Zakelijke IP-oplossingen
voor draadloze
DECT-systemen

Betere communicatie.
Meer vrijheid.

Kwalitatief
hoogwaardige
communicatie
speciaal voor u
Indien bedrijven op zoek zijn naar kostefficiënte communicatie,
eenvoudig beheer en meer rendement door continuë
bereikbaarheid, dan bieden de draadloze DECT IPtelefonieoplossingen van Panasonic het perfecte antwoord.
Onze systemen bieden draadloze IP-oplossingen met één
of meer handsets gebaseerd op DECT technologie met
draadloze IP-bureautoestellen en DECT-handsets en
-repeaters. Ze verlagen op die manier de totale gebruikskosten
en verbeteren de klantenservice. Ongeacht te grootte van uw
bedrijf krijgt u met onze draadloze DECT IP-oplossingen de
flexibiliteit die u nodig hebt, doordat ze schaalbaar zijn en
makkelijk te upgraden wanneer uw behoeften veranderen.

Panasonic
Single-cel
DECT-systemen
De complete draadloze DECTcommunicatieoplossing

KX-TGP600
Wanneer kwaliteit een prioriteit is en kostenbesparing
een belangrijke overweging, is de draadloze KX-TGP600
DECT IP telefoon van Panasonic het ideale hulpmiddel
voor uw zakelijke communicatie.
Het systeem is eenvoudig te installeren en biedt
de flexibiliteit en betrouwbaarheid waar de Panasonic
SIP-technologie om bekend staat. Daarmee heeft u
een volledige mobiliteitsoplossing voor een zeer
gunstige prijs.

Een eenvoudig te
beheren oplossing

Een makkelijk uit te
breiden oplossing

Een oplossing van
hoge kwaliteit

Een kostenbesparende
oplossing

De KX-TGP600 is opvallend
eenvoudig te installeren en te
beheren. Dankzij de
provisioneringsfunctie
kunnen configuratieinstellingen en handsets van
op afstand worden
uitgevoerd. Gebruikers
kunnen op twee manieren
toestellen configureren - ter
plaatse met een basiseenheid
of van eender waar via een
serviceprovider.

Gebruikers kunnen maximaal
acht draadloze DECT-handsets
of bureautelefoons op het
systeem aansluiten. Doordat er
acht buitenlijnen tegelijkertijd
kunnen worden gebruikt, kan
de klantenservice efficiënter
verlopen en verdwijnen de
kosten van het installeren en
beheren van afzonderlijke
buitenlijnen helemaal.
Gebruikers van
het systeem kunnen ook
maximaal acht verschillende
telefoonnummers hebben.

Met een
ruisonderdrukkingsfunctie
kan het omgevingsgeluid
worden verminderd en de
helderheid van het gesprek
worden verbeterd met één
druk op de knop. De KX-TGP600
past ook automatisch het
volume van de ontvanger aan
tot een goed hoorbaar niveau
als men zich van een rustige
omgeving naar een
rumoerigere plek verplaatst.

De combinatie van kwaliteit,
betrouwbaarheid, gemak
en flexibiliteit leidt tot een
aanzienlijke verlaging van de
algehele gebruikskosten van
de KX-TGP600. Tel daar de
lage initiële kosten bij op en
u hebt een systeem met een
veel groter rendement,
uitgerust met de nieuwste
technologie.

Een stijlvolle, specialistische
oplossing
Een groot aantal toestellen is compatibel met de KX-TGP600.
Daaronder bijvoorbeeld de draadloze KX-TPA60 DECT-handset,
met een 1,8-inch kleuren-lcd met backlight, breedband-HD-audio
(G.722) en een geheugen voor 500 telefoonlijstvermeldingen/20
laatst gekozen nummers. Een ander voorbeeld is de draadloze
KX-TPA65-bureautelefoon, die een aanzienlijk voordeel heeft ten
opzichte van ‘traditionele’ bureautelefoons: dankzij de DECTfunctionaliteit zijn er geen extra snoeren nodig als het systeem
wordt geïnstalleerd.

Belangrijkste kenmerken van de compatibele
handsets en draadloze bureautelefoon
KX-TPA65

KX-TPA60

KX-UDT121

KX-UDT131

1,8-inch kleur 65K
(128x160 pixels)

1,8-inch kleur 65K
(128x160 pixels)

1,8-inch kleur 65K
(128x160 pixels)

1,8-inch kleur 65K
(128x160 pixels)

Stand-by

Niet van toepassing

200 uur

200 uur

200 uur

Spreken

Niet van toepassing

11 uur

13 uur

13 uur

Accuoplaadtijd

Niet van toepassing

6 uur

3 uur

3 uur

PS-telefoonlijst

500 nummers

500 nummers

500 nummers

500 nummers

Full-duplex

Full-duplex

Full-duplex

Full-duplex

Ja

Ja

Ja

Ja

LCD
Accuduur

Luidsprekerfunctie
Bluetooth
Ruisonderdrukking

Niet van toepassing Niet van toepassing
Ja

Ja

KX-A406 draadloze repeater
Het dekkingsgebied van de basisunit is circa 300 m buiten en 50 m binnen,

• Compatibel met breedbandaudio

afhankelijk van de omgeving. Omdat sommige gebruikers een groter bereik

• Maximaal 3 units installeerbaar

nodig hebben, kan het systeem worden voorzien van een optionele draadloze
repeater, de KX-A406, waarmee het praktische communicatiegebied binnen
kan worden uitgebreid tot circa 200 meter.

met een cascade-aansluiting
• Maximaal 4 gesprekken
tegelijkertijd
• Maximaal 6 units registreerbaar
bij de KX-TGP600

KX-TGP600
Systeem

KX-A406
KX-A406
KX-A406
Draadloze repeater Draadloze repeater Draadloze repeater

Dekking zendonvangstbereik uitgebreid

Ontvanger
Handset

Het systeem voor vele sectoren
Detailhandel
• Omdat het meeste personeel in de detailhandel niet in het hoofdkantoor
werkt, zijn draadloze DECT-handsets in combinatie met een basisstation
op het bureau van de manager een perfect hulpmiddel.
• Personeelsleden kunnen in de winkel tegelijkertijd met klanten bezig zijn,
maar dankzij verschillende beltonen worden oproepen onderscheiden en
snel beantwoord.
• Aan verschillende afdelingen kunnen ook aparte nummers worden
toegewezen, die overgaan op specifieke handsets.

Magazijn
• Met draadloze DECT-handsets die zijn aangesloten op een draadloze
bureautelefoon in het centrale kantoor, is constante communicatie gegarandeerd.
• Met de KX-TGP600 hoeft er geen ingewikkelde bedrading te worden aangelegd
in een grote ruimte, zoals een magazijn.
• De DECT-dekking kan worden uitgebreid naar zones buiten het gebouw,
zoals- en losperrons – en met een KX-A406 repeater kan dit gebied zelfs
nog verder worden uitgebreid.
• De KX-UDT131 heeft een robuust ontwerp en is stofbestendig. Het is daarmee
de ideale handset voor de ruwe omstandigheden in een magazijn.

Kleine kantoren
• Met de KX-TGP600 is één systeem genoeg voor alle behoeften van kleine
kantoren en thuiswerkers.
• Er kunnen aparte nummers en beltonen worden toegewezen aan
verschillende afdelingen – waaronder een lijn bijv. ‘voor verkoop’.
• Binnenkomende gesprekken kunnen via DDI naar specifieke handsets
worden geleid.

Restaurants
• Mobiliteit en bereikbaarheid zijn van belang in een restaurant – met
draadloze DECT-handsets en een centraal basisstation wordt dit mogelijk.
• Er kunnen aparte nummers en beltonen worden toegewezen aan verschillende
handsets voor verschillende afdelingen.
• De KX-UDT131 heeft een robuust ontwerp en is stofbestendig. Het toestel
en is daardoor bestand tegen de vele uitdagingen die gepaard gaan met het
werk in een keuken.

Panasonic
Multi-cel DECTsystemen
Mensen in verschillende
netwerken met elkaar
verbinden
Vele bedrijven zijn er al in geslaagd de
klanttevredenheid te verbeteren, kosten te
besparen, veelzijdiger te werken en andere
voordelen te behalen dankzij op SIP
gebaseerde communicatiesystemen.
Panasonic levert al deze voordelen voor
draadloze DECT-oplossingen in de op SIP
gebaseerde multi-cel DECT-systemen
KX-UDS en KX-UDT.
Dit geavanceerde systeem
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celstations – er is geen extra
bekabeling nodig.
Systeemonderhoud is
eenvoudig en kan op afstand
worden gedaan vanaf elke op
het netwerk aangesloten pc.

Eenvoudige configuratie
Telefoonlijstvermeldingen voor de handsets
kunnen via een eenvoudige pc-interface
worden bewerkt, waarbij wijzigingen en
updates draadloos worden verzonden. Er kunnen per
contactpersoon vijf nummers worden opgeslagen, dus
u kan ervan uitgaan dat u al uw contactgegevens up-todate en goed georganiseerd zijn.
Het op SIP gebaseerde DECT-systeem van Panasonic
biedt veel flexibiliteit tijdens de installatie – kleinere
installaties kunnen worden geconfigureerd met behulp
van de eenvoudige webinterface die in het celstation
KX-UDS124 is ingebouwd, terwijl grotere systemen
kunnen worden geïmplementeerd met behulp van
configuratiebestanden die worden gedownload vanaf een
TFTP-, HTTP-, HTTPS- of FTP-server of de webinterface
van het celstation. Telelecombedrijven kunnen grote
systemen in één keer uitrollen, door gebruik te maken
van een provisioning- server, om te zorgen dat de juiste
configuratie- gegevens op elk apparaat terechtkomen.

Geluidskwaliteit
Panasonic vindt een hoge spraakkwaliteit
heel belangrijk, om te garanderen dat
de boodschap goed overkomt. Net als
bij onze andere SIP-toestellen biedt het assortiment
op SIP gebaseerde DECT-toestellen ongeëvenaarde
HD-spraakkwaliteit dankzij de breedbandcodec G.722,
voor een kristalheldere belkwaliteit.

Op SIP gebaseerde DECT
met meerdere zones
De mogelijkheid om gesprekken
naadloos over te dragen tussen
DECT-cellen geeft u de vrijheid om u overal binnen de
organisatie te bewegen en toch de hele tijd in contact te
blijven – de overgang van de ene cel naar de ander binnen
dezelfde synchronisatiegroep is volledig transparant.

Compatibiliteit
De serie is gebouwd met een architectuur
die onafhankelijk is van een SIP-server,
voor een zo groot mogelijke compatibiliteit.
Het celstation KX-UDS124 is al
gecertificeerd voor gebruik in combinatie met Digium
Asterisk*1 en Broadsoft Broadworks*2.
*1

Gecertificeerd voor Asterisk

*2

Gecertificeerd voor Broadsoft Broadworks

Toestellen
Belangrijkste voordelen

Producteigenschappen

• G.722 breedband geluidsondersteuning voor

Functie

uitstekende spraakkwaliteit

Specificatie

Zendontvangsttechnologie DECT (EU)/DECT 6.0 (VS)

• Keuze aan handsets voor balans tussen functionaliteit
en kosten

VoIP-signalering

SIP

Maximumaantal handsets 255

• Ruisonderdrukkingsfunctie voor uitstekende prestaties
in rumoerige omgevingen
• Verbeterde zendontvangstprestaties, voor hogere
spraakkwaliteit op plaatsen met een slechte ontvangst
• Eenvoudige implementatie van celstations zonder
externe DECT-beheerserver

Aantal celstations

Max. 128 / Max. 32 celstations per
synchronisatiegroep

Synchronisatie celstations Draadloos
Handover

Ja – naadloos binnen
synchronisatiegroep

Roaming

Ja

• Eenvoudig beheer via externe webconsole

KX-UDS124
• 4-kanaals celstation
garant voor hoge
spraakkwaliteit
• Ondersteunt 4
gelijktijdige HDgesprekken
• Draadloze
synchronisatie
• G.722, G.711, G.729a,
Ondersteuning codec
G.726
• 10Base-T/100Base-TX
ethernetaansluiting
• VLAN-ondersteuning
• DECT-versleuteling
• Naadloze handover en
roaming tussen cellen

KX-UDT111 – standaard
DECT-bureauhandset

KX-UDT121 – slanke en
lichte DECT-handset

KX-UDT131 – IP65
stevige DECT-handset

• 1,8-inch kleuren-lcdscherm

• 1,8-inch kleuren-lcdscherm

• Breedbandspraak van
hoge kwaliteit

• Trilalarm

• Trilalarm

• Trilalarm

• Ni-MH accu

• Li-ion accu

• 200 uur stand-by, circa
11 uur spreektijd

• 200 uur stand-by, circa
13 uur spreektijd

• Onderdrukking
achtergrondgeluid

• Telefoonlijst voor 500
nummers

• Telefoonlijst voor 500
nummers

• Telefoonlijst voor 500
nummers

• Draadloos onderhoud

• Draadloos onderhoud

• Draadloos onderhoud

• Headsetondersteuning
via 2,5 mm connector

• Headsetondersteuning
via 2,5 mm connector

• Headsetondersteuning
via 2,5 mm connector

• Ingebouwde Bluetooth

• Ingebouwde Bluetooth

• Full-duplex handsfree

• IP65-beveiliging (IEC529)

Waar multi-celoplossingen
het meest performant zijn
Grote magazijnen
In grote magazijnen, vaak omgevingen met veel metaal, zijn doorgaans
meerdere celstations nodig om het hele perceel te bestrijken. Dan is een
multi-celoplossing nodig. Als onderdeel van deze multi-celoplossingen
maken het robuuste ontwerp en de bescherming tegen stof de KX-UDT131
ideaal voor de zware omstandigheden in een magazijn.

Middelgrote en grote kantoren

Mobiliteit is heel belangrijk in deze kantoren, omdat professionals te allen
tijde met elkaar in contact moeten blijven voor optimale efficiëntie. Een
combinatie van KX-UDT121 handsets en Bluetooth-technologie zorgt voor
complete mobiliteitsoplossingen voor managers en teamleiders.

Hotels
Om een zo goed mogelijke klantenservice te kunnen leveren, moet al het
personeel in contact staan met elkaar, waar ze zich ook bevinden en wanneer
ze ook maar aan het werk zijn. Multi-celoplossingen van Panasonic zorgen
voor de vereiste volledige dekking – ook op parkeerplaatsen en binnen
onderhoudsafdelingen. Voor onderhoudspersoneel is de robuuste KX-UDT131
ideaal. Voor room service is de KX-UDT111 geschikt vanwege de prijskwaliteitsverhouding.

Ziekenhuizen

Met behulp van de KX-UDT121 en de Bluetooth-technologie profiteren artsen
en medisch personeel van de allesomvattende mobiele connectiviteit die
ze nodig hebben. Daarnaast kan onderhoudspersoneel vertrouwen op de
robuuste betrouwbaarheid van de KX-UDT131.

Wilt u graag meer weten over de
IP-telefoniesystemen van Panasonic?
Neem dan vandaag nog contact op voor een
volledig overzicht van de vele kenmerken en voordelen.
Bel + 32 2 481 04 81 (BE) | +31 73 6402 719 (NL)
E-mail bert.rozendaal@eu.panasonic.com
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Bezoek business.panasonic.eu/

Wij behouden ons het recht voor redelijke wijzigingen aan te brengen in modellen,
afmetingen en kleuren en om aanpassingen te doen die onze producten in lijn brengen
met de modernste technologie en productie.
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Communication Systems Business Unit
Panasonic House, Willoughby Road
Bracknell, Berkshire RG12 8FP
Verenigd Koninkrijk
+44 (0)207 022 6530

