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PANASONIC MOBILE SOFTPHONE 
SWOBODA KONTAKTU Z PRACOWNIKAMI MOBILNYMI Z 
ZACHOWANIEM PEŁNEJ KONTROLI 

 
Panasonic Mobile Softphone to sprawna, nieskomplikowana i bezpieczna aplikacja, która łączy 
funkcje komunikacji głosowej oraz wideo urządzeń mobilnych, pozwalając na zarejestrowanie 
smartfonów pracowników jako firmowych numerów wewnętrznych. Dzięki temu pracownicy w 
biurach lub poza nimi mogą wykonywać i odbierać połączenia głosowe oraz wideo bez 
korzystania ze swoich numerów prywatnych. 

 

Połączenie rozmów głosowych i wideo  

Aplikacja jest zgodna z platformami zintegrowanej komunikacji KX-NS1000, NS700 oraz NS500, 
a także z systemami KX-HTS32, KX-NSX2000 i KX-NSX1000 (dostępna na wiosnę 2018 roku). 
Obsługuje zarówno połączenia głosowe, jak i wideo, w biurze oraz poza nim, bez pośrednictwa 
dodatkowego serwera. Dzięki funkcji prowadzenia wideokonferencji z trzema uczestnikami 
możesz dołączać do zdalnych spotkań i cieszyć się czytelnym obrazem. Aby w pełni wykorzystać 
możliwości komunikacji wizualnej, możesz nawet połączyć się z terminalem wideo Panasonic 
lub wideodomofonem/kamerą IP. 

 

 



FUNKCJE 
Lista funkcji iPhone Android
Obsługiwane systemy operacyjne iOS 9 lub nowszy Android 4.4 lub nowszy
Rejestracja SIP x x

Funkcje połączeń Wykonywanie połączeń x x

Odrzucanie połączeń x x

Anulowanie połączeń x x

Połączenia wideo x x

Zawieszanie połączeń x x

Przekierowywanie połączeń x x

Obsługiwane kodeki (audio) x (ślepy)

Obsługiwane kodeki (wideo) G.722, G.729a, G.711a/μ

SIP-TLS H.264 Base Line Profile — kodowanie do rozdzielczości VGA/dekodowanie do rozdzielczości 720p

Powiadomienia push x

Rejestr połączeń/sygnalizacja nieodebranego połączenia x

Automatyczna kontrola kodu dostępu do magistrali x

Obsługiwane języki • angielski brytyjski • niemiecki • francuski • włoski • holenderski • hiszpański • portugalski • rosyjski • angielski amerykański • francuski 
kanadyjski • polski • arabski • hebrajski • ukraiński • tajski • chiński uproszczony • chiński tradycyjny • turecki • hiszpański (Ameryka Łacińska) • 

portugalski (Ameryka Łacińska)

Klucz aktywacyjny
Nazwa modelu Opis
KX-UCMA001W Panasonic Mobile Softphone — klucz aktywacyjny dla 1 użytkownika

KX-UCMA005W Panasonic Mobile Softphone — klucz aktywacyjny dla 5 użytkowników

KX-UCMA010W Panasonic Mobile Softphone — klucz aktywacyjny dla 10 użytkowników

KX-UCMA025W Panasonic Mobile Softphone — klucz aktywacyjny dla 25 użytkowników

KX-UCMA050W Panasonic Mobile Softphone — klucz aktywacyjny dla 50 użytkowników

Wymagania systemowe
Jednostka główna wersja Wymagany klucz aktywacyjny PBX Obsługiwane urządzenie
KX-NS1000
KX-NS700
KX-NS500

KX-HTS32

KX-NSX2000
KX-NSX1000

Wersja 5.0 lub nowsza

Wersja 1.9 lub nowsza

Wersja 3.0 lub nowsza

Telefon systemowy IP
Nr modelu powiązany z kluczem aktywacyjnym: KX-NSM5**

-

Tylko w przypadku zwykłych użytkowników aplikacji Mobile Softphone
Nr modelu powiązany z kluczem aktywacyjnym: KX-NSUN**

W przypadku jednoczesnego korzystania z telefonu biurkowego (KX-
NT/KX-HDV)

oraz aplikacji Mobile Softphone — 
nr modelu powiązany z kluczem aktywacyjnym dla użytkownika zwykłego 

i mobilnego: 
(Klucz aktywacyjny zwykłego użytkownika)KX-NSUN**

(Klucz aktywacyjny użytkownika mobilnego)KX-NSUM**

iPhone: iOS 9 lub nowszy

Android: Android 4.4 lub nowszy

Ważna informacja: Środki bezpieczeństwa: Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem produktów należy dokładnie zapoznać się z instrukcją ich instalacji oraz obsługi. 

Bluetooth jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.
Wszystkie wymienione marki i znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Poszczególne modele mogą być dostępne tylko w niektórych krajach.
Zaprezentowane zdjęcia wyświetlacza jednostki bazowej i oświetlenia stanowią połączenie kilku obrazów.
Podane wymiary i waga są orientacyjne.
Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Możliwości eksportu produktów mogą być ograniczone przepisami. 

Panasonic System Communications Company Europe, oddział Panasonic Marketing Europe GmbH, Wołoska 9a, Warszawa 
http://business.panasonic.pl/rozwiazania-komunikacyjne/panasonic-mobile-softphone 


