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SIP – SESSION INITIATION PROTOCOL
Protokół SIP jest coraz powszechniej wykorzystywany do komunikacji za 
pośrednictwem sieci IP. Pełni on bardzo ważną rolę w rozpowszechnianiu 
technologii Unified Communications. Terminale Panasonic SIP mogą 
stanowić solidną podstawę systemów UC i współpracować z oprogra-
mowaniem czołowych producentów, takich jak Digium Asterisk oraz 
Broadsoft Broadworks.

TERMINALE SIP – 
NAJWAŻNIEJSZE  
FUNKCJE

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA DLA NOWOCZESNYCH FIRM
Terminale Panasonic SIP można konfigurować na wiele różnych sposobów, przy czym proces ten, a także 
instalacja, pozostają proste i szybkie dzięki zastosowaniu zaawansowanych systemów udostępniania.

OPCJE KONFIGURACJI „PLUG AND PLAY”
Wszystkie terminale SIP z serii KX-UT są przystosowane do obsługi funkcji udostępniania, co umożliwia 
konfigurację „Plug and Play”. Funkcje te pozwalają na szybką, automatyczną konfigurację terminali 
przy użyciu plików konfiguracyjnych przechowywanych na serwerze zdalnym.

[ Firmy i organizacje nie mają czasu na konfigurowanie systemów telefonicznych. 
 W dzisiejszych czasach oczekuje się, że urządzenie będzie działać od razu po podłączeniu.

 
Firma Panasonic zapewnia swoim partnerom dostęp do serwera przekierowującego, co pozwala na 
łatwą i skuteczną konfigurację urządzeń SIP z serii TGP oraz UT, nawet w trybie zdalnym.

[ Wystarczy podłączyć telefon i zaczekać na zakończenie konfiguracji, a potem  
 można powrócić do swoich codziennych zajęć.

PARTNERZY FIRMY PANASONIC 
Broadsoft – współpraca z liderem rynku

 ·  Firma BroadSoft oferuje oprogramowanie VoIP do korzystania ze zdalnych usług telefonicznych oraz 
multimedialnych. Wielokrotnie nagradzana technologia firmy jest wykorzystywana przez operatorów 
telefonii bezprzewodowej, przewodowej i stacjonarnej, którzy mogą dzięki niej oferować klientom 
usługi najnowszej generacji związane z przesyłaniem dźwięku i multimediów. 

 ·  Firma BroadSoft dostarcza aplikacje VoIP do 7 z 10 najlepszych oraz 13 z 25 największych operatorów 
telekomunikacyjnych na świecie, m.in. KPN, Telefónica de Espana, Telstra, T-Systems czy Verizon.

 · Firma BroadSoft to największy na świecie dostawca rozwiązań softswitch SIP.

Certyfikat Asterisk

 ·  Urządzenia KX-UT oraz terminale TGP firmy Panasonic są dopuszczone do użytku z oprogramowaniem 
Asterisk firmy Digium. Asterisk jest najpopularniejszym na świecie projektem „open source” związa-
nym z komunikacją. Terminale Panasonic SIP w połączeniu z oprogramowaniem Asterisk pozwalają 
na proste tworzenie i wdrażanie różnorodnych usług telefonicznych.

Wszystkie terminale z serii UT i TGP firmy Panasonic oferują zwiększoną funkcjonalność 

dzięki następującym funkcjom:

 · Duży, czytelny wyświetlacz LCD z łatwym do opanowania interfejsem 
 · Technologia dźwięku wysokiej jakości 
 ·  „HD Wideband” z funkcją telefonu głośnomówiącego pracującego w trybie pełnego dupleksu  
 · Certyfikat użycia z rozwiązaniami Digium Asterisk i Broadsoft Broadworks
 · Łatwa konfiguracja i rozbudowane opcje administracji
 · Obsługa licznych kodeków, w tym G.711μ-law, G.711A-law, G729a
 · Produkt przyjazny dla środowiska — zużycie energii w trybie ECO rzędu zaledwie 1 W

KX-UT670 Telefon z obsługą Smart Desktop

KX-UT248 Telefon biznesowy

KX-UT136 Telefon biurowy

KX-UT133 Telefon biurowy

KX-UT123 Telefon standardowy

KX-UT113 Telefon standardowy

KX-TGP500 Seria SIP DECT

OTWIERAMY DRZWI 
DO PRZYSZŁOŚCI
Korzystanie z terminali telefonicznych SIP firmy Panasonic wpływa na podniesie-
nie jakości komunikacji dzięki dźwiękowi HD w każdym telefonie, a także łatwo 
dostępnym i wydajnym funkcjom oraz aplikacjom.

Jest to seria produktów - od standardowych telefonów, przez zespoły SIP DECT, 
terminale biznesowe, po telefony Smart Desk z ekranem dotykowym i obsługą 
aplikacji - spełniających wszelkie wymagania, a jednocześnie dostępnych w 
atrakcyjnej cenie.

Firma Panasonic od dawna przykłada wielką wagę do wzornictwa, jakości i nieza-
wodności swoich produktów, nie zapominając przy tym o środowisku naturalnym. 
Funkcjonalność terminali pozwala wykorzystywać je bez względu na lokalizację — 
w domach, biurach, w ramach usługi „w chmurze” lub z  
wykorzystaniem centrali IP PBX..
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SIP DECT
Połączenie bezprzewodowej technologii DECT z protokołem SIP otwiera 
możliwości korzystania ze wszystkich zalet nowoczesnej technologii 
internetowej VoIP, tradycyjnych biznesowych funkcji telefonicznych 
oraz łatwego zarządzania za pośrednictwem sieci WWW. Jest to idealne 
rozwiązanie dla mniejszych biur oraz oddziałów dużych firm.

KONFERENCJE Z UŻYCIEM SIP
Rozwiązania oferowane przez firmę Panasonic w oparciu o protokół SIP 
pozwalają zaoszczędzić cenny czas i zasoby. Współpracownicy znajdujący 
się w różnych biurach mogą łatwo i wygodnie kontaktować się ze
sobą, korzystając z technologii zapewniającej wysoką jakość komunikacji.



STWORZONE Z MYŚLĄ O TWOIM SUKCESIE
SERIA KX-UT

KX-UT670 Telefon z obsługą Smart Desktop
 ·  Kadra kierownicza i rynki pionowe 
 ·  Certyfikat dla Broadsoft i Asterisk 
 ·  Zaawansowany interfejs na ekranie dotykowym o  
przekątnej 7 cali

 · Możliwość programowania (JAVA,HTML i Adobe Flash)
 ·  Wysoka jakość szerokopasmowego dźwięku (słuchawka, 
zestaw słuchawkowy i telefon głośnomówiący) 

 · Wysokiej jakości wideo HD (H.264 / 720p) 
 · 2 porty Gigabit Ethernet, PoE 
 · Green (małe zużycie energii w trybie gotowości)

KX-UT248 Telefon biznesowy
 ·  Typowi użytkownicy biurowi 
 ·  Certyfikat dla Asterisk i Broadsoft 
 ·  Monochromatyczny ekran LCD o przekątnej 4,4 cala 
 ·  Oznaczanie klawiszy bez papierowych etykiet 
 ·  Wysokiej jakości szerokopasmowy dźwięk (słuchawka, 
zestaw słuchawkowy i telefon głośnomówiący) 

 · Trójstronne połączenia konferencyjne 
 · Interfejs aplikacji XML 
 ·  Wbudowana obsługa Bluetooth do podłączania zestawu 
słuchawkowego 

 ·  Elektroniczny podnośnik słuchawki do zestawów bezprze-
wodowych EHS 

 · 2 porty Gigabit Ethernet, PoE 
 · Green (małe zużycie energii w trybie gotowości)

KX-UT136 Telefon biurowy
 ·  Certyfikat dla Asterisk i Broadsoft. 
 · 24 klawisze funkcji 
 · Trójstronne połączenia konferencyjne 
 · Interfejs aplikacji XML 
 · Książka telefoniczna na 500 wpisów, po 5 numerów na wpis 
 · 6-wierszowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
 · Elektroniczny podnośnik słuchawki (Plantronics) 
 · 2 porty Ethernet, PoE 
 ·  Green (małe zużycie energii w trybie gotowości) 
 · Wysokiej jakości szerokopasmowy dźwięk

KX-UT133 Telefon biurowy
 · Certyfikat dla Asterisk i Broadsoft. 
 · 24 klawisze funkcji 
 · Trójstronne połączenia konferencyjne 
 · Interfejs aplikacji XML 
 · Książka telefoniczna na 500 wpisów, po 5 numerów na wpis 
 · 3-wierszowy wyświetlacz LCD z podświetleniem 
 · Elektroniczny podnośnik słuchawki (Plantronics) 
 · 2 porty Ethernet, PoE 
 ·  Green (małe zużycie energii w trybie gotowości) 
 · Wysokiej jakości szerokopasmowy dźwięk

PANASONIC - NAJLEPSZE  
ROZWIĄZANIE SIP NA RYNKU
DŹWIĘK HD
Terminale SIP z serii KX-UT cechują się najlepszą w klasie jakością dźwięku, co oznacza mniej rozmów ze 
słabą słyszalnością. Użytkownicy tych terminali SIP będą zachwyceni wyjątkową czystością głosu.

INTEGRACJA Z APLIKACJAMI CRM
Możliwość połączenia terminali Panasonic z serii KX-UT z hostowanymi usługami Broadsoft oferuje nieznane 
dotąd opcje integracji z aplikacjami CRM. Połączenia przychodzące i wychodzące można teraz obsługiwać bez-
pośrednio z komputera. Platforma Mondago Go Connect pozwala uzyskać dostęp do wielu rodzajów popularnych 
systemów CRM. Do dyspozycji użytkowników są teraz także aplikacje internetowe oraz instalowane na kompute-
rze, dzięki którym można zwiększyć wydajność pracy i uzyskać przewagę nad konkurentami.

MNIEJ PRZEWODÓW — JEDEN KABEL DO  
ŁĄCZENIA Z KOMPUTEREM
Rozbudowa firmy nie musi się już wiązać z przebudową instalacji. Liczne terminale SIP firmy Panasonic są wypo-
sażone w drugie złącze sieciowe. Za jego pośrednictwem z sieci może korzystać kolejne urządzenie, co oznacza 
mniejszą ilość kabli. Zmniejszenie ilości przewodów obejmuje nawet zasilanie — wszystkie terminale z serii UT 
obsługują technologię Power Over Ethernet. Koniec z zasilaczami zajmującymi miejsce na biurku.

ELEKTRONICZNY PODNOŚNIK SŁUCHAWKI DO  
ZESTAWÓW BEZPRZEWODOWYCH (EHS)
Cześć terminali SIP posiada wbudowany elektroniczny podnośnik słuchawki, który umożliwia im dostęp do 
bezprzewodowych zestawów słuchawkowych Plantronics. Dzięki nim użytkownicy terminali mogą poruszać się 
swobodnie, zyskując większą mobilność i wygodę. Firma Plantronics to jeden z czołowych światowych dostawców 
technologii zestawów słuchawkowych. Oferowane przez tę firmę doskonałe produkty przyczyniają się do dalszej 
poprawy wysokiej jakości dźwięku terminali SIP z serii KX-UT.
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Ekran dotykowy

Wysokiej jakości klawisze

Czytelny wyświetlacz LCD

Szerokopasmowy dźwięk HD

Klawisz łatwej nawigacji

Programowalne klawisze funkcji



1 Tylko model KX-TGP550 2 Tylko model KX-TGP500

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ROZWIĄZANIA 
NOWA SERIA TGP
Urządzenia z serii KX-TGP500 oferują wszystkie zalety nowoczesnych internetowych 
połączeń VoIP w jakości HD, klasycznych telefonów biznesowych oraz łatwego zarządzania 
przez sieć. To doskonałe rozwiązanie do małych biur i oddziałów terenowych. Wysokiej 
jakości usługi odtwarzania muzyki w czasie oczekiwania na połączenie umilą czas, a dzięki 
zintegrowanym usługom klasy operatorskiej i usługom odbierania połączeń nie zapomnisz 
o ważnych rozmowach. Wyświetlane na ekranie słuchawki nowe wiadomości informują o 
nieodebranych połączeniach, nawet gdy użytkownik odszedł od biurka. Można je sprawdzać 
z dowolnego miejsca dzięki usłudze odbierania połączeń, która informuje o nowych komuni-
katach za pomocą wiadomości SMS.

POŁĄCZENIA VOIP Z DŹWIĘKIEM JAKOŚCI HD
Doskonała czystość głosu podczas połączeń VoIP nawiązywanych przez Internet. Terminal 
TGP500 obsługuje technologię High Definition Sound Performance. Wspaniały, szerokopa-
smowy dźwięk pozwala usłyszeć każdy szczegół głosu rozmówcy.

WIELOKANAŁOWE POŁĄCZENIA TELEFONICZNE Z  
FUNKCJĄ OBSŁUGI WIELU LINII
Terminale SIP TGP500 umożliwiają łatwe przełączanie się pomiędzy 3 połączeniami za 
naciśnięciem jednego przycisku — można bez problemu wybrać to, które należy odebrać. 
Korzystając z dodatkowych słuchawek, można także prowadzić telekonferencje z jednoczesnym 
udziałem maksymalnie trzech stron. Ponadto można zarządzać 3 połączeniami równocześnie.

ELASTYCZNOŚĆ I KONTROLA
Skonfiguruj system pod kątem swoich potrzeb, by móc łatwo zarządzać połączeniami w 
wybrany przez siebie sposób. Korzystając z łatwego w obsłudze interfejsu sieciowego, 
możesz szybko i wygodnie przeprowadzać zmiany, a dodanie nowych użytkowników zajmuje 
zaledwie kilka minut.

OBSŁUGA DO 8 NUMERÓW SIP
(np. do 8 numerów wewnętrznych) Urządzenia z serii TGP500 pozwalają korzystać nawet z 
ośmiu numerów telefonicznych. Można je skonfigurować na wiele sposobów, np. wybrać 
niepowtarzalny numer dla każdej słuchawki lub utworzyć grupy urządzeń, umożliwiające 
centralną obsługę połączeń.

KX-TGP500 Główne cechy
 ·  Obsługa jednocześnie 3 połączeń przez sieć 
 · Obsługa platform SIP i Broadsoft 
 · Szerokopasmowy dźwięk 
 ·  HD Technologia radiowa DECT
 ·  Łatwa konfiguracja przez Internet 
 ·  Bezprzewodowa słuchawka z dużym, 2,1-calowym ekranem LCD z 
białym podświetleniem 

 ·  Programowalne grupy dzwonienia 
 · Przycisk połączenia na słuchawce oraz kontrolka stanu na bazie 1

 ·  Do 6 bezprzewodowych słuchawek DECT 
 ·  Do 8 rejestrowanych linii SIP (na przykład do 8 numerów wewnętrznych) 
 · Drugi port Ethernet 1

 ·  Zestaw głośnomówiący w bazie 1 i w słuchawce bezprzewodowej
 · Możliwość montażu bazy na ścianie 2 

KX-TPA50 Funkcje
 ·  Telefon bezprzewodowy z ekranem LCD o przekątnej 2,1” z białym 
podświetleniem 
 · Jasna kontrolka wiadomości oczekującej 
 · Klawisze programowalne 
 ·  Książka telefoniczna z pamięcią 100 numerów 10 ostatnio  
wybieranych numerów 
 · Połączenia interkomowe lokalne lub przez sieć 
 · 10 dni w trybie gotowości i 5 godzin rozmowy
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Łatwa konfiguracja przez Internet 
Bezprzewodowa słuchawka z dużym, 2,1-calowym ekranem LCD z 

KX-TGP500 Główne e cecechy
 Obsługa jednocześnie 3 połączeń przez sieć 
Obsługa platform SIP i Broadsoft 
Szerokopasmowy dźwięk 
 HD Technologia radiowa DECT

KX-UT123 Telefon standardowy
 ·  Certyfikat dla Asterisk i Broadsoft.
 · Łatwość użycia 
 · Trójstronne połączenia konferencyjne 
 ·  Książka telefoniczna na 500 wpisów, po 5 numerów na wpis 
 · Konfiguracja w trybie Plug and Play 
 · 2 porty Ethernet 10/100-BaseTX, PoE
 ·  Green (małe zużycie energii w trybie gotowości) 
 · Wysokiej jakości szerokopasmowy dźwięk

KX-NT700 BIURKOWE ROZWIĄZANIE  
DO KONFERENCJI
 ·  Wysoka jakość dźwięku dzięki zastosowaniu szerokopasmowego  
kodeka do mowy (G.722, próbkowanie 16 kHz) 

 ·  Funkcja redukcji echa w trybie pełnego dupleksu 
 · Konwersja prędkości mowy 
 ·  Nagrywanie przebiegu konferencji 
na kartach pamięci SD Memory Card

 · Konferencje trójstronne 

KX-UT113 Telefon standardowy
 ·  Certyfikat dla Asterisk i Broadsoft. 
 · Łatwość użycia 
 · Trójstronne połączenia konferencyjne 
 ·  Książka telefoniczna na 100 wpisów, po 5 numerów na wpis 
 · Konfiguracja w trybie Plug and Play 
 · Port Ethernet 10/100-BaseTX, PoE
 ·  Green (małe zużycie energii w trybie gotowości) 
 · Wysokiej jakości szerokopasmowy dźwięk

ZAAWANSOWANE 
ROZWIĄZANIA KONFERENCYJNE
Biurkowy terminal konferencyjny IP KX-NT700 spełnia potrzeby użytkowników, którzy 
regularnie kontaktują się ze współpracownikami przebywającymi w wielu lokalizacjach. 
Ten system telekonferencyjny, zapewniający wysoką jakość dźwięku, może zostać 
zintegrowany z typowymi aplikacjami biznesowymi. Panasonic KX-NT700 —  
prawie jak osobiste spotkanie. 

Obsługa technologii zasilania 
Power over Ethernet w całej 
serii

Niski pobór mocy dzięki 
trybowi ECO

eksu 

WYDAJNOŚĆ
Bezkompromisowa szybkość i wygoda 
przygotowania spotkań.

JAKOŚĆ
Dzięki wyjątkowej jakości dźwięku 
każdy z uczestników zrozumie całość 
rozmowy

ZAOSZCZĘDŹ PIENIĄDZE
Teraz nie musisz wydawać pieniędzy 
na podróże i hotele, by mieć poczucie 
spotkania twarzą w twarz.

KX-TGP500

KX-TGP550

KX-TPA50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     www.ficek.pl 

    tel. 32 3304911 


