe te passen in verschillende sectoren, 

waardoor de meerwaarde van een gedegen camera-systeem verder 

reikt dan enkel een goede beveiligingsoplossing.

Beveiliging

Elektronische beveiliging is een effectief en betrouw-
baar alternatief voor kostbaar bewakingspersoneel, 
waardoor traditionele beveiliging in veel gevallen uit 
kosten- en opbrengstenoverweging overbodig is. 
Camera's, sensoren, toegangssystemen en breedband-
verbindingen zorgen voor de hedendaagse beveiliging 
en stellen u als ondernemer in staat overal en altijd 
zicht te hebben op uw bedrijfspand, bedrijfsactiviteiten, 
uw klanten en eventuele criminele activiteiten. 
HTC International kan u voorzien van een professioneel 
integraal beveiligingsplan. Hieronder verstaan 
wij toegangsregulatie, camerabeveiliging, 
brandbeveiliging en inbraakbeveiliging.

Soorten cameratoezicht
Cameratoezicht kan in verschillende situaties ingezet worden, 

de meest gangbare zijn:

Cameratoezicht wordt meestal gebruikt voor het helpen handhaven 

van de openbare orde en toezicht houden in het kader van veiligheid 

van personen en eigendommen. In elke situatie geldt dat er zorgvuldig 

moet worden omgegaan met de bescherming van persoonsgegevens. 

Afhankelijk van de situatie en wie verantwoordelijk is voor het camera- 

toezicht, zijn verschillende wet- en regelgevingen van toepassing. 

Zo gelden er voor een werkgever, die cameratoezicht inzet ter 

preventie van fraude en diefstal en daarbij beelden van werknemers 

vastlegt, andere regels dan voor een gemeente die camera's 

ophangt op openbare plaatsen zoals bijvoorbeeld bij 

drukke uitgaansgebieden.

        Cameratoezicht op openbare plaatsen

        Cameratoezicht op de werkplek

        Cameratoezicht in en rond bedrijfspand

        Cameratoezicht voor de opsporing van strafbare feiten
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IP-CCTV camerasystemen 

Camerabeveiliging 
HTC International levert enkel Panasonic IP-CCTV camerasystemen 

omdat deze kwalitatieve duurzame systemen naadloos aansluiten

bij het hoge verwachtingspatroon van onze klanten. Onze (inter)-

nationale klanten verwachten de beste kwaliteit op beveiligingsgebied, 

Panasonic en HTC International bewijzen telkens weer dat zij als 

sterk team hieraan het beste kunnen voldoen. Panasonic heeft 

jarenlange ervaring op het gebied van camera-beveiligingstechniek 

en is één van de grootste marktleiders in kwalitatieve camera 

beveiligingsoplossingen. Panasonic IP-camerasystemen hebben 

het voordeel dat de camera’s breed inzetbaar zijn door de hoge 

resoluties en scherpe beeldkwaliteit. 

CCTV (Closed Circuit TeleVision) is het internationale begrip dat 

camerabeveiliging en –bewaking omvat. Het digitale tijdperk op 

cameragebied heeft veel deuren geopend voor ondernemend 

Nederland. Denk daarbij bijvoorbeeld aan locatieoverzicht en

 inzicht in de prestaties van het personeel. Maar ook zijn punten 

zoals kentekenregistratie of persoonsidenti�catie niet meer weg 

te denken bij een gedegen beveiligingsinstallatie. Alle Panasonic 

camerasystemen zijn gebruiksvriendelijke totaaloplossingen, 

waardoor u als klant geheel ontlast wordt. 

Met de komst van IP-CCTV kunnen camerasystemen voor diverse 

toepassingen ingezet worden, zoals:

HTC International kan u adviseren welk Panasonic camerasysteem 

het meest geschikt is voor uw onderneming. Daarnaast dragen wij 

zorg voor professionele installatie waarbij de hardware op een juiste 

wijze afgestemd wordt op uw omgeving. Tevens dragen onze 

professionele engineers zorg dat alle toepassingen en instellingen 

correct staan ingesteld naar uw persoonlijke behoefte. 

        Preventieve werking

        Veiligheidsverhoging van medewerkers en bezoekers

        Overzicht, inzicht en transparantie

        Ondersteuning bij opsporing

        Herkenning en identi�catie

        Meten effectiviteit van personeel

        Terugdringen diefstal en interne fraude

        Marketing ondersteuning zoals: point of sale registratie,         

        klantentelling etc. 
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Oplossing op maat

HTC International kan u adviseren welk Panasonic 
camerasysteem het meest geschikt is voor uw 
onderneming. Daarnaast dragen wij zorg voor 
professionele installatie waarbij de hardware op 
een juiste wijze afgestemd wordt op uw omgeving. 
Tevens dragen onze professionele engineers zorg 
dat alle toepassingen en instellingen correct staan 
ingesteld naar uw persoonlijke behoefte.

Panasonic videomanagement oplossingen lenen zich voor meer 

zakelijke toepassingen dan enkel diefstalregistratie, vandalisme en 

preventie waardoor u minder hinder ondervind van criminaliteit. 

Creatieve ondernemers die openstaan voor “Out of the Box thinking” 

zien met de nieuwste IP-camerasystemen van Panasonic nieuwe 

mogelijkheden. U verkrijgt met uw camerabeveiligingssysteem een 

grote hoeveelheid waardevolle informatie welke voor analysedoel-

einden gebruikt kunnen worden, denk daarbij onder andere aan:  

Panasonic biedt onderstaande toepassingen als complete oplossing 

inclusief bijhorende software en dienstverlening. Met Panasonic 

digitale videotechniek verkrijgt u als ondernemer maximaal inzicht 

waardoor u een nog beter beeld heeft van uw klanten en uw 

bedrijfsvoering. Door alle additionele mogelijkheden van uw camera- 

systeem op marketinggebied optimaal te benutten bent u in staat 

uw klanten beter te bereiken, uw kosten te verlagen en uw omzet 

te verhogen. Hierdoor verdient het systeem zich in korte tijd terug.
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        Pakket tracing 

        Productielijncontrole

        Kentekenherkenning

        Camerasysteem op afstand bestuurbaar

        Klantentelling

        Kassakoppeling

        Productlokalisering

        Klantlokalisering

        Looproutebepaling

        Winkeldruktebepaling

        Ontwikkeling klantpro�elen

        Segmentatie klantenbestand

        Real-time gezichtsherkenning

        (Automatische) Interactieve narrowcasting

        Marketing ondersteuning zoals: point of sale registratie,         

        klantentelling etc. 
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Panasonic Camerabeheersoftware 

De Panasonic bewerkings- en beheersoftware is ideaal 
voor diverse systeemtoepassingen, meerdere recorders 
en / of meerdere locaties. Panasonic heeft één 
universele softwareoplossing om alle beveiligingscom-
ponenten te monitoren en alarmeringen te registreren.

De Panasonic camerabeheersoftware brengt alle componenten 

van een professioneel camerasysteem samen, geïntegreerd vanaf 

het IP-netwerk, ongeacht de omvang. Deze software levert een 

brede oplossing direct naar één of meerdere locaties. 

Alarmmeldingen van diverse systemen en camera’s worden 

weergegeven in de software applicatie. De software is opgebouwd 

uit diverse modules die afhankelijk van de gewenste functionaliteit 

toegepast kunnen worden. Eén van deze modules is de module die 

de functionaliteit face matching mogelijk maakt. Met deze module 

kan men eenvoudig en snel personen terugvinden. Een aanvullende 

module is de functionaliteit van het selecteren op leeftijd en geslacht. 

Met de Panasonic camerabeheersoftware bent u in staat uw 

complete beveiligingssysteem integraal aan te sturen en 

te monitoren. Het systeem helpt u eenvoudig de beelden en 

informatie te analyseren zodat u snel en ef�ciënt in staat bent 

actie te ondernemen indien de situatie dit vereist.

Live beelden kunnen direct van de camera of via de recorder 

worden ontvangen zodat een �exibel netwerkdesign mogelijk is. 

Con�guratie met meerdere monitoren maakt simultaan gebruik 

van live, review en kaartweergaven  mogelijk. 

        Clientbeheersoftware voor LAN/WAN IP-oplossingen waardoor  

        het terugkijken en downloaden van beeldmateriaal eenvoudig 

        mogelijk is. 

        Live multiscreen en kaartweergave 

        Joystickbediening van IP-camera's 

        Ondersteunt tot 6400 camera’s

        Een virtuele matrix voor IP-bewakingssystemen waardoor 

        multi-monitoring en alarmbewaking mogelijk zijn vanaf externe  

        locaties via een gedeeld netwerk. 

        Tot 400 groepen kunnen worden toegewezen om 

        voorgeprogrammeerde camerabeelden te selecteren. 

        Volledige alarmbewaking

        Koppeling met toegangscontrole- en alarmsystemen
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Analoge videotechniek
Bij analoge videotechniek is er sprake van opeenvolgende en 

chronologische beeldopslag. De beelden kunnen slechts worden 

teruggevonden door het in zijn geheel af te spelen. De in het verleden 

toegepaste analoge videotechniek is achterhaald door de digitalisering. 

De kwaliteit en scherpte van analoge videobeelden zijn beduidend 

lager dan bij digitale videotechniek. Daarnaast is er bij analoge 

videotechniek geen ruimte voor speci�eke bewerkingen en 

toepassingen terwijl die bij digitale videotechniek oneindig zijn.

Digitale videotechniek
Bij digitale videotechniek wordt informatie, zowel beeld als geluid, 

opgeslagen op een digitaal medium. Beelden kunnen via verschillende 

zoekmogelijkheden snel worden teruggevonden en gepresenteerd. 

Afhankelijk van de gebruikte systeemfunctionaliteit kunnen allerlei 

bewerkingen van de informatie plaatsvinden. Met digitale Panasonic 

camerasystemen bent u verzekerd dat de beelden niet gemanipuleerd 

kunnen worden vanwege de goede encryptiebeveiliging. Gezien de 

evolutie van digitale videobewaking is het gelukt om meer informatie 

en preventiemogelijkheden toe te passen in verschillende sectoren, 

waardoor de meerwaarde van een gedegen camera-systeem verder 

reikt dan enkel een goede beveiligingsoplossing.

Helpdesk
Onze helpdesk staat dagelijks telefonisch klaar om u 

technische ondersteuning te bieden en eventuele storingen aan 

uw installatie tijdig te verhelpen. Onze helpdeskmedewerkers 

hebben een jarenlange technische achtergrond opgebouwd en 

kunnen in principe de meeste problemen telefonisch of remote 

verhelpen. Mocht telefonische ondersteuning en advisering niet 

voldoende zijn, dan kunnen onze professionele engineers altijd 

op locatie een eventuele storing verhelpen zodat u zo snel 

mogelijk uw bedrijfsactiviteiten kunt hervatten.

Storingsdienst
Het is altijd mogelijk om zonder serviceovereenkomst 

tegen vergoeding gebruik te maken van de uitgebreide 

servicefaciliteiten van HTC International. U kunt 24 uur per dag, 

7 dagen per week gebruikmaken van onze servicefaciliteiten. 

Binnen kantooruren zal de helpdesk de benodigde servicever-

lening waarnemen. Buiten kantooruren neemt de storingsdienst 

de serviceverlening waar, zodat eventuele problemen aan uw 

installatie direct verholpen kunnen worden.

Aanvraagbegeleiding
HTC International levert graag een totaalvoorziening aan 

haar klanten om daarmee een zo hoog mogelijke servicegraad 

na te streven en maximale klanttevredenheid te realiseren. 

HTC International kan u ondersteunen met de aanvraag voor 

openbare infrastructuur zoals: SIP/ VoIP, ADSL, ISDN en 

analoge netlijnen.
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Diensten HTC International

Service overeenkomst
Ondanks de huidige moderne technieken, is het veelal beter een 

preventief en correctief onderhoudscontract voor uw installatie af 

te sluiten. Op deze manier kan de continuïteit van uw installatie 

worden gegarandeerd zonder onvoorziene bijkomende kosten. 

De serviceovereenkomst is een all-in voorziening voor materiaal 

en arbeid. Mocht uw installatie onverhoopt toch in storing vallen, 

dan zorgt de serviceafdeling ervoor dat de storing tijdig en vakkundig 

wordt verholpen en u zo min mogelijk hinder van de storing onder-

vindt. Dit alles binnen een van te voren gegarandeerde responstijd.

De serviceafdeling staat 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u 

klaar. Tijdens kantoortijden kunt u de storing melden bij één van de 

medewerkers van onze serviceafdeling. Buiten kantoortijd wordt u 

automatisch doorgeschakeld naar de dienstdoende servicemonteur. 

Vragen & contact
Eén aanspreekpunt en één leverancier voor al uw telematicavraag-

stukken, HTC International staat voor u klaar. Bent u benieuwd wat 

HTC International voor u kan betekenen neem dan contact met ons op. 

Wij staan u graag te woord.



HTC International B.V.

Vinkenveld 2

5249 JP Rosmalen

T +31 (0)73 5232222

F +31 (0)73 5216593

info@htcinternational.nl

www.htcinternational.nl

http://www.htcinternational.nl/
http://www.htcinternational.nl/



