Panasonic
ideas for life

Προηγμένα Τηλεφωνικά Κέντρα

ΚΧ-ΤEΑ308 Ι ΚΧ-ΤES824

Η καλύτερη λύση
   για την επικοινωνία σας
Για τις επικοινωνίες φωνής, το τηλεφωνικό σας σύστημα
παραμένει το κύριο και βασικό εργαλείο επικοινωνίας.
Είναι ο πρωταρχικός σας σύνδεσμος με τους συνεργάτες, τους
πελάτες, τους προμηθευτές, τους υπαλλήλους, τους συνάδελφους,
τους φίλους, ακόμα και τα μέλη της οικογένειάς σας.
Τα προηγμένα τηλεφωνικά κέντρα ΚX-TEA308 και KX-TES824
μπορούν να υποστηρίξουν όλες τις προσωπικές και επαγγελματικές
σας ανάγκες για επικοινωνία, με τον πιο οικονομικό τρόπο.
Και τα δύο τηλεφωνικά κέντρα είναι προδιαμορφωμένα,
υποστηρίζοντας 3 εξωτερικές γραμμές και 8 εσωτερικές.
Το KX-TES824 μπορεί εύκολα να επεκταθεί ως τις 8 εξωτερικές
και 24 εσωτερικές γραμμές. Και τα δύο συστήματα προσφέρουν
λειτουργίες, ικανές να ικανοποιήσουν ακόμα και τους πιο
απαιτητικούς χρήστες. Μπορείτε να συνδέσετε πάνω τους πληθώρα
συσκευών επικοινωνίας, όπως ασύρματα τηλέφωνα, αυτόματους
τηλεφωνητές, μόντεμ, συσκευές ανάγνωσης πιστωτικών καρτών
και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που λειτουργεί με συμβατικές
τηλεφωνικές γραμμές.
Τα τηλεφωνικά κέντρα ΚX-TEA308 και KX-TES824 της Panasonic
είναι εξοπλισμένα με τόσες πολλές λειτουργίες, που αποτελούν
ιδανική λύση για μικρές επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες και
σύγχρονες κατοικίες, που χρειάζονται ένα ευέλικτο σύστημα
με πλούσιες δυνατότητες.

Χρήσιμες και αποδοτικές λειτουργίες
Αυτόματη απάντηση με μηνύματα 3 επιπέδων
Τα τηλεφωνικά κέντρα ΚX-TEA308 και KX-TES824 υποστηρίζουν λειτουργίες
DISA (Direct Inward System Access), οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση
σε οποιοδήποτε εσωτερικό χωρίς τη μεσολάβηση της τηλεφωνήτριας,
σε όποιον καλεί από εξωτερική γραμμή. Μηνύματα αυτόματου χαιρετισμού
(σε 3 επίπεδα), κατευθύνουν τον καλούντα στο αρμόδιο τμήμα ή προορισμό.
Η λειτουργία DISA μπορεί να μειώσει τον αριθμό κλήσεων που χειρίζεται
η τηλεφωνήτρια, επιτρέποντaς της να αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε
νέους ή σημαντικούς πελάτες.

Κάρτα φωνητικών μηνυμάτων*
• Δεν χάνετε κλήσεις και μηνύματα
• Δεν απαιτείται ξεχωριστό σύστημα Voice Mail
(φωνητικών θυρίδων)
Εκμεταλλευτείτε ακόμα ένα πλεονέκτημα και κάντε πιο αποδοτική την
εργασία σας χρησιμοποιώντας φωνητικά μηνύματα, χωρίς την χρήση
ξεχωριστού συστήματος φωνητικών μηνυμάτων. Η προαιρετική κάρτα
φωνητικών μηνυμάτων διασφαλίζει ότι καμία σημαντική κλήση σας δεν
θα μείνει αναπάντητη και δίνει στους πελάτες σας τη δυνατότητα να σας
αφήσουν μήνυμα, όταν δεν είστε διαθέσιμοι.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τη φωνητική σας θυρίδα όπως εσείς θέλετε,
ηχογραφώντας προσωπικά φωνητικά μηνύματα, που θα αναπαράγονται όταν
δεν μπορείτε να απαντήσετε σε κάποια κλήση.
Τα Call Centers και οι ομάδες εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούν κοινή
περιοχή για την ηχογράφηση των μηνυμάτων των καλούντων, ώστε να
ακουστούν αργότερα από τον τηλεφωνητή ή κάποιο μέλος της ομάδας.
* Απαιτείται προαιρετική κάρτα φωνητικών μηνυμάτων.

Αναγνώριση καλούντος σε αποκλειστικές και απλές
αναλογικές συσκευές με δυνατότητα CLIP*
• Αναγνώριση καλούντος
• Καλύτερη διαχείριση κλήσεων
Το σύστημα είναι συμβατό με την υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος,
η οποία σας επιτρέπει να δείτε σχετικές με τον καλούντα πληροφορίες,
πριν απαντήσετε στην κλήση. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη
στις αποκλειστικές και τις απλές συσκευές που διαθέτουν οθόνη
και δυνατότητα αναγνώρισης καλούντος. Οι αναλογικές συσκευές
μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν για πρόσβαση στον κατάλογο
αναγνώρισης καλούντος στις τελευταίες 20 κλήσεις (κατάλογος κλήσεων),
ενώ το σύστημα υποστηρίζει κατάλογο κλήσεων 300 θέσεων, ώστε να
μπορείτε να καλείτε εύκολα καταχωρημένους αριθμούς.
* Απαιτείται προαιρετική κάρτα.
   Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας ή τον τηλεφωνικό σας παροχέα για να
   επιβεβαιώσετε ότι είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας η υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος.

Ευέλικτη δρομολόγηση μηνυμάτων SMS*
H λειτουργία SMS έχει αποδειχθεί ένας οικονομικός και ιδιαίτερα
δημοφιλής τρόπος αποστολής μηνυμάτων κειμένου μεταξύ σταθερών
και κινητών τηλεφώνων.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημά σας, έτσι ώστε να επιτρέπεται
στα μηνύματα SMS να καταλήγουν απευθείας στο εσωτερικό κάποιου
συγκεκριμένου χρήστη, διασφαλίζοντας έτσι ότι θα λάβει το
μήνυμα γρήγορα και ιδιωτικά.
* Για την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων SMS απαιτούνται η προαιρετική κάρτα αναγνώρισης
καλούντος και τηλεφωνική συσκευή συμβατή με SMS. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον
προμηθευτή σας ή τον τηλεφωνικό σας παροχέα, για να επιβεβαιώσετε ότι στην περιοχή σας
είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων SMS.

Προηγμένο τηλεφωνικό κέντρο

Ασύρματο τηλέφωνο

Σύνδεση φαξ

Σύστημα αναγγελίας

Μ

Θυροτηλέφωνο
Σύστημα ανοίγματος θύρας

Δυνατότητα επέκτασης
Η Panasonic σας παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος σας,
ευέλικτα και απλά, με την βοήθεια προαιρετικών καρτών.
Μπορείτε να επεκτείνετε το σύστημα σας από 3 εξωτερικές γραμμές
και 8 εσωτερικά σε 8 εξωτερικές γραμμές και 24 εσωτερικά,
ώστε να καλύψετε τις νέες ανάγκες σας (Μόνο για το KX-TES824).

Aποτελεσματική διαχείριση κλήσεων
Ομοιόμορφη κατανομή κλήσεων (UCD) με ειδικό μήνυμα
• Βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης
• Οι σημαντικές κλήσεις δεν μένουν αναπάντητες
• Μειώνει το φόρτο εργασίας του τηλεφωνητή
Η λειτουργία ομοιόμορφης κατανομής κλήσεων με ειδικό μήνυμα, μοιράζει
ομοιόμορφα τις κλήσεις σε πολλές ομάδες εσωτερικών, ώστε να διαχειρίζεστε
πολλές εισερχόμενες κλήσεις γρήγορα και αποτελεσματικά. Αν όλα τα
εσωτερικά σε μια ομάδα ομοιόμορφης κατανομής κλήσεων είναι κατειλημμένα,
το σύστημα αναπαράγει είτε ένα μήνυμα προς τον καλούντα- παίζοντας
το ρόλο της υποδοχής- είτε μουσική αναμονής. Αν η ομάδα ομοιόμορφης
κατανομής κλήσεων παραμείνει κατειλημμένη, η κλήση μπορεί να προωθηθεί
σε δευτερεύουσα DISA. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε γραφεία,
όπου ένα μόνο άτομο πρέπει να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλές κλήσεις.

Προώθηση κλήσεων
(Κατειλημμένο / Χωρίς Απάντηση / Ακολούθησε με /
προς Εξωτερική Γραμμή)
• Οι σημαντικές επαγγελματικές κλήσεις δεν θα μένουν ποτέ πιά
αναπάντητες
Οι εισερχόμενες, εσωτερικές ή προωθούμενες στο εσωτερικό σας κλήσεις
μπορούν εύκολα να προωθηθούν σε άλλο προορισμό, αν ήδη μιλάτε ή δεν είστε
στο γραφείο σας. Μπορούν να προωθηθούν και από μακρυά σε κάποιο
προγραμματισμένο αριθμό, όπως η θυρίδα σας, σε κάποιον άλλο αριθμό ή σε
κινητό τηλέφωνο, βελτιώνοντας την απόδοση σας και την εξυπηρέτηση πελατών.

Λειτουργία Ημερήσια / Νυχτερινή / Μεσημβρινή
Το σύστημα σας παρέχει τις λειτουργίες “Hμερήσια / Νυχτερινή” και
“Μεσημβρινή”, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αλλάξουν τη
συμπεριφορά του συστήματος, ανάλογα με την ώρα της ημέρας.
Για παράδειγμα, μπορείτε να προγραμματίσετε ποιες συσκευές θα κτυπούν για
τις εισερχόμενες κλήσεις ή να απαγορεύσετε τις εξερχόμενες κλήσεις τη νύχτα.

Θυροτηλέφωνα, συστήματα ανοίγματος θύρας και συστήματα
κουδουνισμού*
Το ΚΧ-ΤΕΑ308 υποστηρίζει μέχρι 2, ενώ το KX-TES824 υποστηρίζει μέχρι
4 θυροτηλέφωνα. Όταν ο επισκέπτης πιέσει το πλήκτρο του θυροτηλέφωνου,
κουδουνίζει ένα προκαθορισμένο εσωτερικό, επιτρέποντας στο χρήστη του
να μιλήσει στον επισκέπτη. Στο σύστημα μπορούν, επίσης, να συνδεθούν
εξωτερικά συμβατικά συστήματα κουδουνισμού, τα οποία μπορούν
να κουδουνίζουν παράλληλα με τις συσκευές.
* Απαιτείται προαιρετική κάρτα

Μήνυμα αναμονής*

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει σε όποιον καλεί ένα εσωτερικό να το ενημερώσει
ότι υπάρχει μήνυμα αναμονής, αν αυτό είναι κατειλημμένο ή δεν απαντά στην
κλήση. Οταν το σχετικό πλήκτρο (MESSAGE) είναι αναμμένο σε μια αποκλειστική
συσκευή, μπορείτε πιέζοντας το, να καλέσετε αυτομάτως τον καλούντα.
* Αποκλειστική συσκευή μόνο

Τηλεφωνικό κέντρο

Διαχείριση κόστους
Αναφορές κλήσεων
Λεπτομερής καταγραφή μηνυμάτων σταθμού (SMDR)

Συμβατική συσκευή

Σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου

Μουσική αναμονής
Πρόσβαση σε Η/Υ

Το KX-TEA308 και το KX-TΕS824 μπορούν να καταγράψουν και να τυπώσουν
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις, όπως ημερομηνία, ώρα,
αριθμό εσωτερικού, αριθμούς που έχουν κληθεί, διάρκεια κλήσης κτλ.
Η λειτουργία SMDR σας βοηθάει να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά το κόστος
των κλήσεων σας, την αποδοτικότητα του προσωπικού και τη χρήση του
τηλεφωνικού συστήματος.

Εισαγωγή κωδικού λογαριασμού
(Προαιρετικό / Υποχρεωτικό / Επαλήθευση)
Οι κωδικοί λογαριασμού χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των
πραγματοποιούμενων εξωτερικών κλήσεων, για λογιστικούς λόγους.
Οι κλήσεις που έχουν γίνει με χρήση κάποιου κωδικού μπορούν και να
εκτυπωθούν (SMDR). Η “επαλήθευση κωδικού λογαριασμού” είναι ένας
πολύ χρήσιμος τρόπος ελέγχου του κόστους των κλήσεων,
συμβάλλοντας στην αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων σας.

Φραγές κλήσης
Επείγουσα κλήση
Μπορείτε να ορίσετε 5 διαφορετικούς αριθμούς, για τους οποίους δεν θα ισχύουν
περιορισμοί, στην περίπτωση που θέλετε να κάνετε επείγουσες κλήσεις π.χ. στην
αστυνομία, στην πυροσβεστική, σε νοσοκομείο κτλ.

5μερής συνδιάσκεψη
Το σύστημα επιτρέπει την ταυτόχρονη συνομιλία ως και σε 5 διαφορετικούς
χρήστες.
Στην κλήση συνδιάσκεψης μπορούν να επισυνδεθούν μέχρι 2 εξωτερικές γραμμές.

Ανίχνευση φαξ
Το σύστημα είναι αρκετά "έξυπνο", ώστε να ανιχνεύσει ένα εισερχόμενο φαξ,
μεταβιβάζοντας την κλήση αυτόματα στη συσκευή φαξ. Αυτή η δυνατότητα,
σας απαλλάσσει από την ανάγκη να έχετε ξεχωριστή γραμμή μόνο για το φαξ.

Έλεγχος δωματίου
Μια αποκλειστική συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο ελέγχου δωματίου. Η
λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για τον έλεγχο στο δωμάτιο των
παιδιών, το δωμάτιο κάποιου ηλικιωμένου ή απλώς για λόγους ασφαλείας.

Ομάδα Εσωτερικών

Το σύστημα μπορεί να προγραμματιστεί έτσι, ώστε να απαγορεύει τις μη
εγκεκριμένες υπεραστικές ή διεθνείς κλήσεις, απαγορεύοντας σε ορισμένα
εσωτερικά την κλήση συγκεκριμένων κωδικών περιοχής.

Ηλεκτρονικό κλείδωμα σταθμού
Απαγορεύει σε άλλα, μη εξουσιοδοτημένα άτομα να πραγματοποιούν
εξωτερικές κλήσεις από τη συσκευή σας. Οι εξωτερικές γραμμές "κλειδώνουν"
και ζητείται ένας 4ψήφιος κωδικός ασφαλείας πριν από την πραγματοποίηση
κλήσεων.

Χρονικός περιορισμός κλήσης
Το σύστημα διακόπτει την κλήση όταν αυτή υπερβεί ένα προγραμματισμένο
χρονικό όριο: 15 δευτερόλεπτα πριν από το προκαθορισμένο χρονικό όριο,
θα ακουστεί ένας τόνος ειδοποίησης.

Εύκολος προγραμματισμός και συντήρηση
Πανεύκολη προσωποποίηση και συντήρηση

Ομάδα αναζήτησης: Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας εσωτερικών μπορεί
να πραγματοποιήσει κλήση φωνητικής αναγγελίας σε άλλο μέλος της.

Η ρύθμιση και η συντήρηση του συστήματος γίνεται με τη βοήθεια ειδικού
λογισμικού εγκατάστασης που συνοδεύει τα KX-TEA308 και KX-TES824,
μέσω του ενσωματωμένου USB ή του σειριακού interface (RS-232C).
Ο προγραμματιστής του συστήματος μπορεί να προγραμματίσει και να κάνει
τη συντήρηση του συστήματος ακόμα κι όταν βρίσκεται μακριά, χάρη στο
ενσωματωμένο modem. Επιπλέον είναι διαθέσιμο και το interface προγραμματισμού
Panasonic PT, που σας επιτρέπει να προγραμματίσετε γρήγορα το σύστημα,
χρησιμοποιώντας μια αποκλειστική, τηλεφωνική συσκευή Panasonic.

Ομάδα hunting: Η ομάδα κουδουνισμού DISA ή UCD είναι μια συγκεκριμένη ομάδα
εσωτερικών.

Ενσωματωμένο κύκλωμα για σύνδεση Μπαταριών*

Το σύστημα υποστηρίζει 8 ομάδες εσωτερικών. Σε κάθε μια από αυτές, μπορούν
να ενεργοποιηθούν οι παρακάτω λειτουργίες.
Λήψη κλήσεων ομάδας: Οποιοδήποτε μέλος της ομάδας εσωτερικών μπορεί
να απαντήσει σε κλήση που κουδουνίζει σε άλλο εσωτερικό.

Επιλογή τρόπου κουδουνισμού
Μπορείτε να επιλέξετε ήχο κουδουνισμού ανάλογα με τον τύπο κλήσης,
όπως εξωτερική, εσωτερική ή κλήση θυροτηλεφώνου.

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο κύκλωμα για σύνδεση
Μπαταριών, που σας παρέχει πλήρη κάλυψη και κανονική λειτουργία,
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
* Απαιτείται το προαιρετικό καλώδιο σύνδεσης με τις μπαταρίες.

Αποκλειστικές συσκευές
Η προσωποποίηση της κομψότητας στις επικοινωνίες
■

ΚΧ-Τ7730

Με οθόνη μιας γραμμής
και δυνατότητα
ανοιχτής συνομιλίας

Προγραμματιζόμενα πλήκτρα με ενδεικτική λυχνία
2 χρωμάτων (κόκκινο / πράσινο)

Αλφαριθμητική Οθόνη LCD

Χρησιμοποιήστε λειτουργίες ενός πλήκτρου, όπως Απευθείας
επιλογή εσωτερικού (DSS), Log-in/ Log-Out, ή Μεταβίβαση
φωνητικού μηνύματος. Οι λυχνίες δύο χρωμάτων σας δίνουν
πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις, ενώ οι λυχνίες BLF
υποδεικνύουν ποια εσωτερικά είναι σε χρήση.

Η οθόνη μιας γραμμής - 16 χαρακτήρων δίνει
χρήσιμες πληροφορίες, όπως Μηνύματα απουσίας,
Κατάσταση κλήσεων, Ημερομηνία και ώρα,
Διάρκεια κλήσης και Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος*

Προώθηση κλήσεων/ Μην ενοχλείτε

Εισερχόμενη κλήση / λυχνία μηνύματος

Η προώθηση κλήσεων μεταφέρει αυτομάτως
τις κλήσεις σε κάποια άλλη συσκευή.
Η λειτουργία “Μην ενοχλείτε” απαγορεύει
τις κλήσεις, όταν είστε απασχολημένοι.

Αυτή η λυχνία σας ειδοποιεί για εισερχόμενες
κλήσεις και μηνύματα, ώστε να ξέρετε πάντα ποια
συσκευή κουδουνίζει, ακόμα και από απόσταση.

Message (Μήνυμα)

Conference (Συνδιάσκεψη)

Χρησιμοποιείται για να σας υποδείξει ότι κάποιο
μήνυμα είναι σε αναμονή ή για να απαντήσει σε
κάποιο μήνυμα.

Για κλήσεις πολυμερούς συνδιάσκεψης.

Intercom

Χρησιμοποιείται για τη λήψη εσωτερικών κλήσεων.

Pause (Παύση)

Για την εισαγωγή παύσης στους αριθμούς
ταχείας κλήσης.

Flash/ Recall

Για να αποσυνδεθείτε από μια κλήση χωρίς να
κατεβάσετε το ακουστικό και να επανασυνδεθείτε.

Transfer (Μεταβίβαση)

Για τη μεταβίβαση κλήσεων σε άλλο εσωτερικό
ή σε θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου.

Auto answer / mute

(Αυτόματη Απάντηση / Σίγαση)
Αυτόματη Απάντηση: Για εσωτερικές
κλήσεις. Σίγαση: Ακούτε, χωρίς να
σας ακούνε.

Αυτόματη κλήση/ Αποθήκευση
Ρύθμιση θέσης

Υποδοχή ακουστικού κεφαλής

Η συσκευή μπορεί να προσαρμοστεί σε δύο θέσεις,
για ευκολότερη χρήση και οικονομία χώρου.

Μιλήστε χωρίς να χρησιμοποιείτε
το ακουστικό της συσκευής.

Ανοιχτή συνομιλία

Πλήκτρο πλοήγησης

Για κλήση και συνομιλία,
χωρίς να σηκώσετε το ακουστικό.

Redial (Επανάκληση)

Για γρήγορη ρύθμιση της έντασης
και της αντίθεσης της οθόνης.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού.
* Απαιτείται προαιρετική κάρτα.
   Παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον προμηθευτή σας ή τον τηλεφωνικό σας παροχέα
   για να επιβεβαιώσετε ότι είναι διαθέσιμη στην περιοχή σας η υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος.

Hold (Αναμονή)

Για να μπει μια κλήση σε αναμονή.

■

ΚΧ-Τ7730

■

   LCD, Συσκευή Ανοιχτής Συνομιλίας

Λειτουργία

Μοντέλο

Αλφαριθμητική οθόνη (Σειρές x Χαρακτήρες)
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα με λυχνία LED 2 χρωμάτων
Πλήκτρα πρόσβασης σε λειτουργίες για την οθόνη LCD
Ανοιχτή συνομιλία
Ρύθμιση έντασης ανοικτής συνομιλίας
Ρύθμιση έντασης σκουστικού
Ρύθμιση έντασης κουδουνισμού
Ρύθμιση αντίθεσης οθόνης LCD
Εισερχόμενη κλήση / λυχνία μηνύματος
Αυτόματη απάντηση / σίγαση
Φωνητική κλήση
Συμβατότητα με ακουστικά κεφαλής*
Επιτοίχια τοποθέτηση

ΚΧ-Τ7750

■

   Συσκευή Ανοιχτής Ακρόασης

ΚΧ-Τ7740

   Κονσόλα DSS

ΚΧ-Τ7730

ΚΧ-Τ7750

ΚΧ-Τ7740

1 x 16
12
Πλήκτρο πλοήγησης

—
12
—
Ακρόαση
Πλήκτρο επάνω/κάτω
Πλήκτρο επάνω/κάτω
Συρόμενος διακόπτης
(Off / Low / High)
—

32 πλήκτρα DSS
με λυχνία 2 χρωμάτων

●

Πλήκτρο πλοήγησης
Πλήκτρο πλοήγησης
Συρόμενος διακόπτης
(Off / Low / High)
Πλήκτρο πλοήγησης
●

●

●

—

—

●

●

—

●

●

16 προγραμματιζόμενα
πλήκτρα
Επιτοίχια τοποθέτηση

* Σύνδεση μόνο με
ένα ∅ 2,5mm pin jack

Προδιαγραφές
■

ñ Όριο διάρκειας εξωτερικών κλήσεων
(1~32 λεπτά)
ñ Log-in / Log-out σε ομάδα
ñ Μήνυμα αναμονής
ñ Μουσική στην αναμονή / μουσική υπόκρουση
ñ Κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου
ñ Κλήση χειριστή
ñ Εξερχόμενο μήνυμα
ñ Αναγγελία
― Όλα τα εσωτερικά
― Ομάδα
― Εξωτερικά
ñ Άρνηση αναγγελίας
ñ Παράλληλη τηλεφωνική σύνδεση
ñ Κλήση με το σήκωμα του ακουστικού
(Hot line)
ñ Μεταβίβαση κατά τη διάρκεια διακοπής
ρεύματος
ñ Ανάθεση σε καθορισμένη γραμμή
  	 ― Εισερχόμενες
    	― Εξερχόμενες
ñ Προγραμματισμός (μέσω συσκευής / PC)
ñ Αλλαγή από παλμικό σε τονικό
ñ Επανάκληση
  	 ― Αυτόματη
― Τελευταίος αριθμός
― Αποθηκευμένος αριθμός
― Καταχωρημένου αριθμού με CLIP*1
ñ Επιλογή τρόπου κουδουνισμού
ñ Ακρόαση χώρου
(αποκλειστική συσκευή / θυροτηλέφωνο)
ñ Μυστική κλήση
ñ Ταχεία κλήση
     ― Σύστημα
     ― Προσωπική
ñ Διαγραφή λειτουργίας σταθμού
ñ Αναζήτηση σταθμού
ñ Κλείδωμα σταθμού
ñ Κλείδωμα σταθμού εξ αποστάσεως
ñ SMDR (λεπτομερής καταγραφή
στοιχείων κλήσεων)
ñ Χρονο-υπηρεσία (ημέρα / νύχτα / μεσημέρι)
― Αυτόματη
 	 ― Χειροκίνητη
ñ Αφύπνιση
ñ Αφύπνιση εξ αποστάσεως
ñ Φραγή κλήσεων
ñ Υπερπήδηση φραγής
ñ Ομοιόμορφη κατανομή κλήσεων (UCD)
με μήνυμα αναμονής
ñ Σύνδεση με Voice Mail (με data / με τόνους)
ñ Μεταφορά κατηγορίας υπηρεσιών

Βασική
		
		
		

■

Interfaces

RS-232C
USB (1.1)
Interface μπαταρίας
Θυροτηλέφωνου / συστήματος
Ανοίγματος θύρας
Πηγή εξωτερικής μουσικής
Εξωτερική αναγγελία.

Panasonic

®
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Προαιρετικά
(ΚΧ-ΤΕ82483)
3 εξωτ. γραμμές
8 υβριδικά εσωτ.

Προαιρετικά
(ΚΧ-ΤΕ82474)
8 απλές συσκευές

ΚΧ-ΤΕA308 Εξωτερικές γραμμές: 3
Εσωτερικά: 8
ΚΧ-ΤΕS824 Εξωτερικές γραμμές: 3
5
8		
Εσωτερικά: 8
16
24
			
6
6
				16
24

				
■

3
16

Δυνατότητες Συστήματος (Μεγ.)

Χαρακτηριστικό

ΚΧ-TEA308

KX-TES824

Χειριστής 		
1
Ταχεία κλήση συστήματος 		
100
Προσωπική ταχεία κλήση		
10 / εσωτ.
Κλήση με το πάτημα ενός πλήκτρου		
Μέγιστο 12 / εσωτ.
Ομάδες εσωτερικών		
8
Ομάδα UCD (διανομής κλήσεων)		
1
Επίπεδα φραγών		
5
Κωδικοί λογαριασμού (επαληθευμένοι)		
50
Παρκάρισμα κλήσεων 		
10
20 (προσωπικά)
Κατάλογος κλήσεων (αναγνώριση καλούντος)*2		
		
300 (κοινόχρηστα)
Μηνύματα απουσίας 		
6
Μήνυμα αναμονής		
8/ εσωτ.
Κωδικοί επείγουσας ανάγκης		
5
Εξωτερική πηγή μουσικής 		
1
Εξωτερική αναγγελία 		
1
Θυροτηλέφωνα
2		
4
Συστήματα ανοίγματος θύρας
2		
4
Κονσόλες DSS		
2
Εξερχόμενα μηνύματα (DISA)
180 δευτ.		
360 δευτ.
Εξερχόμενα μηνύματα (BV)		125 μηνύματα ή 60 λεπτά (ανά κανάλι)
■

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικό
Μέγιστη χωρητικότητα

ΚΧ-TEA308		
KX-TES824
3 εξωτερικές γραμμές		
8 εξωτερικές γραμμές
8 εσωτερικά 		
24 εσωτερικά
(8: υβριδικά)		
(16: υβριδικά 8: SLT)
Paths ενδοεπικοινωνίας
3		
4
Μέθοδος κλήσης
Εξωτερικά: τονικός (DTMF) / παλμικός (10 pps, 20 pps)
Εσωτερικά: τονικός (DTMF) / παλμικός (10 pps, 20 pps)
Μετατροπή μεθόδου κλήσης		
Παλμικό σε τονικό
Συνδέσεις		
Εξωτερική γραμμή
		
Εσωτερική γραμμή
		
Αναγγελία
		
Εξωτερική μουσική
		
SMDR
		
Προγραμματισμός
SMDR
Λεπτομερής καταγραφή: ημερομηνία, ώρα, αριθμός εσωτερικού,
Αριθμός εξωτερικής γραμμής, κληθείς αριθμός, διάρκεια κλήσης,
Κωδικός λογαριασμού, αναγνώριση καλούντος*2 *1
Polarity reverse detection		
Ναι
Θύρες φωνητικού ταχυδρομείου 		
2 θύρες (ΑPT ή DTMF)
Αποδέκτης DTMF		
2
Γεννήτρια DTMF		
1
Path μεταβίβασης εξωτ. σε εξωτ. γραμμή
1		
2
Θύρες μεταβίβασης σε διακοπή ρεύματος		
1
Απευθείας σύνδεση σε εξωτ. μπαταρία		
Ναι
Τροφοδοσία		
AC 110 - 240 V, 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος
34W		
45W
Διαστάσεις (Π x Y x Β)
249 x 316 x 73 χιλ.		
368 x 284 x 73 χιλ.
Βάρος (σε πλήρη επέκταση)
Περίπου 1,8 κιλά		
Περίπου 3,5 κιλά
■

*1 Απαιτείται προαιρετική κάρτα.
*2  Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τηλεπικοινωνιακό σας
παροχέα για να βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμη στην περιοχή
σας η λειτουργία αναγνώρισης καλούντος.
3
* Το θυροτηλέφωνο #1 και θυροτηλέφωνο #2 δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
Το θυροτηλέφωνο #3 και θυροτηλέφωνο #4 δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
APT: Αποκλειστική συσκευή
SLT: Απλή τηλεφωνική συσκευή

Προαιρετικά
(ΚΧ-ΤΕ82480)
2 εξωτ. γραμμές
8 απλές συσκευές

INSYSPBHY0012010

ñ Δυνατότητα μηνύματος απουσίας
ñ Εισαγωγή κωδικού λογαριασμού
(προαιρετικά / αναγκαστικά / επαλήθευση)
ñ Εναλλαγή κλήσης κουδουνισμός / φωνή   
ñ Αυτόματη επανάκληση κατειλημμένου
(camp-on)   
ñ Αυτόματη διαμόρφωση για τύπο
εξωτερικής γραμμής    
ñ Αυτόματη μεταβίβαση φαξ   
ñ Interface backup μπαταρίας (ενσωματωμένο)
ñ Φωνητικές θυρίδες στα εσωτερικά (BV)*1
ñ Ηχοσήμανση κατειλημμένου σταθμού (BSS)
ñ Προώθηση κλήσεων
― Όλες
― Κατειλημμένο / χωρίς απάντηση
― Ακολούθησε με
― Προς εξωτερική γραμμή
ñ Αναγνώριση καλούντος σε αποκλειστικές
και απλές αναλογικές συσκευές*1*2   
ñ Παρκάρισμα κλήσης    
ñ Ανάληψη κλήσεων
ñ Δρομολόγηση κλήσεων για σταθερή γραμμή
    SMS
ñ Μεταβίβαση κλήσεων
― Σε εσωτερικό
― Σε εξωτερική γραμμή
ñ Αναμονή κλήσης
ñ Συνδιάσκεψη (3μερής / 5μερής)
ñ Συνδιάσκεψη, χωρίς συμμετοχή (3μερής)   
ñ Γραμμή ασφάλειας δεδομένων
ñ Απευθείας κλήση σε εσωτερικό ή σε ομάδα       
εσωτερικών
ñ Απευθείας πρόσβαση εσωτερικού
από εξωτερική γραμμή (DISA) με μήνυμα
(3 επίπεδα, 1 κανάλι, 180 δευτ.)
ñ Χαρακτηριστικός τόνος κλήσης
ñ Μην ενοχλείτε (DND)   
ñ Υπερπήδηση μην ενοχλείτε   
ñ Σύστημα ανοίγματος θύρας*1   
ñ Κλήση θυροτηλεφώνου*1
ñ Κονσόλα DSS   
ñ Επείγουσα κλήση   
ñ Επισύνδεση σε κατειλημμένο εσωτερικό
(εσωτερικό / εξωτερική γραμμή)
ñ Ομάδα εσωτερικών
ñ Κωδικός εσωτερικού / κωδικός συστήματος   
ñ Πρόσβαση σε εξωτερικά χαρακτηριστικά
ñ Ευέλικτη αρίθμηση εσωτερικών   
ñ Απάντηση με τη λειτουργία hands-free   
ñ Αναμονή   
•    Επαναδρομολόγηση   
•    Κλήσεις ενδοεπικοινωνίας

Διαμόρφωση Συστήματος

Προαιρετικά
Προαιρετικά
KX-TE82460
KX-TE82461
ΚΧ-ΤΕ82474
ΚΧ-ΤΕ82480
ΚΧ-ΤE82483
ΚΧ-ΤE82491
ΚΧ-ΤΕ82492
ΚΧ-ΤΕ82494
ΚΧ-Τ30865
ΚΧ-Α227

Περιγραφή
KX-TEA308
KX-TES824
1
—
Κάρτα 2 κυκλωμάτων θυροτηλεφώνου*3
—
1
Κάρτα 4 κυκλωμάτων θυροτηλεφώνου*3
Κάρτα επέκτασης 8 απλών εσωτερικών συσκευών
—
1
Κάρτα επέκτασης 2 αναλογικών εξωτερικών γραμμών			
—
1
και 8 απλών εσωτερικών συσκευών
Κάρτα επέκτασης 3 αναλογικών εξωτερικών γραμμών
—
1
και 8 απλών/αποκλειστικών εσωτερικών συσκευών
Κάρτα επέκτασης για μηνύματα OGM
—
1
Κάρτα φωνητικών μηνυμάτων 2 καναλιών
1
1
Κάρτα αναγνώρισης καλούντος 3 εξωτερικών γραμμών
1
3
Θυροτηλέφωνο
2
4
Καλώδιο μπαταρίας Back-up
1
1
(ª¤ÁÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌ˜)
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Λίστα λειτουργιών

