Hybrydowe
Centrale
Abonenckie
KX-TES824
KX-TEM824

Najlepsze rozwi¹zanie
Twoich komunikacyjnych potrzeb
Telefon jest Twoim g³ównym narzêdziem komunikacji
– ³¹czy Ciê z partnerami w interesach, klientami,
przyjació³mi, a tak¿e cz³onkami rodziny zarówno
kiedy przebywasz w biurze, jak i poza nim.
Zaawansowane centrale hybrydowe KX-TES824
oraz KX-TEM824 to systemy telekomunikacyjne,
które s¹ w stanie skutecznie wesprzeæ Twoje
biznesowe i osobiste potrzeby.
Centrala KX-TES824 obs³uguje 3 linie miejskie (LM)
i 8 linii wewnêtrznych. Model KX-TEM wspó³pracuje
z 6 liniami miejskimi (LM) i 16 liniami wewnêtrznymi.
Dziêki opcjonalnym kartom rozszerzeñ, w miarê
wzrostu potrzeb, ³atwo mo¿na powiêkszyæ pojemnoœæ
systemu do 8 linii miejskich i 24 wewnêtrznych*.
Obydwie centrale zapewniaj¹ dostêp do funkcji,
które zaspokoj¹ najbardziej wymagaj¹cych
i oszczêdnych u¿ytkowników. Mo¿liwa jest wspó³praca
z szeregiem urz¹dzeñ telekomunikacyjnych, takich
jak telefony bezprzewodowe, automaty
zg³oszeniowe, modemy komputerowe, czytniki kart
magnetycznych, telefaksy i wszelkie urz¹dzenia
wspó³pracuj¹ce ze standardowymi liniami
telefonicznymi. Centrale Panasonic KX-TES824 oraz
KX-TEM824 idealnie nadaj¹ siê do ma³ych firm lub
domowych biur wymagaj¹cych elastycznego systemu
o du¿ym poziomie zaawansowania.
* 8 linii wewnêtrznych obs³uguje analogowe telefony jednoliniowe.

U¿yteczne i efektywne funkcje
3 poziomy automatycznej obs³ugi po³¹czeñ
z przewodnikiem g³osowym
Centrale udostêpniaj¹ us³ugê DISA (bezpoœredni zewnêtrzny dostêp do
funkcji systemu), która umo¿liwia dzwoni¹cym po³¹czenie siê z dowolnym
numerem wewnêtrznym bez poœrednictwa operatora. Mo¿liwe jest zapisanie
3 poziomów automatycznej zapowiedzi g³osowej, która skieruje dzwoni¹cego
do odpowiedniego numeru wewnêtrznego. Np.: „Dzia³ sprzeda¿y, naciœnij 1.”
(poziom 1), „Obs³uga central PBX, naciœnij 2.” (poziom 2), „Aby po³¹czyæ
siê z Markiem, naciœnij 1.” (poziom 3). Dzwoni¹cy mog¹ ³¹czyæ siê nie tylko
z numerami wewnêtrznymi, ale równie¿ z grupami abonentów* lub nawet
z liniami zewnêtrznymi. Kiedy centrala odbierze sygna³ transmisji faksowej
przez us³ugê DISA, automatycznie prze³¹czy to po³¹czenie na odpowiedni¹
liniê wewnêtrzn¹, do której pod³¹czony jest telefaks. Transmisje faksowe
mog¹ byæ odbierane zarówno w dzieñ, jak i w nocy, bez koniecznoœci
anga¿owania operatora, czy wydzielania osobnej linii telefonicznej.
* Wszystkie aparaty w grupie bêd¹ dzwoniæ jednoczeœnie, umo¿liwiaj¹c ka¿demu z jej
cz³onków odebranie tego po³¹czenia.

Identyfikacja abonenta dzwoni¹cego na
aparatach ATJ i ATS*
Rozpoznawanie dzwoni¹cego
Lepsza obs³uga po³¹czeñ
Centrala obs³uguje funkcjê identyfikacji abonenta dzwoni¹cego,
która pozwala u¿ytkownikowi na odczytywanie danych
o abonencie dzwoni¹cym na wyœwietlaczach analogowych
telefonów jednoliniowych (ATJ), obs³uguj¹cych tê funkcjê oraz
na wyœwietlaczach analogowych telefonów systemowych (ATS).
Systemowe telefony z wyœwietlaczami s¹ w stanie odtworzyæ
dane identyfikacyjne z 20 ostatnich po³¹czeñ (lista po³¹czeñ).
Centrala oferuje rejestr 300 ostatnich po³¹czeñ. Odpowiadanie
na zapamiêtane po³¹czenia jest ³atwe i wygodne.
* Wymagane jest zainstalowanie opcjonalnej karty obs³ugi.
W celu sprawdzenia dostêpnoœci funkcji identyfikacji abonenta w Pañstwa sieci,
prosimy skontaktowaæ siê z dostawc¹ us³ug telekomunikacyjnych.

Wbudowana obs³uga wiadomoœci g³osowych (BV)*

Obs³uga wiadomoœci SMS*

Dziêki tej funkcji mo¿na korzystaæ z wygodnych i ³atwych w obs³udze
wiadomoœci g³osowych bez koniecznoœci pod³¹czania osobnego systemu
poczty g³osowej. Opcjonalna karta obs³ugi wiadomoœci g³osowych
zabezpiecza przed przeoczeniem wa¿nego po³¹czenia lub wiadomoœci od
klienta lub wspó³pracownika. Skrzynkê pocztow¹ mo¿na dostosowaæ do
w³asnych potrzeb, nagrywaj¹c zapowiedzi, które s¹ odtwarzane, jeœli nie
mo¿na osobiœcie odebraæ po³¹czenia. Dzwoni¹cy mog¹ pozostawiaæ
wiadomoœci bezpoœrednio w prywatnej skrzynce, umo¿liwiaj¹c przekazywanie
osobistych informacji bez polegania na rêcznych notatkach. Centra obs³ugi
i grupy robocze mog¹ wykorzystywaæ obszar ogólnodostêpny, do
zapamiêtywania wiadomoœci od abonentów dzwoni¹cych, które mog¹ byæ
potem odtwarzane przez operatora lub cz³onka grupy. Przy bardziej
zaawansowanych wymaganiach dotycz¹cych wiadomoœci g³osowych,
system przetwarzania g³osu Panasonic (VPS) zapewni jeszcze lepsz¹
obs³ugê i funkcjonalnoœæ.
* Wymagana jest opcjonalna karta obs³ugi wiadomoœci g³osowych.

Wiadomoœci SMS (krótkie wiadomoœci tekstowe) s¹ lubian¹
i coraz popularniejsz¹ metod¹ komunikacji pomiêdzy telefonami
tradycyjnymi a komórkowymi. Centrala mo¿e udostêpniæ
wysy³aj¹cym wiadomoœci SMS mo¿liwoœæ przesy³ania ich
bezpoœrednio do konkretnego aparatu ATJ (analogowy telefon
jednoliniowy), zapewniaj¹c szybki i dyskretny ich odbiór przez
w³aœciwego adresata.
* Do odbierania i wysy³ania wiadomoœci SMS konieczne jest posiadanie aparatu
telefonicznego obs³uguj¹cego tê funkcjê oraz zainstalowanie opcjonalnej karty
identyfikacji abonenta. W sprawie dostêpnoœci us³ugi przesy³ania wiadomoœci SMS
w Pañstwa sieci prosimy skontaktowaæ siê z dostawc¹ us³ug telekomunikacyjnych.

System hybrydowy

Telefon bezprzewodowy

Telefaks

System przywo³awczy

Muzyka
Domofon

Elektrozamek

Elastyczna i prosta rozbudowa
Panasonic zapewnia w swoich centralach niespotykan¹
elastycznoœæ i ³atwoœæ rozbudowy dziêki opcjonalnym
kartom rozszerzeñ. Dziêki ich zainstalowaniu, mo¿liwa jest
rozbudowa systemu z 3 linii miejskich i 8 wewnêtrznych
do 8 linii miejskich i 24 wewnêtrznych, tak aby zaspokoiæ
rosn¹ce zapotrzebowanie rozwijaj¹cej siê firmy. Nie jest
przy tym wymagane ani dodatkowe programowanie
centrali, ani instalowanie kosztownego okablowania.

Efektywna obs³uga po³¹czeñ
Równomierna dystrybucja po³¹czeñ (UCD) z zapowiedzi¹
Poprawia wizerunek firmy.
Wa¿ne po³¹czenia nie pozostan¹ nieodebrane.
Podzia³ obci¹¿enia pomiêdzy operatorów.
Funkcja ta umo¿liwia dystrybucjê po³¹czeñ równoczeœnie do
grupy numerów wewnêtrznych dla zapewnienia szybkiego
i efektywnego obs³ugiwania wielu po³¹czeñ przychodz¹cych.
Jeœli wszystkie telefony w grupie UCD s¹ zajête, centrala
odtworzy specjaln¹ wiadomoœæ dla dzwoni¹cego – zachowuj¹c
siê jak recepcjonistka. Je¿eli grupa UCD w dalszym ci¹gu
pozostaje zajêta, dla po³¹czenia zostanie odtworzona kolejna
wiadomoœæ DISA. Jest to szczególnie u¿yteczne w biurach, gdzie
wiele po³¹czeñ trafia do grupy, a tylko jedna osoba zajmuje siê
ich odbieraniem (funkcja kolejkowania).

Przekierowanie po³¹czeñ (zajête/
nie odpowiada/„IdŸ za mn¹”/na liniê miejsk¹)
Wa¿ne po³¹czenia biznesowe nie zostan¹ pominiête
Po³¹czenia przychodz¹ce, interkomowe i przekazywane na
dany numer wewnêtrzny, mog¹ zostaæ przekierowane do innej
stacji, kiedy u¿ytkownik znajduje siê przy telefonie lub daleko
od w³asnego biurka. Po³¹czenia mog¹ byæ przekierowywane
na zaprogramowany numer, np.: do skrzynki pocztowej,
innego telefonu lub nawet poza biuro, podnosz¹c wydajnoœæ
i skutecznoœæ obs³ugi klientów. Zaprogramowanie funkcji
„IdŸ za mn¹” pozwala na zdalne przekierowywanie po³¹czeñ
za poœrednictwem innego telefonu znajduj¹cego siê w biurze.
(np. z pokoju konferencyjnego), tak ¿e nie utracisz ¿adnego
wa¿nego po³¹czenia, nawet jeœli jesteœ daleko od swojego
biurka.

Tryb dzienny/nocny/przerwa
Centrala udostêpnia pracê w trybach „Dzieñ/noc” oraz „Przerwa”,
które mog¹ zostaæ zastosowane do zmiany funkcji systemu
w zale¿noœci od pory dnia. Przyk³adowo, mo¿na ustaliæ, które
aparaty bêd¹ odpowiada³y na po³¹czenia po zakoñczeniu dnia
pracy, lub zablokowaæ po³¹czenia wychodz¹ce w nocy.

Domofony, elektrozamki i dzwonki do drzwi*
Do centrali mo¿e zostaæ pod³¹czone do 4 domofonów. Kiedy
goœæ naciœnie przycisk domofonu, uprzednio przypisane aparaty
telefoniczne bêd¹ dzwoniæ i ich u¿ytkownicy bêd¹ mogli,
odbieraj¹c po³¹czenie, porozmawiaæ z odwiedzaj¹cym.
Standardowe dzwonki do drzwi równie¿ mog¹ zostaæ pod³¹czone
do systemu, aby oznaczyæ po³¹czenia domofonowe znajom¹
melodyjk¹. Po³¹czenia domofonowe mog¹ byæ sygnalizowane
przez dzwonienie telefonu, dzwonka przy drzwiach lub obu
jednoczeœnie. Je¿eli jest zainstalowany opcjonalny elektrozamek,
odbieraj¹cy po³¹czenie mo¿e równie¿ otworzyæ drzwi i wpuœciæ
odwiedzaj¹cego.
* Wymagane jest zainstalowanie opcjonalnej karty.

Wiadomoœæ oczekuj¹ca*
Funkcja ta umo¿liwia u¿ytkownikowi linii wewnêtrznej
pozostawienie wiadomoœci typu „zadzwoñ do mnie”, oczekuj¹cej
na aparacie, do którego nie by³ w stanie siê dodzwoniæ,
poniewa¿ ten by³ zajêty lub nie odpowiada³. Naciœniêcie
podœwietlonego przycisku MESSAGE na telefonie systemowym
umo¿liwia automatyczne po³¹czenie siê z telefonem, z którego
pozostawiono wiadomoœæ.
* Tylko analogowe telefony systemowe (ATJ).

Telefon systemowy

Ekonomiczne zarz¹dzanie kosztami
Rejestr po³¹czeñ
(SMDR: szczegó³owe dane o po³¹czeniach)
Telefon standardowy

Centrala jest w stanie zapamiêtywaæ lub drukowaæ informacje, takie
jak data, czas, numer wewnêtrzny, numer wybierany, czas po³¹czenia
itp. Informacje SMDR mog¹ s³u¿yæ pomoc¹ przy monitorowaniu
kosztów po³¹czeñ, produktywnoœci zespo³u pracowników
i wykorzystania systemu telefonicznego.

Wprowadzanie kodu rozliczeniowego
(opcjonalne/wymuszone/weryfikuj¹ce)
System poczty g³osowej

w czasie oczekiwania
Dostêp do komputera PC

Kody rozliczeniowe mog¹ byæ wykorzystywane do identyfikacji po³¹czeñ
wychodz¹cych dla celów rozliczania i wystawiania rachunków.
Mo¿liwe jest drukowanie zestawieñ po³¹czeñ wykonanych z identyfikacj¹
u¿ytkownika (SMDR). „Kod rozliczeniowy weryfikuj¹cy” jest u¿ytecznym
narzêdziem kontroli kosztów, poniewa¿ u¿ytkownik, chc¹c wykonaæ
odleg³e po³¹czenie, musi wprowadziæ w³aœciwy kod rozliczeniowy,
aby prze³amaæ tymczasowo ograniczenie mo¿liwoœci wybierania
takiego numeru. Kody rozliczeniowe mog¹ byæ wykorzystywane do
efektywniejszego zarz¹dzania po³¹czeniami telefonicznymi w firmie.

Restrykcje
Centrala mo¿e zostaæ tak zaprogramowana, aby blokowaæ mo¿liwoœæ
wykonywania nieautoryzowanych po³¹czeñ d³ugodystansowych
z okreœlonych numerów wewnêtrznych przez blokowanie wybierania
okreœlonych numerów kierunkowych.

Elektroniczna blokada stacji
Po³¹czenia alarmowe
Mo¿liwe jest zaprogramowanie 5 numerów, które mog¹
prze³amywaæ restrykcje ograniczaj¹ce wykonywanie po³¹czeñ
i zapewniaæ po³¹czenia alarmowe z policj¹, stra¿¹ po¿arn¹ czy
pogotowiem ratunkowym.

5-stronna konferencja
Funkcja ta umo¿liwia bezpoœrednie, jednoczesne po³¹czenie
5 abonentów, umo¿liwiaj¹c im swobodne prowadzenie
telekonferencji. W takiej konferencji mog¹ uczestniczyæ
maksymalnie dwaj abonenci ³¹cz¹cy siê przez linie miejskie.

Zapobiega wykonywaniu po³¹czeñ z danego aparatu przez
nieautoryzowany personel przez „zablokowanie” dostêpu do linii
miejskich i wymaganie podawania 4-cyfrowego kodu przed
wykonaniem po³¹czenia. Operator i menad¿er maj¹ mo¿liwoœæ
kontrolowania elektronicznej blokady ka¿dej ze stacji, korzystaj¹c
z konsoli DSS. Przyk³adowo, funkcja ta mo¿e byæ wykorzystywana
w ma³ym hotelu, po wymeldowaniu siê goœcia.

Ograniczenie czasu po³¹czenia
Centrala roz³¹cza po³¹czenia wychodz¹ce po up³ywie
zaprogramowanego czasu. Sygna³ alarmowy jest przekazywany do
obu rozmówców na 15 sekund przed up³ywem limitu czasu.

Monitorowanie pomieszczeñ
Analogowy telefon systemowy lub domofon mog¹ byæ
wykorzystywane jako urz¹dzenia do monitorowania
pomieszczeñ. Funkcja ta jest u¿yteczna przy kontrolowaniu
pokoi dzieciêcych lub do zadañ ochrony mienia.

Grupy numerów wewnêtrznych

Proste programowanie, prosta obs³uga
Intuicyjne dostosowywanie oraz obs³uga

Przywo³ywanie grupowe: Ka¿dy cz³onek grupy mo¿e wykonaæ
przywo³anie g³osowe innego cz³onka swojej grupy.
Grupa przechwytywania po³¹czeñ, grupa dzwonienia DISA lub
grupa UCD s¹ to specyficzne grupy numerów wewnêtrznych.

Programowanie i dostosowywanie systemu centrali zosta³o jeszcze
bardziej uproszczone i u³atwione, dziêki do³¹czonemu oprogramowaniu
konsoli obs³ugi KX-TE Panasonic. Wystarczy pod³¹czyæ komputer PC
za poœrednictwem portu USB lub szeregowego (RS-232C), a intuicyjny
interfejs graficzny pomo¿e zrobiæ resztê. Administrator systemu jest
w stanie programowaæ i obs³ugiwaæ centralê, nawet znajduj¹c siê
poza biurem, dziêki po³¹czeniu siê za poœrednictwem wbudowanego
modemu. Oczywiœcie dostêpne jest równie¿ programowanie za
pomoc¹ telefonów systemowych Panasonic, umo¿liwiaj¹ce szybkie
wprowadzanie drobnych zmian.

Wybór rodzaju dzwonka

Interfejs zasilania awaryjnego (wbudowany)*

Dla danego typu po³¹czenia, takiego jak: po³¹czenie
wychodz¹ce, interkomowe czy domofonowe, mo¿liwe jest
przypisanie ró¿nego typu dzwonka. Dziêki temu mo¿liwe jest
odró¿nianie po³¹czeñ prywatnych od biznesowych.

Centrala jest wyposa¿ona we wbudowany interfejs zasilania
awaryjnego, który zapewnia pe³n¹ funkcjonalnoœæ systemu nawet
podczas awarii zasilania.

Centrala umo¿liwia stworzenie 8 grup numerów wewnêtrznych.
Nastêpuj¹ce funkcje mog¹ byæ wykorzystywane wewn¹trz grupy:
Grupowe odbieranie po³¹czeñ: Ka¿dy z cz³onków grupy mo¿e
odebraæ po³¹czenie skierowane do któregokolwiek z cz³onków grupy.

* Wymagane jest pod³¹czenie opcjonalnym kablem.

Analogowe telefony systemowe (ATS)
Dostarczaj¹ zupe³nie now¹ oprawê funkcji komunikacyjnych

KX-T7735

Alfanumeryczny wyœwietlacz LCD

3-liniowy wyœwietlacz,
system g³oœno mówi¹cy

3-liniowy (16 znaków w wierszu) wyœwietlacz
udostêpnia u¿yteczne informacje, takie jak:
pozostawione wiadomoœci, stan po³¹czeñ,
datê i czas, czas trwania po³¹czenia, czy
identyfikacjê dzwoni¹cego*.

Przekazywanie po³¹czeñ/
funkcja „nie przeszkadzaæ”
Przekazywanie po³¹czeñ pozwala przenieœæ
po³¹czenia na inny aparat. Funkcja
„nie przeszkadzaæ” blokuje po³¹czenia
przychodz¹ce gdy jest siê zajêtym.

Programowalne przyciski z dwukolorowymi
lampkami LED (czerwona/zielona)
Mo¿na skorzystaæ z funkcji obs³ugiwanych jednym
naciœniêciem, takich jak: bezpoœredni wybór stacji
(DSS), zalogowanie/wylogowanie. Dwukolorowe
LED s¹ wygodnym Ÿród³em informacji. Lampka
zajêtoœci (BLF) wskazuje, które linie s¹ u¿ywane.

Programowalne przyciski funkcyjne
Lampka po³¹czenia
przychodz¹cego/wiadomoœci
Du¿a, dobrze widoczna lampka
sygnalizuje nadejœcie po³¹czenia lub
wiadomoœci, dziêki czemu zawsze
widaæ, ¿e ktoœ dzwoni, nawet gdy jest
siê daleko od aparatu.

Konferencja
S³u¿y do organizowania wielostronnych po³¹czeñ.

Interkom
Przycisk do realizacji
po³¹czeñ wewnêtrznych.

Wiadomoœæ
Przycisk u¿ywany do pozostawiania
wiadomoœci oczekuj¹cej b¹dŸ
odpowiadania na ni¹.

Flash/Recall
U¿ywany do roz³¹czania bez odk³adania
s³uchawki oraz do ponawiania po³¹czeñ.

Pauza

Auto Answer/Mute

Wstawianie pauzy w numerach
szybkiego wybierania.

Auto Answer: Wykorzystywany przy
po³¹czeniach wewnêtrznych.
Mute: S³uchaj, nie bêd¹c s³yszanym
(wy³¹czanie mikrofonu).

Transfer
Do przekazywania po³¹czeñ do innego
aparatu lub poczty g³osowej.

Gniazdo s³uchawki
nag³ownej

Auto Dial/Store

Pozwala rozmawiaæ
i jednoczeœnie np.
obs³ugiwaæ komputer.

U¿ywany podczas szybkiego wybierania.

Dostosowanie k¹ta pochylenia
Aparat mo¿na ustawiæ pod jednym
wybranym z dwóch k¹tem, dla u³atwienia
obs³ugi i zaoszczêdzenia miejsca na biurku.

Redial
Powtarzanie ostatnio
wybieranego numeru.

Hold
Zawieszanie po³¹czenia.

Zestaw g³oœno mówi¹cy
zwiêkszaj¹cy wygodê obs³ugi

Przycisk nawigacyjny

Umo¿liwia wykonywanie po³¹czeñ lub
rozmawianie bez podnoszenia s³uchawki.

Umo¿liwia szybkie dostosowanie poziomu
g³oœnoœci i kontrastu wyœwietlacza.

* Wymagana jest instalacja opcjonalnej karty us³ug. W sprawie dostêpnoœci w Pañstwa sieci us³ugi identyfikacji
abonenta dzwoni¹cego prosimy kontaktowaæ siê z dostawc¹ us³ug telekomunikacyjnych.

KX-T7730

KX-T7720

KX-T7750

KX-T7740

Wyœwietlacz LCD,
system g³oœno mówi¹cy

System g³oœno mówi¹cy

Telefon z g³oœnikiem

Konsola DSS

Model

KX-T7735

KX-T7730

KX-T7720

Wyœwietlacz alfanumeryczny (linie x liczba znaków w linii)

3 x 16

1 x 16

-

-

Programowalne przyciski z dwukolorowymi lampkami LED

12

12

12

12
-

Funkcja

Programowalne przyciski funkcyjne (PF)

KX-T7750

12

-

-

Przycisk nawigacyjny

Przycisk nawigacyjny

-

-

G

G

G

Tylko ods³uch

Regulacja poziomu g³oœnoœci g³oœnika (Monitor)

Przycisk nawigacyjny

Przycisk nawigacyjny

Przycisk „góra/dó³”

Przycisk „góra/dó³”

Regulacja poziomu g³oœnoœci w s³uchawce

Przycisk nawigacyjny

Przycisk nawigacyjny

Przycisk „góra/dó³”

Przycisk „góra/dó³”

Regulacja g³oœnoœci dzwonka

Prze³¹cznik suwakowy Prze³¹cznik suwakowy Prze³¹cznik suwakowy Prze³¹cznik suwakowy
(Wy³./cichy/g³oœny)
(Wy³./cichy/g³oœny)
(Wy³./cichy/g³oœny)
(Wy³./cichy/g³oœny)

Regulacja kontrastu wyœwietlacza

Przyciski dostêpu do funkcji LCD
Rozmawianie bez podnoszenia s³uchawki

Przycisk nawigacyjny

Przycisk nawigacyjny

-

-

Lampka po³¹czenia przychodz¹cego/wiadomoœci

G

G

G

G

Automatyczne odbieranie po³¹czeñ/wyciszanie

G

G

G

-

Po³¹czenia inicjowane g³osowo

-

-

-

G

G

G

-

-

Wspó³praca ze s³uchawk¹ nag³own¹*
* Tylko zestawy z wtykiem o œrednicy

2,5 mm. Rekomendowane jest korzystanie z zestawu KX-TCA89.

Lista funkcji

Specyfikacje
Konfiguracja

• Wiadomoœæ na czas nieobecnoœci
• Wprowadzanie kodu rozliczeniowego
(opcjonalny/wymuszony/z weryfikacj¹)
• 2 sposoby powiadamiania o po³¹czeniu dzwonek/g³os
• Automatyczne oddzwanianie jeœli zajête
(zamawianie po³¹czeñ)
• Automatyczna konfiguracja linii
miejskich (LM)
• Automatyczny transfer faksów
• Interfejs zasilania awaryjnego
(wbudowany)
• Wbudowane powiadomienie g³osowe (BV)*1
• Sygnalizacja zajêtoœci stacji (BSS)
• Przekierowanie po³¹czeñ
- wszystkie
- zajête/brak odpowiedzi
- „idŸ za mn¹”
- na zewnêtrzny numer telefonu
• Wyœwietlanie danych abonenta dzwoni¹cego
na telefonach ATJ i ATS*1 *3
• Detekcja sygna³u kontroli po³¹czeñ
grupowych (CPC)*2
• Parkowanie po³¹czeñ
• Podejmowanie po³¹czeñ
• Trasowanie dla us³ugi SMS
• Rozdzielanie po³¹czeñ
• Przekazywanie po³¹czeñ
- na liniê wewnêtrzn¹
- na liniê miejsk¹
• Po³¹czenia oczekuj¹ce
• Konferencja (3-stronna/5-stronna)
• Konferencja bez zapowiedzi (3-stronna)
• Zabezpieczenie linii danych
• Bezpoœrednie wejœcie linii (DIL)
• Bezpoœredni, zewnêtrzny dostêp do funkcji
systemu DISA z wiadomoœci¹ (3 poziomy,
1 kana³, 180 s)
• Wybór tonu dzwonienia
• Funkcja „nie przeszkadzaæ” (DND)
• Prze³amanie funkcji DND
• Obs³uga domofonu/elektrozamka*1
• Po³¹czenia z domofonem*1
• Obs³uga konsoli DSS
• Po³¹czenia awaryjne
• Prze³amanie zajêtoœci
(na linii wewnêtrznej/na linii miejskiej)
• Blokada mo¿liwoœci prze³amania zajêtoœci
• Grupy linii wewnêtrznych
• Has³o dostêpu do linii wewnêtrznej/
has³o dostêpu do systemu
• Dostêp do funkcji zewnêtrznych
• Elastyczny plan numeracji linii wewnêtrznych
• Odbieranie po³¹czeñ bez podnoszenia
s³uchawki

• Zawieszanie po³¹czeñ
• Trasowanie po³¹czeñ przychodz¹cych
• Po³¹czenia interkomowe
• Ograniczenie czasu trwania po³¹czenia
(1~32 minut)
• Logowanie/wylogowanie
• Wiadomoœæ oczekuj¹ca
• Muzyka na czas zawieszenia/
muzyka w tle (BGM)
• Wybieranie jednoprzyciskowe
• Telefon do operatora
• Zapowiedzi wychodz¹ce (OGM)
• Przywo³ywanie (Paging)
- wszystkie linie wewnêtrzne
- grupowe
- zewnêtrzne
• Odmowa przywo³ywania
• Telefon równoleg³y
• Po³¹czenia typu „gor¹ca linia”
• Wykrywanie odwróconej polaryzacji*2
• Przekazywanie na wypadek awarii zasilania
• Ustawienie linii preferowanych
- dla po³¹czeñ przychodz¹cych
- dla po³¹czeñ wychodz¹cych
• Programowanie (przez TS/komputer PC)
• Wybór dzwonienia: impulsowe/tonowe
• Powtórne wybieranie
- automatyczne
- ostatniego numeru
- zapamiêtanego numeru
- zapamiêtanego Caller ID*1
• Wybór wzorca dzwonienia
• Monitorowanie pomieszczenia
(ATS/domofon)
• Sekretne dzwonienie
• Szybkie wybieranie
- systemowe
- osobiste
• Kasowanie ustawieñ stacji
• Poszukiwanie stacji
• Blokada numeru wewnêtrznego
• Zdalna blokada numeru wewnêtrznego
• Rejestr po³¹czeñ (SMDR)
• Prze³¹czanie trybu pracy (dzieñ/noc/przerwa)
- automatyczne
- rêczne
• Funkcja powiadamiania czasowego
• Zdalna funkcja powiadamiania czasowego
• Restrykcje dla po³¹czeñ
• Prze³amanie restrykcji
• Równomierna dystrybucja po³¹czeñ (UCD)
z zapowiedzi¹
• Integracja z poczt¹ g³osow¹ (ATS/DTMF)
• Wêdruj¹ca klasa obs³ugi COS

Podstawowa
KX-TES824

Opcjonalna
(KX-TE82480)
2 x LM/ 8 x ATJ

Linie miejskie (LM): 3
Linie wewnêtrzne: 8

Opcjonalna
(KX-TE82483)
3 x LM / 8 hybr.
linii wewn.

Opcjonalna
(KX-TE82474)
8 ATJ

5
16
6
16
3
16
6
24

6
16

8
24

5
16
KX-TEM824

6
24

Linie miejskie (LM): 6
Linie wewnêtrzne: 16

8
24

Pojemnoœæ systemu (maks.)
FUNKCJA
Operator
Systemowe szybkie wybieranie
Osobiste szybkie wybieranie
Wybieranie jednym przyciskiem
Grupy linii wewnêtrznych
Grupy dystrybucji po³¹czeñ (UCD)
Poziomy restrykcji
Kody rozliczeniowe (z weryfikacj¹)
Parkowanie po³¹czeñ
Rejestr po³¹czeñ
(identyfikacja dzwoni¹cego) * 3
Wiadmoœci na czas nieobecnoœci
Wiadomoœci oczekuj¹ce
Kody awaryjne
Zewnêtrzne Ÿród³a dŸwiêku
Zewnêtrzne urz¹dzenia przywo³uj¹ce
Domofony
Elektrozamki
Konsole DSS
Zapowiedzi wychodz¹ce (DISA)
Zapowiedzi wychodz¹ce (BV)

KX-TES/TEM824
1
100
10/liniê wewn.
Maks. 24/liniê wewn.
8
1
5
50
10
20 (osobiste)
300 (wspólny)
6
8/liniê wewnêtrzn¹
5
1
1
4
4
2
360 s
125 wiadomoœci lub 60 min (/kana³)

Dane techniczne
PARAMETR
Maksymalna pojemnoœæ

KX-TES824
KX-TEM824
8 x LM
8 x LM
24 linie wewnêtrzne
24 linie wewnêtrzne
(16: hybrydowe 8: ATJ)
(16: hybrydowe 8: ATJ)
Œcie¿ki interkomu
4
4
Wybieranie numeru
Po³. zewn.: tonowe (DTMF) /impulsowe (10 p/s, 20 p/s)
Po³. wewn.: tonowe (DTMF) /impulsowe (10 p/s, 20 p/s)
Prze³¹czanie wybierania
Impulsowe na tonowe
Z³¹cza
Linie miejskie: wtyk modularny (2-przewodowy)
Interkom: wtyk modularny (4-przewodowy)
Przywo³ywanie: wtyk koncentryczny, typu jack
Zewnêtrzny dŸwiêk: wtyk koncentryczny, typu jack
SMDR: Port RS-232C I/F (9-pinowe, typu D-SUB)
Programowanie: RS-232C/USB/zdalny modem
SMDR
Zapamiêtywane parametry: Data, czas, numer wewnêtrzny,
numer linii miejskiej, wybierany numer, czas trwania
po³¹czenia, kod rozliczeniowy, identyfikacja abonenta*3
Detekcja odwróconej polaryzacji*2
Tak
Tak
2 porty (ATS lub DTMF)
2 porty (ATS lub DTMF)
Porty poczty g³osowej
2
4
Odbiorniki DTMF
1
1
Generatory DTMF
2
2
Œcie¿ki transferu LM-LM
1
2
Porty transferowe na wyp. awarii zas.
Tak
Tak
Bezp. pod³¹czenie zas. awaryjnego
Zasilanie
AC 110 - 240 V, 50/60 Hz
45 W
58 W
Pobór pr¹du
Wymiary (szer. x wys. x g³êb.)
368 mm x 284 mm x 102 mm
368 mm x 284 mm x 102 mm
Masa (z pe³nym wyposa¿eniem)
Ok. 3,5 kg

Wyposa¿enie opcjonalne
Opcja
KX-TE82461
KX-TE82474

*1 Wymagane jest zainstalowanie opcjonalnej karty.
*2 Wykrywanie odwróconej polaryzacji jest zale¿ne od us³ug
oferowanych przez dostawcê us³ug telekomunikacyjnych.

*3 Prosimy skontaktowaæ siê z dostawc¹ us³ug
telekomunikacyjnych w celu ustalenia dostêpnoœci funkcji
identyfikacji abonenta w Pañstwa sieci.
4
* Domofon 1 i domofon 2 nie mog¹ byæ u¿ywane
jednoczeœnie. Domofon 3 i domofon 4 nie mog¹ byæ
u¿ywane jednoczeœnie.
ATS: Analogowy telefon systemowy
ATJ: Analogowy telefon jednoliniowy

Panasonic Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa, Polska
Tel. (22) 338 11 00, faks (22) 338 12 00
Infolinia 0 801 351 903
Internet: www.panasonic.pl

Z³¹cza
Port RS-232C
Port USB (1.1)
Zasilanie awaryjne
Domofon/elektrozamek
Zewnêtrzne Ÿród³o dŸwiêku
Zewnêtrzne urz¹dzenie
do przywo³ywania

KX-TE82480
KX-TE82483
KX-TE82491
KX-TE82492
KX-TE82493
KX-T30865
KX-A227

Opis
4-portowa karta interfejsu domofonu*4
8-portowa karta analogowych linii
wewnêtrznych
2-portowa karta analogowych linii miejskich
i 8-portowa karta analogowych linii wewn.
3-portowa karta analogowych linii miejskich
i 8-portowa karta hybrydowych linii wewn.
Karta rozbudowy czasu zapowiedzi
2-kana³owa karta wiadomoœci g³osowych
3-portowa karta identyfikacji abonenta
Domofon
Kabel do pod³¹czenia zasilania awaryjnego

KX-TES824
Maks. 1
Maks. 1

KX-TEM824
Maks. 1
Maks. 1

Maks. 1

Maks. 1

Maks. 1
Maks. 1
Maks. 1
Maks. 3
Maks. 4

Maks. 1
Maks. 1
Maks. 3
Maks. 4

Wygl¹d i dane techniczne mog¹ ulec zmianie bez powiadomienia. 2M15KY-TES/TEM824.X 2 Wydrukowane w Polsce.

