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Hálózatba köthető rendszer, 
mely hatékony megjelenést 
biztosít vállalatának 
a konvergencia korában
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Megkönnyíti a kommunikációt Költségcsökkentő hatékonyság
A Panasonic eljutott a nyilvános telefonhálózat
és az IP technológiák csúcs szintű alkalmazására.
A fejlesztések gyümölcsét az ügyfelek élvezhetik, 
akik e technológiák használatával egyszerű
és megbízható fiókirodák közötti hangátviteli 
megoldáshoz jutnak, amely a telefonálás 
költségeit a legkedvezőbb hívás-felépítési 
útvonalat választva csökkenti.
- QSIG*
- Voice over Internet Protocol (VoIP)
- Legolcsóbb útvonal kiválasztása (LCR) 

* A QSIG a digitális hálózatok egyik szabványos protokolja.

Sokoldalú megoldásaink előnyök széles skáláját 
nyújtja vállalata számára. A vezeték nélküli készü-
lékek megadják a szabadság lehetőségét, így 
hivatalában bárhol fogadhatja a fontos hívásokat, 
mialatt az üzenetkezelő szolgáltatások gyakorlatilag 
minden szolgáltatásához képesek értéket adni. 
A fejlett call center funkciók növelik kommunikációs 
rendszere hatékonyságát, és hatékonyabbá teszik 
ügyfelei kiszolgálását. Az IP-hibrid alközpont 
rendkívüli módon megkönnyíti a híváselosztást, 
menedzseli telefonos ügynökeit, és kontrollálja a 
telefonrendszer hivatalos célokra történő használatát. 
Kompatibilis lévén a számítógép telefónia szabványos 
protokolljaival (TAPI és CSTA ), a Panasonic IP-hibrid 
telefonalközpont egy alacsony költségű, nagy értéket 
képviselő CTI (számítógép és telefon integrációja) 
rendszer alapját képviseli.

Hatékonyság, melyet Ön is 
méltányolni fog

Megbízhatóság
A Panasonic IP-hibrid telefonalközpont rendszer 
megbízhatóságát a rendkívül szigorú minőség-
ellenőrzés és a gyár  elhagyása előtt végrehajtott 
alapos tesztek biztosítják. Az IP-hibrid telefonal-
központ tervezésénél fontos szempont volt a gyors 
és könnyű karbantarthatóság, mely a rendszer-
leállásokat abszolút minimális értékre csökkenti, 
ugyanis a modulok beszerelése és cseréje a rendszer 
leállítása nélkül elvégezhető.

Panasonic IP-hibrid telefonalközpont
Intelligens megoldás az Ön üzleti kommunikációs igényeire
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A Panasonic IP-hibrid telefonalközpont egy rendkívül hatékony kommunikációs eszköz, mely napjaink konvergáló 

hálózatainak korában az aktuális üzleti igényekre lett kifejlesztve.

A Panasonic ezen a területen már 20 éve fennálló vezető szerepe a biztosíték arra, hogy a hibrid IP telefon-alközponti 

rendszer az alközponti funkciókat és megbízhatóságot kiválóan ötvözi az IP technológiával. Az eredmény egy nagy 

teljesítményű üzleti kommunikációs rendszer, mely fejlett telefonálási és 

üzenetkezelési megoldásokat  nyújt, hatékony és rugalmas kommunikációt, 

DECT vezetéknélküli mobilitást, IP hálózati lehetőségeket, internet 

protokollon keresztüli hangátvitelt (VoIP), valamint könnyű integrációt 

biztosít az Ön számítógépével az USB kapcsolaton keresztül. 

A Panasonic megszokott, felhasználóbarát működésre vonatkozó 

elkötelezettségének megfelelően az IP-hibrid telefonalközpont 

használata még azon felhasználók számára is roppant egyszerű, 

akik még nem ismerik az IP technológiát. Az Internet és 

a szélessávú technológiák forradalmasították a ma üzleti 

életét. A Panasonic IP-hibrid telefonalközpont rendszere 

segítségével Ön lépést tarthat a technika fejlődésével, 

melynek modern szolgáltatásai teljesen átformálják 

cége kommunikációs szokásait.

Jövőbiztos kialakítás
Az IP-hibrid telefonalközpont egy olyan kommunikációs
eszköz, amely együtt növekedhet vállalkozásával. 
Ez a magas szintűen fejleszthető egység már készen áll 
az IP-telefonok, IP-kamerák és és a közeljövőben 
hamarosan megjelenő egyéb eszközök fogadására.

Az új üzenetkezelési szolgáltatások nagyobb rugal-
masságot biztosítanak. Ha kevés az alkalmazott, 
a hívások kezelését rábízhatja az automatakezelő 
szolgáltatásra. Rendszerét a CTI technológia felhasz-
nálásával egyesített üzenetkezelő szolgáltatássá 
fejlesztheti melynek segítségével kombinálhatóak 
e-mail, fax és hangposta üzenetei, ettől kezdve 
a rendszer multimédia kommunikációs lehetősé-
gekkel bír. A rendszer a különböző hívók eltérő 
igényeinek megfelelően is beállítható. Ha telefon-
rendszerét egy Panasonic hangposta rendszerrel 
egészíti ki, olyan csak a Panasonic által nyújtott 
további szolgáltatásokhoz jut, mint a folyamatban 
lévő hívásba történő belehallgatás, beszélgetés 
felvétele, felvett beszélgetés átadása.

Egy elérhető árú rendszer, 
amely emeli vállalkozása értékét

Az asztali számítógépekkel való integráció könnyíti 
a hívások kezelését, és további szolgáltatásokat nyújt 
a nagy forgalmat bonyolító telefonálóknak. A bepat-
tintható USB-interfész jóvoltából a Panasonic digitális telefonkészülék egyszerűen csatlakoztatható számítógépéhez. 

Termelékenység a telefont használók oldalán
A PC Phone szoftver segítségével telefonrendszerét adatbázisával kiegészítve egy nagy teljesítményű ügyfélkapcsolat 
kezelő (CRM) segédeszközzé válik. A szelektív vagy automatikus hívásrögzítés, az intelligens üzenetrögzítő készülék  
és a Microsoft Outlook integráció csak néhány azok közül a kivételes szolgáltatások közül, amelyek további fejlett 
szolgáltatásokkal segíthetik a telefont, mint fő munkaeszközt használó kollégái munkáját.

Termelékenység a kezelő oldalán
A termelékenység tovább növelhető a PC Console szoftverrel, amely a kezelőnek a hívásfogadás, hívásátadás és egyéb 
rutin híváskezelési feladatait egy számítógépes egér vagy más pozicionáló eszköz használatával fogd-és-húzd műveletté 
egyszerűsíti. A kezelő a mellék felhasználójával kapcsolatban feljegyzést is készíthet, amikor az nincs a helyén. Ezek a 
feljegyzések akkor jelennek, meg a kezelő képernyőjén, amikor a felhasználó visszaér, és felhívja őt.

Nagyobb termelékenység, 
magasabb szintű vevői elégedettség

PC-konzol

PC-telefon és PC-konzol (KX-T7636 és KX-T7633)

Az USB porton keresztül történő plug-n-play csatlakoztatás egyszerű CTI 
megoldást nyújt. A számítógép és a telefon együttes használata haté-
konyabb munkát tesz lehetővé, a hívóban tovább fejlődik a cégről 
kialakult professzionális kép. A PC console segítségével a kezelők haté-
konyabban végezhetik munkájukat.

PC-telefon

A Panasonic digitális telefonkészülékek stílusosak, 
könnyen kezelhetőek és hatékonyak. A készülék nagy 
méretű, könnyen olvasható, háttérvilágítással ellátott 
hívófél-azonosító kijelzője 20 karaktert képes megje-
leníteni, emellett feltűnő üzenet- és hívásjelző lámpával, 
a gyors és könnyű kezelést segítő navigátorgombbal, 
a kényelem növelésére 4-fokozatú dőlésszög beállítási 
lehetőséggel, az egyszerű PC-kapcsolat érdekében 
pedig USB-csatlakozással is rendelkezik.
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KX-T7665
- 1 soros kijelző,

    8 programozható gomb, 

    kihangosítható

KX-T7633
- 3-soros, háttérvilágítással 

    ellátott kijelző,

    24 programozható gomb, 

    kihangosítható

- Opcionális 12 programozható gomb 

    és USB-interfész

KX-T7630
- 3 soros kijelző, 

    24 programozható gomb, 

    kihangosítható

KX-T7640
- Digitális DSS 

    (közvetlen állomásválasztó) 

    konzol (60 gombbal)
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Alfanumerikus kijelző Olvasást megkönnyítő háttérvilágítás

Ergonómikus kivitel, 
4 fokozatban dönthető

KX-T7640
Közvetlen állomásválasztó (DSS) konzol 60 prog-
ramozható gomb foglaltság jelzéssel. A KX-T7636, 
KXT7633 és KX-T7630 típusokkal kompatibilis.

12 programozható gombbal rendelkezô bôvítô-
modul kétszínû LED-ek. Csak a KX-T7636 és 
a KX-T7633 esetén.

USB csatoló kártya. A telefonkészülék és a számí-
tógép összekapcsolására CTI szoftver használa-
tához. Csak a KX-T7636 és a KX-T7633 esetén.

KX-T7603 KX-T7601

Digitális telefonkészülékek kiegészítő eszközei

Digitális telefonkészülékek műszaki adatai

KX-T7636 a KX-T7603 egységgel
- 6-soros, háttérvilágítással ellátott kijelző,
   24 programozható gomb, kihangosítható
- Opcionális 12 programozható gomb 
   és USB interfész

Üzenet/hívás jelző (vörös/zöld) LED-kijelző
A nagyméretű, feltűnő lámpa fényével jelzi 
a beérkező hívást, így az nagyobb távolság-
ból is  észrevehetővé válik. A lámpa fényének 
színe a hívás típusát jelzi – belső vonal 
hívásnál zölden, külső hívásnál vörösen 
villog. A folyamatos vörös fény azt jelzi, 
hogy a hívó üzenetet hagyott.

Alfanumerikus kijelző
A felhasználóbarát kijelző által nyújtott vizuális 
visszacsatolás segítségével a híváskezelés és az 
egyéb műveletek könnyebben lebonyolíthatók. 
A kijelzőt számos információ megjelenítésére 
(lásd az alábbi listát) vagy az IP-hibrid rendszer 
szolgáltatásainak igénybevételére használ-
hatja. Hívásait a kijelzőn megjelenő utasí-
tások segítségével is bonyolíthatja.
- A hívó nevének és hívószámának kijelzése 
   (ISDN, hívófél-azonosítás)
- Üzenet jelzése, távollét üzenetek, 
   szolgáltatás beállítások
- Bejövő és kimenő hívások naplózása
   (Hívás napló)
- Rendszer/mellékenkénti gyorshívó lista
- Mellékállomások listája
- Hívás időtartama
- Rendszerszolgáltatások 
   menüje
- Idő és dátum

Az üzletmenet növekedését segítô szolgáltatások

Kiegészítő berendezés ívpont (XDP) 
és digitális XDP (DXDP)
Az XDP szolgáltatás segítségével a rendszerhez 
csatlakoztató egy analóg telefon, vezeték nélküli
telefon vagy más analóg vonali berendezés külön 
vonal kiépítésének a költsége nélkül. Ez a megoldás 
lehetővé teszi, hogy például telefaxot küldhessen, 
miközben az ügyféllel telefonál. Az XDP portra 
modemet csatlakoztatva adatokat is letölthet számító-
gépére, vagy akár böngészhet az Interneten is. 
A digitális XDP (DXDP) segítségével második digitális 
telefonkészüléket is elhelyezhet mellékén. Ez a meg-
oldás anélkül növeli rendszere kapacitását, hogy 
további mellékbővítő kártyába és vezetékezésbe 
kelljen invesztálnia.

Többnyelvű menürendszer
Az IP-hibrid telefonalközpont öt 
különböző nyelvű beállítással 
rendelkezik, mely olyan felhasználási 
területek számára hasznos, ahol egynél 
több nyelvet beszélnek. Az egyes 
nyelveken való kijelzés az adott 
mellékállomásokon a felhasználó igényei 
szerint külön-külön beállíthatók.

Fejhallgató csatlakozó 
a szabad kézzel történő 
telefonálás kényelméért

Digitális kétirányú kihangosítás
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Alfanumerikus kijelzô (sorok x karakterek)
Dönthetôség
Kontraszt
Háttérvilágítás
Közvetlen szolgáltatás elérési gombok
Programozható fôvonali gombok kétszínû LED-del
Közvetlen állomásválasztó (DSS) gombok
foglaltságjelzôvel (BLF)
Navigáló gombok
Üzenet és hívásjelzô lámpa
Kihangosítás (csak hangszóró) hangerô szabályzása
Kézibeszélô hangerô szabályzása
Csengetés erôsségének szabályzása
Hívás bejelentés felemelt kézibeszélô mellett (OHCA)
Rejtett OHCA
USB modul (KX-T7601) csatlakoztatható
Digitális kiegészítô berendezés ívpont (DXDP)
Opcionális fejbeszélô (KX-TCA89) kompatibilitás
Mellék gyorstárcsázás memória
Falra szerelhetô

KX-T7636 KX-T7633 KX-T7630 KX-T7665
6 x 24

4 fokozat
4 szintû

√ 
4

24 (36*)

   **

√ 
√ 

12 szintû
4 szintû
4 szintû

√ 
√ 
√ 
√ 
√

10
√ 

Kijelzô

Audio 
gombok

Audio

Kapcsolat

Egyebek

3 x 24
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√ 
4

24 (36*)

   **

√ 
√ 

12 szintû
4 szintû
4 szintû

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

10
√ 
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-
4

24

  **

√ 
√ 

12 szintû
4 szintû
4 szintû

√ 
√ 
-
√ 
√ 

10
√ 

1 x 16
2 fokozat
3 szintû

-
-
8

   **

-
√ 

12 szintû
4 szintû
4 szintû

√ 
√ 
-
√ 
√ 

10
√ 

* A 36 programozható fôvonali gomb csak az opcionális 12 fôvonali gombos kiegészítô modullal együtt (KX-T7603) elérhetô.
** Programozható fôvonali gombhoz rendelhetô hozzá.



KX-T7665
- 1 soros kijelző,

    8 programozható gomb, 

    kihangosítható

KX-T7633
- 3-soros, háttérvilágítással 

    ellátott kijelző,

    24 programozható gomb, 

    kihangosítható

- Opcionális 12 programozható gomb 

    és USB-interfész

KX-T7630
- 3 soros kijelző, 

    24 programozható gomb, 

    kihangosítható

KX-T7640
- Digitális DSS 

    (közvetlen állomásválasztó) 

    konzol (60 gombbal)
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Alfanumerikus kijelző Olvasást megkönnyítő háttérvilágítás

Ergonómikus kivitel, 
4 fokozatban dönthető
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KXT7633 és KX-T7630 típusokkal kompatibilis.

12 programozható gombbal rendelkezô bôvítô-
modul kétszínû LED-ek. Csak a KX-T7636 és 
a KX-T7633 esetén.
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KX-T7603 KX-T7601

Digitális telefonkészülékek kiegészítő eszközei

Digitális telefonkészülékek műszaki adatai
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- Rendszer/mellékenkénti gyorshívó lista
- Mellékállomások listája
- Hívás időtartama
- Rendszerszolgáltatások 
   menüje
- Idő és dátum

Az üzletmenet növekedését segítô szolgáltatások

Kiegészítő berendezés ívpont (XDP) 
és digitális XDP (DXDP)
Az XDP szolgáltatás segítségével a rendszerhez 
csatlakoztató egy analóg telefon, vezeték nélküli
telefon vagy más analóg vonali berendezés külön 
vonal kiépítésének a költsége nélkül. Ez a megoldás 
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miközben az ügyféllel telefonál. Az XDP portra 
modemet csatlakoztatva adatokat is letölthet számító-
gépére, vagy akár böngészhet az Interneten is. 
A digitális XDP (DXDP) segítségével második digitális 
telefonkészüléket is elhelyezhet mellékén. Ez a meg-
oldás anélkül növeli rendszere kapacitását, hogy 
további mellékbővítő kártyába és vezetékezésbe 
kelljen invesztálnia.

Többnyelvű menürendszer
Az IP-hibrid telefonalközpont öt 
különböző nyelvű beállítással 
rendelkezik, mely olyan felhasználási 
területek számára hasznos, ahol egynél 
több nyelvet beszélnek. Az egyes 
nyelveken való kijelzés az adott 
mellékállomásokon a felhasználó igényei 
szerint külön-külön beállíthatók.
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Nagyobb szabadság, tisztább, érthetőbb beszédhang
Fontos ügyféllel beszél telefonon, és el kell hagynia asztalát, hogy résztvehessen egy fontos 
értekezleten is? A Panasonic vezeték nélkül DECT-rendszere a segítség. A Panasonic IP-hibrid 
telefonalközpont rendszer segítségével folytathatja a beszélgetését akár egy könnyű, formás, 
vezeték nélküli telefonkészüléken, míg eljut asztaláig, vagy ha az irodaépületben közlekedik. 
Mivel a rendszer digitális elven működik, a beszédhang mindig érthetően és kristálytisztán 
hallható.
A vezetéknélküli készülék használatának rugalmasságát és a mobilitást a hatósugár bővítésével 
nagymértékben elősegíti, ha több celllaállomás kerül alkalmazásra. A vezetéknélküli 
XDP-szolgáltatással vezeték nélküli készülékének mellék hívószáma megegyezhet asztali 
készülékének mellékszámával, így asztalától távol is elérhető marad. Ön mindig elérhető lesz, 
készen az ügyfelek hívásainak fogadására, így nem szalaszt el egyetlen kínálkozó üzleti 
lehetőséget sem. 

KX-TDA0141
2 csatornás DECT-cellaállomás

2 egyidejű beszélgetés biztosítására
vezeték nélküli készülékekkel

KX-A272
2 csatornás DECT-cellaállomás jelismétlő

a cellaállomás hatósugarának megnövelésére

Választható DECT-cellaállomások

KX-TCA255 KX-TCA155

valós méret

valós méret

Kimagaslóan hatékony híváskezelés

Intelligens híváskezelési szolgáltatásával a Panasonic 
KX-TDA IP-hibrid telefonalközpont rendszer egy olyan 
hatékony Call Center alapját is képezheti, amely 
intelligensen képes kezelni az összes ügyfél hívását. 
Vegye igénybe az IP-hibrid telefonalközpont 
automatikus bejövő híváskezelését, és állítsa be 
rendszerét, hogy a hatékony működés érdekében a 
közvetlen hívásokat mindig a megfelelő csoporthoz 
vagy csoportokhoz irányítsa. 

További szolgáltatások, melyek növelik az ügyfél 
elégedettségét, és csökkentik az elszalasztott üzletek
esélyét:
- Automatakezelő
- Várakozó hívások
- Túlcsorduló hívásokat fogadó mellékek
- Nappali, ebédidő, kávészünet és éjszakai üzemmódok

Call Center szolgáltatások
Az IP-hibrid telefonalközpont olyan nagy 
teljesítményű call center szolgáltatásokat nyújt, 
amelyek az ügynökök és a felügyelők üzleti 
igényeit is kielégíti:
- Ügynök bejelentkező azonosító
- Ügynök bejelentkezés/kijelentkezés
- Automatikus kijelentkezés 
   (több megválaszolatlan hívás esetén)
- Wrap-Up time (ügykezelési idő biztosítás)
- Nem áll készen
- Áthelyezhető mellékek 
   („helyszín-független ügykezelés”)

Híváselosztás típusok
A rendszer számos híváselosztási sémával rendelkezik. 
Ezek a sémák segíthetik az ügyfelek hívásainak 
hatékonyabb fogadását:
- Egyenletes híváselosztás (UCD)
- Egyidejű csengetés
- Prioritásos keresés

Felügyelői szintű ellenőrzés és jelentés
Egy mellék kaphat felügyelői jogot is, így rajta 
keresztül információkat lehet szerezni az egyes 
csoportokra érkező hívásokról, úgy mint –
sorban álló hívások száma, leghosszabb várakozási 
idő stb. A felügyelő a be-/kijelentkezett állapotot is 
ellenőrizeti, és figyelemmel kísérheti a csoporttagok 
állapotát. Ez az információ jelentésként megjele-
níthető az LCD-kijelzőn, kinyomtatható, de DSS-
gomb is kijelölhető erre a célra.
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QSIG hálózat
Az ipari szabvány ISDN QSIG protokoll támogatásával 
a KX-TDA IP-hibrid telefonalközpont lehetőséget nyújt 
több alközponti rendszer egyetlen hatalmas, könnyen 
átjárható virtuális telefonrendszerré való összekap-
csolására, létrehozva egy virtuális hangátviteli 
magánhálózatot (VPN), emellett olyan fejlett hálózati 
szolgáltatásokat is nyújtva, mint a közvetlen mellék-
állomások közötti tárcsázás a telefonalközpontok között, 
nyilvános hívások hívószám kijelzése és bejövő 
híváselosztási csoportívás kezelés a QSIG hálózaton.

A QSIG segítségével az ügyfelek úgy láthatják el 
fiókirodáikat KX-TDA alközpontokkal, hogy a központi 
irodában megtarthatják az ott működő eredeti rendszert.

Centralizált foglaltság jelző (BLF)
A centralizált foglaltság jelző nyomógombokat az 
ISDN és a Voice-over-IP hálózatba kötött IP-hibrid 
alközpont is támogatja. A hálózaton belül az adott 
mellék állapotát a központi kezelő a DSS-gombokon 
figyelemmel kísérheti, melyek vörösen világítanak, 
ha a mellék foglalt.

Hálózati kezelő

Hálózati kezelő foglaltsági tablóval

A telefonálási költségek alacsonyan tartása

VoIP technológia és hálózatba kapcsolt üzem
Az  IP-hibrid telefonalközpont egy alacsony költségű, könnyen használható, telephelyek közötti hálózati rendszer alapjául is 
szolgálhat. A KX-TDA rendszer által támogatott szolgáltatások – az E&M bérelt vonal, QSIG és Voice-over Internet Protocol (VoIP) 
– segítik a költségek csökkentését a vállalaton belül és a külvilággal való kommunikációban egyaránt.

Voice over Internet protokol (VoIP)
A VoIP a legmodernebb bevált hangátviteli kommu-
nikációs, technológia, ahol digitálisan tömörített hang-
csomagok közlekednek az IP adathálózaton keresztül, 
majd a céljukhoz érve a rendszer újra beszédhanggá 
konvertálja azokat. A meglévő adathálózatok felhasz-
nálásával a VOIP megkerülte a közcélú telefonhálózatot, 
így a kapcsolt vonal költségeit is, függetlenül attól, hogy 
milyen hosszú ideig tart a beszélgetés. Ezen felül a VOIP 
még fejlettebb telefonos megoldásokat és alkalma-
zásokat is kínál.

A VOIP ideális választás több telephellyel rendelkező 
vállalkozások, kereskedelmi hálózatok kommunikációs 
igényeinek kielégítésére – valamint a fiókirodák és távoli 
hivatali alkalmazottak, kis irodák/otthoni irodák (SOHO) 
dolgozóinak és otthon dolgozó kereskedelmi alkalma-
zottak hálózatba kötésére a rugalmas munkakörnyezet 
biztosítása és a költségek csökkentése érdekében.

Ez a KX-TDA IP-hibrid telefonalközpont számos olyan beépített szolgáltatással rendelkezik, amely a hotelben 
vagy vendéglátóiparban való alkalmazást segíti, ahol a mellékek vendégszobához kötődnek.

Vendéglátás

Telefonköltség kinyomtatása kijelentkeztetéskor
A részletes hívásadatok (SMDR) kinyomtatásakor 
a következő információk láthatók:
- Szoba bejelentkeztetés/kijelentkeztetés
- Időzített riasztás kezdete/megválaszolva/
   válasz nélkül hagyva
- Bejövő/kimenő fővonal
- Hívott szám
- Hívás időtartama
- Személyi kód bevitele 

Egy újabb SMDR szolgáltatás a programozható üzenet 
kinyomtatása. A szolgáltatás segítségével üzenetek 
nyomtatható üzenetként tárolhatók, amelyeket a kezelő 
mellékéről lehet elérni. A kijelölt üzenet a hívásada-
tokban kinyomtatható.
A normál SMDR adatoktól elkülönülten kinyomtatható 
a vendégszoba telefonján bonyolított forgalom. 
A számlára felvehetőek az olyan költségek, mint 
a minibár, az előre beállított árrés és az adóhányad.

Az összes vendéglátási szolgáltatás igénybevételéhez a TDA30 
memóriabővítő kártyát igényel
*TDA15-nél nem elérhető

Bejelentkeztetés/kijelentkeztetés – szobaállapot 
ellenőrzés 
A hotel kezelői mellékén megtekinthető és módosítható 
a vendégszobák bejelentkeztetett és kijelentkeztetett 
állapota. A hotel kezelői mellékének rugalmasan progra-
mozható gombjai szobaállapot ellenőrző gombokká 
programozhatók.
Két gomb érhető el:

• Bejelentkeztetés – A vendég bejelentkezik, a telefon-
díjak törlődnek a távoli készülékzár pedig kikapcsol, 
így a vendég hívásokat kezdeményezhet a szobai 
mellékén.
• Kijelentkeztetés - A vendég kijelentkezik, az olyan 
mellékállomás adatok, mint az időzített riasztás vagy 
az utolsó hívószám újratárcsázása törlődnek, a távoli 
készülékzár pedig bekapcsol – letiltva a hívásokat.
Amikor a vendég bejelentkezett, a megfelelő DSS-
gomb LED kijelzője VÖRÖS fénnyel kezd világítani. 
A LED kijelentkeztetéskor kialszik.

Hangposta fiók törlődés kijelentkeztetéskor
A vendég mellékének üzenetei automatikusan 
törlődnek, ha a vendég kijelentkezik.

Ébresztő hívás távoli beállítása
A hotel recepciósa a telefon nyomógombjainak segít-
ségével beállíthat egy időzített csengetést. A vendég 
a beállított időpontban emlékeztető hívást kap a szobai 
mellékén.

Beépített hangüzenet kártya

Az alközpontba egy opcionális egyszerűsített hang-
üzenet (SVM) kártyát beépítve a berendezés a mellékek 
számára üzenetrögzítő szolgáltatást nyújthat. A mellék 
használója személyes üzenetet rögzíthet a bejövő 
hívások fogadására, és kérheti a hívót, hogy hagyjon 
üzenetet számára. A felvett és fogadott üzeneteket 
a felhasználó bármikor törölheti. 

A TDA15 és a TDA 30 telefonalközpontba is két kártya 
szerelhető. Az SVM kártyák két csatornával rendelkez-
nek, így egy kártyát egyszerre két felhasználó érhet el.
Amikor egy mellékállomás a rendszer programozásakor 
hozzárendelődik az SVM kártyához, a mellék számára 
létrejön egy hangpostafiók. Ebben a fiókban tárolódnak 
az üdvözlő és a bejövő hangüzenetek is. Minden rend-
szerkészülék (PT), normál telefonkészülék (SLT) és hor-
dozható állomás (PS) saját hangpostafiókot kaphat.

Kártyánként maximum 60 percnyi, összesen 125 üzenet 
rögzítésére van lehetőség. Ez a tárterület megoszlik 
a kártyához rendelt mellékállomások között. A rendszer 
programozásakor kiválasztható a felvételi minőség 
és a felvételi idő:

Az SVM kártya a következő szolgáltatásokat nyújtja:
- az SVM mellékszám beállítható hívás átirányítási és 

kisegítő mellékállomási célnak
- Az üdvözlő üzenetek minden napszakbeállításra 

(nappal/éjszaka/ebédidő/kávészünet) külön-külön 
felvehetőek

- Üzenet jelzése a várakozó üzenet visszajelző 
bekapcsolásával a rendszertelefonokon, módosult 
tárcsahanggal a normál analóg készülékeken.

- A hívó adatai rögzítésre kerülnek, és a rendszerkészülék 
kijelzőjén megjeleníthetők

- Az üzenetek a legrégebbitől kezdve játszhatók vissza
- Postafiók távolról történő elérése behívással
- Postafiók távolról történő elérése másik 

mellékállomásról

kiváló
közepes (alapértelmezett)

gyenge

Felvételi időFelvételi minőség
kb. 40 perc
kb. 60 perc

kb. 120 perc

Rendszerrajz VoIP/QSIG hálózattal és centralizált kezelővel
Digitális rendszerkészülék –

hálózatkezelő
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QSIG hálózat
Az ipari szabvány ISDN QSIG protokoll támogatásával 
a KX-TDA IP-hibrid telefonalközpont lehetőséget nyújt 
több alközponti rendszer egyetlen hatalmas, könnyen 
átjárható virtuális telefonrendszerré való összekap-
csolására, létrehozva egy virtuális hangátviteli 
magánhálózatot (VPN), emellett olyan fejlett hálózati 
szolgáltatásokat is nyújtva, mint a közvetlen mellék-
állomások közötti tárcsázás a telefonalközpontok között, 
nyilvános hívások hívószám kijelzése és bejövő 
híváselosztási csoportívás kezelés a QSIG hálózaton.

A QSIG segítségével az ügyfelek úgy láthatják el 
fiókirodáikat KX-TDA alközpontokkal, hogy a központi 
irodában megtarthatják az ott működő eredeti rendszert.

Centralizált foglaltság jelző (BLF)
A centralizált foglaltság jelző nyomógombokat az 
ISDN és a Voice-over-IP hálózatba kötött IP-hibrid 
alközpont is támogatja. A hálózaton belül az adott 
mellék állapotát a központi kezelő a DSS-gombokon 
figyelemmel kísérheti, melyek vörösen világítanak, 
ha a mellék foglalt.

Hálózati kezelő

Hálózati kezelő foglaltsági tablóval

A telefonálási költségek alacsonyan tartása

VoIP technológia és hálózatba kapcsolt üzem
Az  IP-hibrid telefonalközpont egy alacsony költségű, könnyen használható, telephelyek közötti hálózati rendszer alapjául is 
szolgálhat. A KX-TDA rendszer által támogatott szolgáltatások – az E&M bérelt vonal, QSIG és Voice-over Internet Protocol (VoIP) 
– segítik a költségek csökkentését a vállalaton belül és a külvilággal való kommunikációban egyaránt.

Voice over Internet protokol (VoIP)
A VoIP a legmodernebb bevált hangátviteli kommu-
nikációs, technológia, ahol digitálisan tömörített hang-
csomagok közlekednek az IP adathálózaton keresztül, 
majd a céljukhoz érve a rendszer újra beszédhanggá 
konvertálja azokat. A meglévő adathálózatok felhasz-
nálásával a VOIP megkerülte a közcélú telefonhálózatot, 
így a kapcsolt vonal költségeit is, függetlenül attól, hogy 
milyen hosszú ideig tart a beszélgetés. Ezen felül a VOIP 
még fejlettebb telefonos megoldásokat és alkalma-
zásokat is kínál.

A VOIP ideális választás több telephellyel rendelkező 
vállalkozások, kereskedelmi hálózatok kommunikációs 
igényeinek kielégítésére – valamint a fiókirodák és távoli 
hivatali alkalmazottak, kis irodák/otthoni irodák (SOHO) 
dolgozóinak és otthon dolgozó kereskedelmi alkalma-
zottak hálózatba kötésére a rugalmas munkakörnyezet 
biztosítása és a költségek csökkentése érdekében.

Ez a KX-TDA IP-hibrid telefonalközpont számos olyan beépített szolgáltatással rendelkezik, amely a hotelben 
vagy vendéglátóiparban való alkalmazást segíti, ahol a mellékek vendégszobához kötődnek.

Vendéglátás

Telefonköltség kinyomtatása kijelentkeztetéskor
A részletes hívásadatok (SMDR) kinyomtatásakor 
a következő információk láthatók:
- Szoba bejelentkeztetés/kijelentkeztetés
- Időzített riasztás kezdete/megválaszolva/
   válasz nélkül hagyva
- Bejövő/kimenő fővonal
- Hívott szám
- Hívás időtartama
- Személyi kód bevitele 

Egy újabb SMDR szolgáltatás a programozható üzenet 
kinyomtatása. A szolgáltatás segítségével üzenetek 
nyomtatható üzenetként tárolhatók, amelyeket a kezelő 
mellékéről lehet elérni. A kijelölt üzenet a hívásada-
tokban kinyomtatható.
A normál SMDR adatoktól elkülönülten kinyomtatható 
a vendégszoba telefonján bonyolított forgalom. 
A számlára felvehetőek az olyan költségek, mint 
a minibár, az előre beállított árrés és az adóhányad.

Az összes vendéglátási szolgáltatás igénybevételéhez a TDA30 
memóriabővítő kártyát igényel
*TDA15-nél nem elérhető

Bejelentkeztetés/kijelentkeztetés – szobaállapot 
ellenőrzés 
A hotel kezelői mellékén megtekinthető és módosítható 
a vendégszobák bejelentkeztetett és kijelentkeztetett 
állapota. A hotel kezelői mellékének rugalmasan progra-
mozható gombjai szobaállapot ellenőrző gombokká 
programozhatók.
Két gomb érhető el:

• Bejelentkeztetés – A vendég bejelentkezik, a telefon-
díjak törlődnek a távoli készülékzár pedig kikapcsol, 
így a vendég hívásokat kezdeményezhet a szobai 
mellékén.
• Kijelentkeztetés - A vendég kijelentkezik, az olyan 
mellékállomás adatok, mint az időzített riasztás vagy 
az utolsó hívószám újratárcsázása törlődnek, a távoli 
készülékzár pedig bekapcsol – letiltva a hívásokat.
Amikor a vendég bejelentkezett, a megfelelő DSS-
gomb LED kijelzője VÖRÖS fénnyel kezd világítani. 
A LED kijelentkeztetéskor kialszik.

Hangposta fiók törlődés kijelentkeztetéskor
A vendég mellékének üzenetei automatikusan 
törlődnek, ha a vendég kijelentkezik.

Ébresztő hívás távoli beállítása
A hotel recepciósa a telefon nyomógombjainak segít-
ségével beállíthat egy időzített csengetést. A vendég 
a beállított időpontban emlékeztető hívást kap a szobai 
mellékén.

Beépített hangüzenet kártya

Az alközpontba egy opcionális egyszerűsített hang-
üzenet (SVM) kártyát beépítve a berendezés a mellékek 
számára üzenetrögzítő szolgáltatást nyújthat. A mellék 
használója személyes üzenetet rögzíthet a bejövő 
hívások fogadására, és kérheti a hívót, hogy hagyjon 
üzenetet számára. A felvett és fogadott üzeneteket 
a felhasználó bármikor törölheti. 

A TDA15 és a TDA 30 telefonalközpontba is két kártya 
szerelhető. Az SVM kártyák két csatornával rendelkez-
nek, így egy kártyát egyszerre két felhasználó érhet el.
Amikor egy mellékállomás a rendszer programozásakor 
hozzárendelődik az SVM kártyához, a mellék számára 
létrejön egy hangpostafiók. Ebben a fiókban tárolódnak 
az üdvözlő és a bejövő hangüzenetek is. Minden rend-
szerkészülék (PT), normál telefonkészülék (SLT) és hor-
dozható állomás (PS) saját hangpostafiókot kaphat.

Kártyánként maximum 60 percnyi, összesen 125 üzenet 
rögzítésére van lehetőség. Ez a tárterület megoszlik 
a kártyához rendelt mellékállomások között. A rendszer 
programozásakor kiválasztható a felvételi minőség 
és a felvételi idő:

Az SVM kártya a következő szolgáltatásokat nyújtja:
- az SVM mellékszám beállítható hívás átirányítási és 

kisegítő mellékállomási célnak
- Az üdvözlő üzenetek minden napszakbeállításra 

(nappal/éjszaka/ebédidő/kávészünet) külön-külön 
felvehetőek

- Üzenet jelzése a várakozó üzenet visszajelző 
bekapcsolásával a rendszertelefonokon, módosult 
tárcsahanggal a normál analóg készülékeken.

- A hívó adatai rögzítésre kerülnek, és a rendszerkészülék 
kijelzőjén megjeleníthetők

- Az üzenetek a legrégebbitől kezdve játszhatók vissza
- Postafiók távolról történő elérése behívással
- Postafiók távolról történő elérése másik 

mellékállomásról

kiváló
közepes (alapértelmezett)

gyenge

Felvételi időFelvételi minőség
kb. 40 perc
kb. 60 perc

kb. 120 perc

Rendszerrajz VoIP/QSIG hálózattal és centralizált kezelővel
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Trönk
Mellék

Trönk
Mellék
Személyhívó kimenet
Külső (tartás alatti
zene) kimenet
RS-232C
USB
Részletes hívásadat 
naplózás

Impulzusos (DP) 10pps, 20pps / 
hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázás
Blokkolás-mentes
Elosztott TSW
RJ45 csatlakozó
RJ45 csatlakozó
2-érintkezős aljzat (3,5mm átmérőjű mini jack)
1-érintkezős aljzat

1 (Max. 115.2 kbps)
1
Dátum, időpont, mellékszám,
fővonal sorszáma, hívott szám, hívás időtartama
hívás költsége, elszámolási kód
100 V AC – 240 V AC, 1,5 A, 50 Hz/60 Hz
55 W
UL, CSA, SEMKO-GS, CE
275 x 376 x 117 mm
3,5 kg

Tárcsázás

Kapcsolómező

Csatlakozások

Soros csatlakozó

SMDR

Áramforrás
Energiafogyasztás (átlagos) 
Érintésvédelmi tanúsítványok
Méretek (mag. x szél. x mélys.)
Tömeg (teljes kiépítésben)

Műszaki adatok
KX-TDA15 / KX-TDA30

Bérlő (időtáblázat csoport)
Szolgáltatási osztály
Fővonali (trönk) csoport
Felhasználói csoport
Személykeresési csoport
Hívásátvételi csoport
Bejövő hívás elosztási csoport
Hangposta (Digitális/analóg integráció) csoport
Hangposta (DTMF) csoport
Várakozó hívások időtáblázata
Szabad mellék keresési csoport
SMDR
Távollét üzenet (rendszer/mellék)
Várakozó üzenet
Kijelzőn megjeleníthető karakterek száma
Mellék számozás számjegyei
Parkoló állásba tehető hívások száma
Konferencia
Személyi kód
Személyi kód jelszava
Különleges irányválasztás kódja
Fölérendelt alközpont elérési kódja
DDI/DID (közvetlen betárcsázás) táblázat
Vészhívószámok
Gyorstárcsázás 
Rendszer gyorstárcsázás memória
Mellék gyorstárcsázás memória
Egy nyomógombos tárcsázás
Forródrót
ISDN-szolgáltatások elérése
Újratárcsázás
Hívásirányítási tervek
Kezdő számjegyek
Kivételek a kezdő számjegyek alól
ARS (automatikus irányválasztás) hordozója
Tételes számlázási mód
Azonosító kód
TIE irányítási táblázat
Kezdő számjegyek
Alközpont kódja
Híváskorlátozási szint
Híváskorlátozás tiltott számai
Híváskorlátozás kivételezett számai
Díjegység
Díjegység megnevezése
Kimenő hívások         (for DPT)
naplózása         (for DECT PS)
Bejövő hívások         (for DPT)
naplózása         (for DECT PS)
           (for ICD Group)
Rendszerjelszó (rendszergazdai)
Rendszerjelszó (végfelhasználói)
Menedzser jelszó
Személyes jelszó

8
64
64
32
32
64

64 (32 mellék/csoport)
1 egység x 8 csat.

2 csoport x 24 csat.
64 (16 lépcső/táblázat)
64 (16 mellék/csoport)

200 hívás
8 üzenet x 16 számjegy/1 üzenet x 16 számjegy

256
20
1-4
100

3x10 - 8x4
4 számjegy (1000 bejegyzés)

10 számjegy (1000 bejegyzés)
16 számjegy (20 bejegyzés)

10 számjegy (10 bejegyzés/trönk csoport)
32 számjegy (1000 bejegyzés)

32 számjegy (10 bejegyzés)
1-4 számjegy (80 bejegyzés)

32 számjegy (1000 bejegyzés)*1

32 számjegy (10 bejegyzés/mellék)*2

32 számjegy
32 számjegy
32 számjegy
32 számjegy
16 bejegyzés

16 számjegy (1000 bejegyzés)
16 számjegy (200 bejegyzés)

10
10 számjegy
10 számjegy
32 bejegyzés
3 számjegy
7 számjegy

7
16 számjegy (100 bejegyzés/szint)
16 számjegy (100 bejegyzés/szint)

8 számjegy
3 karakter

Alapért. 5 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 260/rendszer)
Alapért. 5 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 140/rendszer)

Alapért. 10 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 520/rendszer)
Alapért. 10 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 280/rendszer)
Alapért. 10 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 640/rendszer)

4-10 számjegy
4-10 számjegy
4-10 számjegy
0-10 számjegy

Rendszer  

Tárcsázás

ARS

Hálózati szolgáltatás

Hívás korlátozás

Költségkezelés

Hívás naplózás

jelszó

Rendszerszolgáltatás kapacitás
KX-TDA15 és KX-TDA30 

Folyadékkristályos kijelző (LCD)
Háttérvilágítás
Többnyelvű kijelző
Megvilágított billentyűzet
Fejhallgató csatlakoztatható
Telefonkönyv
Újratárcsázás
Hívó fél azonosítás
Hívás 
naplózás1

Szoftverbillentyűk
Programozható menü rugalmas gombok
Kihangosítás
Csengetést jelző LED
Csengetési melódiák
Vibráló hívásjelzés
Hívás fogadása bármelyik gombbal
Méretek (HxSzxV)(mm)
Súly
Akkumulátor típusa
Beszélgetési idő
Készenléti idő
Akkumulátor töltési időtartama

KX-TCA255
6 x 16 sor

Kék
16 (rögzített)

igen (zöld)
igen
200

Az utolsó 5 hívószám
igen

10
5
3

12
igen

3 színű
9

igen
igen

120x45x22
112 g

Ni-MH (egyedi)
17 óra

270 óra
5,5 óra

Specifikáció - DECT hordozható készülékek 

1 Alapbeállítási érték. KX-TDA alközponthoz csatlakoztatva
2 Tölthető Ni-MH kompatibilis

KX-TCA155
6 x 16 sor

 Kék
16 (rögzített)

igen (zöld)
igen
200

Az utolsó 5 hívószám
igen

10
5
3
3

igen
3 színű

9
-

igen
143x48x31.5

130 g
Ni-MH (AAA2)

10 óra
120 óra

7 óra

Bejövő hívás
Kimenő hívás

KX-TDA15

KX-TDA30

KX-TDA3105
KX-TDA3196

KX-TDA3180 
KX-TDA3193

KX-TDA3183 
KX-TDA3280
KX-TDA3283  
KX-TDA3480
KX-TDA3171
KX-TDA3172
KX-TDA3173

KX-TDA3174

KX-TDA3161

KX-TDA3162

KX-TDA3166
KX-TDA3168 
KX-TDA3191
KX-TDA3192

KX-TDA0141

KX-A272
KX-TDA3820
KX-TDA3920
KX-A244
KX-A236
KX-A228 
KX-T30865
KX-A286
KX-A287
KX-A288
KX-TDA0300

KX-TDA0350

1
1
3
3
3
3

n/a
1
1
2
1

2

1

1

1
1
2
2

8

6 per alap
1
1
1
1
1
4
 
 
 

2

24

Alaplap
Opcionális kártyák
Fővonali kártyák

Mellék kártyák

Opcionális 
kártyák

DECT opciók

További
tartozékok

CTI

Modell Megnevezés
Maximum

TDA30 

Opciólista

Fiakártyák
KX-TDA30 alap-
laphoz

Fiakártya
KX-TDA3180-hoz

Memóriabővítő kártya (MEC)
Távprogramozó kártya (RMT)
4-portos analóg trönk kártya (LCOT4)
4-portos hívófél-azonosító kártya (CID4)
2-portos analóg trönk kártya (LCOT2)
2-portos BRI kártya (BRI2)
1-portos BRI kártya (BRI1)
4-csatornás VoIP kártya (IP-GW4)
4-portos digitális mellékkártya (DLC8)
8-portos digitális mellékkártya (DLC8)
4-portos analóg mellék
bővítőkártya (SLC4)
8-portos analóg mellék
bővítőkártya (SLC8)
4-portos kaputelefon és külső bemenet /
kimenet kártya (DPH4)
2-portos kaputelefon és külső bemenet /
kimenet kártya (német típushoz)
8-csatornás visszhangzár kártya (ECHO8)
Mellékáll. hívófél-azonosító kártya (EXT-CID)
2-csatornás hangüzenet kártya (MSG2)
2-csatornás egyszerű hangüzenet kártya
(SVM)
2-csatornás cellaállomás DHLC / DLC
kártyához
2-csatornás DECT cellaállomás jelismétlő
SD-kártya – szoftver frissítés – normál
SD-kártya – szoftver frissítés – bővített
19” rack adapter  
Opcionális AC-adapter és AC-tápkábel
Háttér akkumulátor kábel
Kaputelefon
KX-TCA255 átlátszó előlapú készüléktok
KX-TCA255 övre csípt. bőr készüléktok
KX-TCA155 átlátszó előlapú készüléktok
PC Console kezelő szoftver rendszer-
telefonkönyv feltöltési lehetőséggel
PC Phone 1. fél CTI szoftvere

n/a
n/a
n/a
n/a

1
1
1
1

n/a
1

n/a

1

1

1

1
telepítve

2
2

2

6 per alap
1
1
1

n/a
n/a

4
 
 
 

2

12

Maximum
TDA15 

Rendszerkapacitás

*1 Az IP-hibrid telefonalközponthoz maximum egy darab 4 portos (8 csatornás)  hangposta rendszer csatlakoztatható.
*2 Minden CD-ROM öt licencet tartalmaz.

*1 32 számjegy (1000 bejegyzés/bérlő) telepített KX-TDA3105 memóriabővítő kártya esetén. 

*2 32 számjegy (100 bejegyzés/mellék) telepített KX-TDA3105 memóriabővítő kártya esetén.
Megjegyzés: A KX-TDA3105 csak KX-TDA30 egységhez kapható. 

Portok max. száma
(mellék és trönk)
 Trönk portok max. száma
  Analóg trönk
  ISDN trönk
  IP átjárók max. száma
 Mellék portok max. száma
  Analóg rendszerkészülék
  Normál analóg készülék
  Digitális rendszerkészülék 
  (kivéve a KX-T7600 sorozat
  és a KX-T7560/7565)
  Digitális rendszerkészülék       
  (T7600 sorozat)
  KX-T7560/7565
  Közvetlen áll. választó (DSS) konzol
  Cellaállomás
  Hangposta rendszer (VPS)
Vezeték nélküli telefon
PC-Console
PC-Phone
Kapunyitó
Kaputelefon

28

8 
2

4 BRI
1 (4 csatorna)

20
4

12
4

16

12
4
2

1/rendszer*1

28
2

12*2

4
4

60

12
12

6 BRI
1 (4 csatorna)

52
4

24
24

48

24
4
8

1/rendszer*1

28
2

24*2

4
4

KX-TDA30
KX-TDA30 with Memory 

Expansion Card

(KX-TDA3105)

36

12
12

6 BRI
1 (4 csatorna)

28
4

24
24

24

24
4
8

1/rendszer*1

28
2

24*2

4
4

KX-TDA15

Szolgáltatáslista

10

Rendszerszolgáltatások

- Automatikus fax átkapcsolás
- Automatikus ISDN beállítás (BRI)
- Automatikus útvonalválasztás (ARS)/legolcsóbb útvonal 
  választása (LCR)
- Háttérzene (BGM)
- Háttér akkumulátor*
- Költségkezelés
- Csoportfoglaltság (foglaltsági jelzés beállított szintű 

csoportfoglaltság esetén)
- CTI (CSTA,TAPI) számítógép telefon integráció
- Hívásparkoltatás jelzéssel
- Hívásátvételi csoport
- Hívófél-azonosításon alapuló híváselosztás (CLI)
- Szolgáltatási osztályok (COS)
- Adatvonal biztosítás
- Késleltetett csengetés
- Közvetlen behívó vonalak (DIL)
- Közvetlen betárcsázás (DID)
- Hozzáférés a rendszerszolgáltatásokhoz (DISA)
- Kaputelefon/kapunyitó
- Visszhang kioltás
- Mellék lezárás
- Vészhívás
- Meglévő APT/DPT (analóg és digitális rendszerkészülék) 

kompatibilitás
- Külső háttérzene
- Rugalmas számozási terv (4-számjegy)
- Virtuális mellék
- Üdvözlő üzenet
- Fölérendelt alközpont elérési kód
- Keresési csoport
- Sürgősségi hívásátadás
- Bejövő csoport (keresési csoport)
- Kisegítő mellékállomás – fogalt, „ne zavarj” esetén
- Kisegítő mellékállomás – „nem válaszol” esetén
- Kisegítő mellékállomás – fővonal (külső)
- Fő processzor kártya (MPR), kártya/cellaállomás 
   frissíthető működtető szoftver
- Menedzser funkciók
- Több nyelv támogatása
- Online diagnosztika
- Kezelői szolgáltatások
- PC Console/PC Phone szoftveralkalmazások
- Programozás PC segítségével
- Csoportos személykeresés
- Gyorsbeállítás
- Riasztás távjelzés
- Mellék állapot távellenőrzése DISA-n keresztül
- Mellékállomás távoli lezárása
- Csoport csengetés
- Különleges irányválasztás
- Részletes hívásadatok naplózása (SMDR)
- Rendszermemória bővíthetőség*
- Bérlő szolgáltatás (időtáblázat csoport)
- Időzített riasztás
- Napszakfüggő 

szolgáltatások(Nappal/Éjszaka/Ebédidő/Kávészünet)
- Emelt díjú hívások tiltása
- Fővonali csoportok
- Egyenletes híváselosztás (UCD)
- Felhasználói csoport
- VIP-hívás
- Vizuális hívófél-azonosítás

<Hangposta (VM) szolgáltatások>
- Automatikus konfiguráció - gyorsbeállítás
- Hívásátirányítás hangpostára
- Hívófél-azonosító értesítés a hangpostára
- Kisegítő mellékállomás – hangposta
- Felvétel alatt lévő hívás monitorozása (LCS)
- Telefon kijelző, menüvel vezérelhető hangposta
- Az alközpont beállításainak ellenőrzése hangposta segítségével
- Hangposta beállításainak ellenőrzése alközpont segítségével
- Hangpostára átadott hívás visszavétele 
  (hangposta sorbanállási funkció)
- Hangposta (digitális/DTMF) integráció
- Hangposta csoport 
- Értesítés hangposta üzenetről

Mellékvonali szolgáltatások

- 4-résztvevős konferencia maximum 32-résztvevős közvetítéssel*
- Távollét üzenetek
- Elszámolási kódok bevitele (kötelező)
- Visszahívás kérése foglalt mellék esetén
- Automatikus szünet beiktatás
- Az utoljára hívott szám automatikus újratárcsázása
- Főnök – titkári funkciók
- Közvetítés*
- Hívófél-azonosítás normál analóg készüléken
- Hívás átirányítás (minden hívás, foglalt, foglalt/
  nincs válasz, követő, bejövő hívást fogadó csoporttól)
- Hívástartás
- Hívó fél általi vezérlés (CPC) jelzés észlelés

- Hívásátvétel (irányított, csoport, közvetlen állomásválasztó 
  gombbal, tiltás)
- Hívás megosztás
- Hívás átadás (bejelentéssel, bejelentés nélkül, egy-nyomógombos 
  átadás, átadott hívás visszavétele)
- Konferencia (3-résztvevős konferencia, több résztvevős konferencia,
   nem felügyelt konferencia)
- Tárcsázási mód kiválasztása
- Digitális kiegészítő berendezés ívpont (DXDP)
- Közvetlen egy nyomógombos hívásfogadás
- „Ne zavarj” üzemmód (DND), DND felülbírálás
- Közvetlen állomásválasztó (DSS) konzol
- Befigyelés foglalt vonalba
- Mellékállomás telefonkönyv
- Mellék-fővonal hívás időtartamának megjelenítése
- Külső szolgáltatás elérése
- Rugalmas gombkiosztás
- Digitalis kétirányú kihangosítás
- Szabadkezes kezelés
- Kézibeszélő/fejbeszélő kiválasztás
- Forródrót
- Nagy méretű, háttérvilágítással ellátott kijelző
- Utoljára hívott telefonszám újratárcsázása
- Bejelentkezés/kijelentkezés
- Várakozó üzenet
- Várakozó üzenet jelzése szöveges üzenettel
- Többnyelvű kijelző
- Többlépcsős hívásátirányítás (4 lépcsős)
- Tartás alatti zene
- Hívás bejelentés felemelt kézibeszélő mellett (OHCA)
- Egyirányú kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett
- Egy nyomógombos tárcsázás
- Személykeresés (tiltás, személykeresés átadás)
- Párhuzamosan kapcsolt telefonkészülékek 
  (APT/DPT+SLT, DPT/SLT+PS)
- Utoljára hívott telefonszám újratárcsázása
- Állomás beállítás másik készülékről
- Különleges irányválasztás
- Gyorstárcsázás - mellék/rendszer
- Idő és dátum kijelzése
- Hang-impulzus tárcsázás konverzió
- Fővonali hívás fogadása bármelyik mellékállomásról (TAFAS)
- Áthelyezhető szolgáltatási osztály
- Rejtett OHCA (hívás bejelentés felemelt kézibeszélőnél)
- Wrap-Up (ügykezelési idő biztosítás)
- Kiegészítő berendezés ívpont (XDP)

<DECT szolgáltatások>
- Automatikus átadás a cellaállomások között
- DECT cellaállomás vagy digitális mellékállomási port
- Fejbeszélő kompatibilis
- Bejövő és kimenő hívások naplózása
- Telefon kijelző vezérlése CTI-n keresztül**
- Vezeték nélküli XDP párhuzamos használat üzemmód
- Vibráló hívásjelzés (csak a KX-TCA255)

ISDN szolgáltatások

- Díjtájékoztatás (AOC)
- Hívás tartás (HOLD)
- Hívófél-azonosító letiltása (CLIR)
- Hívófél-azonosító elküldése (CLIP)
- Hívásfelépítés foglalt előfizető felé (CCBS)
- Kapcsolt vonal azonosító elküldése (COLP)
- Kapcsolt vonal azonosító tiltása (COLR)
- Közvetlen betárcsázás (DDI)
- 3-résztvevős ISDN konferencia
- ISDN hívás átirányítása (CFU/CFNR/CFB)
- ISDN hívás átadása (CT)
- ISDN mellék
- Rosszakaratú hívó azonosítása (MCID)
- Többszörös előfizetői hívószám (MSN)

Hálózati szolgáltatások

- Alternatív irányválasztás
- ARS (automatikus irányválasztás) VoIP szolgáltatással
- Foglaltsági tabló**
- Hívás naplózás (külső hívás magánhálózaton keresztül)
- Zárt számozás
- DISA hívás a hálózatba
- Magánhálózatból nyilvános hálózatba
- Nyilvános hálózatból magánhálózatba
- QSIG kapcsolódás
- Hívásátadás a hálózati alközpontra
- Virtuális magánhálózat (VPN)
- VolP hálózat (opcionális beépítethető IP-átjáró)

DPT : Digitális rendszerkészülék
APT: Analóg rendszerkészülék
SLT: Normál analóg készülék
PS : Hordozható állomás

* csak KX-TDA30 esetén
**Kiegészítő szoftver szükséges



Trönk
Mellék

Trönk
Mellék
Személyhívó kimenet
Külső (tartás alatti
zene) kimenet
RS-232C
USB
Részletes hívásadat 
naplózás

Impulzusos (DP) 10pps, 20pps / 
hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázás
Blokkolás-mentes
Elosztott TSW
RJ45 csatlakozó
RJ45 csatlakozó
2-érintkezős aljzat (3,5mm átmérőjű mini jack)
1-érintkezős aljzat

1 (Max. 115.2 kbps)
1
Dátum, időpont, mellékszám,
fővonal sorszáma, hívott szám, hívás időtartama
hívás költsége, elszámolási kód
100 V AC – 240 V AC, 1,5 A, 50 Hz/60 Hz
55 W
UL, CSA, SEMKO-GS, CE
275 x 376 x 117 mm
3,5 kg

Tárcsázás

Kapcsolómező

Csatlakozások

Soros csatlakozó

SMDR

Áramforrás
Energiafogyasztás (átlagos) 
Érintésvédelmi tanúsítványok
Méretek (mag. x szél. x mélys.)
Tömeg (teljes kiépítésben)

Műszaki adatok
KX-TDA15 / KX-TDA30

Bérlő (időtáblázat csoport)
Szolgáltatási osztály
Fővonali (trönk) csoport
Felhasználói csoport
Személykeresési csoport
Hívásátvételi csoport
Bejövő hívás elosztási csoport
Hangposta (Digitális/analóg integráció) csoport
Hangposta (DTMF) csoport
Várakozó hívások időtáblázata
Szabad mellék keresési csoport
SMDR
Távollét üzenet (rendszer/mellék)
Várakozó üzenet
Kijelzőn megjeleníthető karakterek száma
Mellék számozás számjegyei
Parkoló állásba tehető hívások száma
Konferencia
Személyi kód
Személyi kód jelszava
Különleges irányválasztás kódja
Fölérendelt alközpont elérési kódja
DDI/DID (közvetlen betárcsázás) táblázat
Vészhívószámok
Gyorstárcsázás 
Rendszer gyorstárcsázás memória
Mellék gyorstárcsázás memória
Egy nyomógombos tárcsázás
Forródrót
ISDN-szolgáltatások elérése
Újratárcsázás
Hívásirányítási tervek
Kezdő számjegyek
Kivételek a kezdő számjegyek alól
ARS (automatikus irányválasztás) hordozója
Tételes számlázási mód
Azonosító kód
TIE irányítási táblázat
Kezdő számjegyek
Alközpont kódja
Híváskorlátozási szint
Híváskorlátozás tiltott számai
Híváskorlátozás kivételezett számai
Díjegység
Díjegység megnevezése
Kimenő hívások         (for DPT)
naplózása         (for DECT PS)
Bejövő hívások         (for DPT)
naplózása         (for DECT PS)
           (for ICD Group)
Rendszerjelszó (rendszergazdai)
Rendszerjelszó (végfelhasználói)
Menedzser jelszó
Személyes jelszó

8
64
64
32
32
64

64 (32 mellék/csoport)
1 egység x 8 csat.

2 csoport x 24 csat.
64 (16 lépcső/táblázat)
64 (16 mellék/csoport)

200 hívás
8 üzenet x 16 számjegy/1 üzenet x 16 számjegy

256
20
1-4
100

3x10 - 8x4
4 számjegy (1000 bejegyzés)

10 számjegy (1000 bejegyzés)
16 számjegy (20 bejegyzés)

10 számjegy (10 bejegyzés/trönk csoport)
32 számjegy (1000 bejegyzés)

32 számjegy (10 bejegyzés)
1-4 számjegy (80 bejegyzés)

32 számjegy (1000 bejegyzés)*1

32 számjegy (10 bejegyzés/mellék)*2

32 számjegy
32 számjegy
32 számjegy
32 számjegy
16 bejegyzés

16 számjegy (1000 bejegyzés)
16 számjegy (200 bejegyzés)

10
10 számjegy
10 számjegy
32 bejegyzés
3 számjegy
7 számjegy

7
16 számjegy (100 bejegyzés/szint)
16 számjegy (100 bejegyzés/szint)

8 számjegy
3 karakter

Alapért. 5 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 260/rendszer)
Alapért. 5 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 140/rendszer)

Alapért. 10 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 520/rendszer)
Alapért. 10 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 280/rendszer)
Alapért. 10 bejegyzés/m. Programozható: 0~100 bejegyzés/m (össz. 640/rendszer)

4-10 számjegy
4-10 számjegy
4-10 számjegy
0-10 számjegy

Rendszer  

Tárcsázás

ARS

Hálózati szolgáltatás

Hívás korlátozás

Költségkezelés

Hívás naplózás

jelszó

Rendszerszolgáltatás kapacitás
KX-TDA15 és KX-TDA30 

Folyadékkristályos kijelző (LCD)
Háttérvilágítás
Többnyelvű kijelző
Megvilágított billentyűzet
Fejhallgató csatlakoztatható
Telefonkönyv
Újratárcsázás
Hívó fél azonosítás
Hívás 
naplózás1

Szoftverbillentyűk
Programozható menü rugalmas gombok
Kihangosítás
Csengetést jelző LED
Csengetési melódiák
Vibráló hívásjelzés
Hívás fogadása bármelyik gombbal
Méretek (HxSzxV)(mm)
Súly
Akkumulátor típusa
Beszélgetési idő
Készenléti idő
Akkumulátor töltési időtartama

KX-TCA255
6 x 16 sor

Kék
16 (rögzített)

igen (zöld)
igen
200

Az utolsó 5 hívószám
igen

10
5
3

12
igen

3 színű
9

igen
igen

120x45x22
112 g

Ni-MH (egyedi)
17 óra

270 óra
5,5 óra

Specifikáció - DECT hordozható készülékek 

1 Alapbeállítási érték. KX-TDA alközponthoz csatlakoztatva
2 Tölthető Ni-MH kompatibilis

KX-TCA155
6 x 16 sor

 Kék
16 (rögzített)

igen (zöld)
igen
200

Az utolsó 5 hívószám
igen

10
5
3
3

igen
3 színű

9
-

igen
143x48x31.5

130 g
Ni-MH (AAA2)

10 óra
120 óra

7 óra

Bejövő hívás
Kimenő hívás

KX-TDA15

KX-TDA30

KX-TDA3105
KX-TDA3196

KX-TDA3180 
KX-TDA3193

KX-TDA3183 
KX-TDA3280
KX-TDA3283  
KX-TDA3480
KX-TDA3171
KX-TDA3172
KX-TDA3173

KX-TDA3174

KX-TDA3161

KX-TDA3162

KX-TDA3166
KX-TDA3168 
KX-TDA3191
KX-TDA3192

KX-TDA0141

KX-A272
KX-TDA3820
KX-TDA3920
KX-A244
KX-A236
KX-A228 
KX-T30865
KX-A286
KX-A287
KX-A288
KX-TDA0300

KX-TDA0350

1
1
3
3
3
3

n/a
1
1
2
1

2

1

1

1
1
2
2

8

6 per alap
1
1
1
1
1
4
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24

Alaplap
Opcionális kártyák
Fővonali kártyák

Mellék kártyák

Opcionális 
kártyák

DECT opciók

További
tartozékok

CTI

Modell Megnevezés
Maximum

TDA30 

Opciólista

Fiakártyák
KX-TDA30 alap-
laphoz

Fiakártya
KX-TDA3180-hoz

Memóriabővítő kártya (MEC)
Távprogramozó kártya (RMT)
4-portos analóg trönk kártya (LCOT4)
4-portos hívófél-azonosító kártya (CID4)
2-portos analóg trönk kártya (LCOT2)
2-portos BRI kártya (BRI2)
1-portos BRI kártya (BRI1)
4-csatornás VoIP kártya (IP-GW4)
4-portos digitális mellékkártya (DLC8)
8-portos digitális mellékkártya (DLC8)
4-portos analóg mellék
bővítőkártya (SLC4)
8-portos analóg mellék
bővítőkártya (SLC8)
4-portos kaputelefon és külső bemenet /
kimenet kártya (DPH4)
2-portos kaputelefon és külső bemenet /
kimenet kártya (német típushoz)
8-csatornás visszhangzár kártya (ECHO8)
Mellékáll. hívófél-azonosító kártya (EXT-CID)
2-csatornás hangüzenet kártya (MSG2)
2-csatornás egyszerű hangüzenet kártya
(SVM)
2-csatornás cellaállomás DHLC / DLC
kártyához
2-csatornás DECT cellaállomás jelismétlő
SD-kártya – szoftver frissítés – normál
SD-kártya – szoftver frissítés – bővített
19” rack adapter  
Opcionális AC-adapter és AC-tápkábel
Háttér akkumulátor kábel
Kaputelefon
KX-TCA255 átlátszó előlapú készüléktok
KX-TCA255 övre csípt. bőr készüléktok
KX-TCA155 átlátszó előlapú készüléktok
PC Console kezelő szoftver rendszer-
telefonkönyv feltöltési lehetőséggel
PC Phone 1. fél CTI szoftvere

n/a
n/a
n/a
n/a

1
1
1
1

n/a
1

n/a

1

1

1

1
telepítve

2
2

2

6 per alap
1
1
1

n/a
n/a

4
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Maximum
TDA15 

Rendszerkapacitás

*1 Az IP-hibrid telefonalközponthoz maximum egy darab 4 portos (8 csatornás)  hangposta rendszer csatlakoztatható.
*2 Minden CD-ROM öt licencet tartalmaz.

*1 32 számjegy (1000 bejegyzés/bérlő) telepített KX-TDA3105 memóriabővítő kártya esetén. 

*2 32 számjegy (100 bejegyzés/mellék) telepített KX-TDA3105 memóriabővítő kártya esetén.
Megjegyzés: A KX-TDA3105 csak KX-TDA30 egységhez kapható. 

Portok max. száma
(mellék és trönk)
 Trönk portok max. száma
  Analóg trönk
  ISDN trönk
  IP átjárók max. száma
 Mellék portok max. száma
  Analóg rendszerkészülék
  Normál analóg készülék
  Digitális rendszerkészülék 
  (kivéve a KX-T7600 sorozat
  és a KX-T7560/7565)
  Digitális rendszerkészülék       
  (T7600 sorozat)
  KX-T7560/7565
  Közvetlen áll. választó (DSS) konzol
  Cellaállomás
  Hangposta rendszer (VPS)
Vezeték nélküli telefon
PC-Console
PC-Phone
Kapunyitó
Kaputelefon

28

8 
2

4 BRI
1 (4 csatorna)

20
4

12
4

16

12
4
2

1/rendszer*1

28
2

12*2

4
4

60

12
12

6 BRI
1 (4 csatorna)

52
4

24
24

48

24
4
8

1/rendszer*1

28
2

24*2

4
4

KX-TDA30
KX-TDA30 with Memory 

Expansion Card

(KX-TDA3105)

36

12
12

6 BRI
1 (4 csatorna)

28
4

24
24

24

24
4
8

1/rendszer*1

28
2

24*2

4
4

KX-TDA15

Szolgáltatáslista

10

Rendszerszolgáltatások

- Automatikus fax átkapcsolás
- Automatikus ISDN beállítás (BRI)
- Automatikus útvonalválasztás (ARS)/legolcsóbb útvonal 
  választása (LCR)
- Háttérzene (BGM)
- Háttér akkumulátor*
- Költségkezelés
- Csoportfoglaltság (foglaltsági jelzés beállított szintű 

csoportfoglaltság esetén)
- CTI (CSTA,TAPI) számítógép telefon integráció
- Hívásparkoltatás jelzéssel
- Hívásátvételi csoport
- Hívófél-azonosításon alapuló híváselosztás (CLI)
- Szolgáltatási osztályok (COS)
- Adatvonal biztosítás
- Késleltetett csengetés
- Közvetlen behívó vonalak (DIL)
- Közvetlen betárcsázás (DID)
- Hozzáférés a rendszerszolgáltatásokhoz (DISA)
- Kaputelefon/kapunyitó
- Visszhang kioltás
- Mellék lezárás
- Vészhívás
- Meglévő APT/DPT (analóg és digitális rendszerkészülék) 

kompatibilitás
- Külső háttérzene
- Rugalmas számozási terv (4-számjegy)
- Virtuális mellék
- Üdvözlő üzenet
- Fölérendelt alközpont elérési kód
- Keresési csoport
- Sürgősségi hívásátadás
- Bejövő csoport (keresési csoport)
- Kisegítő mellékállomás – fogalt, „ne zavarj” esetén
- Kisegítő mellékállomás – „nem válaszol” esetén
- Kisegítő mellékállomás – fővonal (külső)
- Fő processzor kártya (MPR), kártya/cellaállomás 
   frissíthető működtető szoftver
- Menedzser funkciók
- Több nyelv támogatása
- Online diagnosztika
- Kezelői szolgáltatások
- PC Console/PC Phone szoftveralkalmazások
- Programozás PC segítségével
- Csoportos személykeresés
- Gyorsbeállítás
- Riasztás távjelzés
- Mellék állapot távellenőrzése DISA-n keresztül
- Mellékállomás távoli lezárása
- Csoport csengetés
- Különleges irányválasztás
- Részletes hívásadatok naplózása (SMDR)
- Rendszermemória bővíthetőség*
- Bérlő szolgáltatás (időtáblázat csoport)
- Időzített riasztás
- Napszakfüggő 

szolgáltatások(Nappal/Éjszaka/Ebédidő/Kávészünet)
- Emelt díjú hívások tiltása
- Fővonali csoportok
- Egyenletes híváselosztás (UCD)
- Felhasználói csoport
- VIP-hívás
- Vizuális hívófél-azonosítás

<Hangposta (VM) szolgáltatások>
- Automatikus konfiguráció - gyorsbeállítás
- Hívásátirányítás hangpostára
- Hívófél-azonosító értesítés a hangpostára
- Kisegítő mellékállomás – hangposta
- Felvétel alatt lévő hívás monitorozása (LCS)
- Telefon kijelző, menüvel vezérelhető hangposta
- Az alközpont beállításainak ellenőrzése hangposta segítségével
- Hangposta beállításainak ellenőrzése alközpont segítségével
- Hangpostára átadott hívás visszavétele 
  (hangposta sorbanállási funkció)
- Hangposta (digitális/DTMF) integráció
- Hangposta csoport 
- Értesítés hangposta üzenetről

Mellékvonali szolgáltatások

- 4-résztvevős konferencia maximum 32-résztvevős közvetítéssel*
- Távollét üzenetek
- Elszámolási kódok bevitele (kötelező)
- Visszahívás kérése foglalt mellék esetén
- Automatikus szünet beiktatás
- Az utoljára hívott szám automatikus újratárcsázása
- Főnök – titkári funkciók
- Közvetítés*
- Hívófél-azonosítás normál analóg készüléken
- Hívás átirányítás (minden hívás, foglalt, foglalt/
  nincs válasz, követő, bejövő hívást fogadó csoporttól)
- Hívástartás
- Hívó fél általi vezérlés (CPC) jelzés észlelés

- Hívásátvétel (irányított, csoport, közvetlen állomásválasztó 
  gombbal, tiltás)
- Hívás megosztás
- Hívás átadás (bejelentéssel, bejelentés nélkül, egy-nyomógombos 
  átadás, átadott hívás visszavétele)
- Konferencia (3-résztvevős konferencia, több résztvevős konferencia,
   nem felügyelt konferencia)
- Tárcsázási mód kiválasztása
- Digitális kiegészítő berendezés ívpont (DXDP)
- Közvetlen egy nyomógombos hívásfogadás
- „Ne zavarj” üzemmód (DND), DND felülbírálás
- Közvetlen állomásválasztó (DSS) konzol
- Befigyelés foglalt vonalba
- Mellékállomás telefonkönyv
- Mellék-fővonal hívás időtartamának megjelenítése
- Külső szolgáltatás elérése
- Rugalmas gombkiosztás
- Digitalis kétirányú kihangosítás
- Szabadkezes kezelés
- Kézibeszélő/fejbeszélő kiválasztás
- Forródrót
- Nagy méretű, háttérvilágítással ellátott kijelző
- Utoljára hívott telefonszám újratárcsázása
- Bejelentkezés/kijelentkezés
- Várakozó üzenet
- Várakozó üzenet jelzése szöveges üzenettel
- Többnyelvű kijelző
- Többlépcsős hívásátirányítás (4 lépcsős)
- Tartás alatti zene
- Hívás bejelentés felemelt kézibeszélő mellett (OHCA)
- Egyirányú kihangosítás felemelt kézibeszélő mellett
- Egy nyomógombos tárcsázás
- Személykeresés (tiltás, személykeresés átadás)
- Párhuzamosan kapcsolt telefonkészülékek 
  (APT/DPT+SLT, DPT/SLT+PS)
- Utoljára hívott telefonszám újratárcsázása
- Állomás beállítás másik készülékről
- Különleges irányválasztás
- Gyorstárcsázás - mellék/rendszer
- Idő és dátum kijelzése
- Hang-impulzus tárcsázás konverzió
- Fővonali hívás fogadása bármelyik mellékállomásról (TAFAS)
- Áthelyezhető szolgáltatási osztály
- Rejtett OHCA (hívás bejelentés felemelt kézibeszélőnél)
- Wrap-Up (ügykezelési idő biztosítás)
- Kiegészítő berendezés ívpont (XDP)

<DECT szolgáltatások>
- Automatikus átadás a cellaállomások között
- DECT cellaállomás vagy digitális mellékállomási port
- Fejbeszélő kompatibilis
- Bejövő és kimenő hívások naplózása
- Telefon kijelző vezérlése CTI-n keresztül**
- Vezeték nélküli XDP párhuzamos használat üzemmód
- Vibráló hívásjelzés (csak a KX-TCA255)

ISDN szolgáltatások

- Díjtájékoztatás (AOC)
- Hívás tartás (HOLD)
- Hívófél-azonosító letiltása (CLIR)
- Hívófél-azonosító elküldése (CLIP)
- Hívásfelépítés foglalt előfizető felé (CCBS)
- Kapcsolt vonal azonosító elküldése (COLP)
- Kapcsolt vonal azonosító tiltása (COLR)
- Közvetlen betárcsázás (DDI)
- 3-résztvevős ISDN konferencia
- ISDN hívás átirányítása (CFU/CFNR/CFB)
- ISDN hívás átadása (CT)
- ISDN mellék
- Rosszakaratú hívó azonosítása (MCID)
- Többszörös előfizetői hívószám (MSN)

Hálózati szolgáltatások

- Alternatív irányválasztás
- ARS (automatikus irányválasztás) VoIP szolgáltatással
- Foglaltsági tabló**
- Hívás naplózás (külső hívás magánhálózaton keresztül)
- Zárt számozás
- DISA hívás a hálózatba
- Magánhálózatból nyilvános hálózatba
- Nyilvános hálózatból magánhálózatba
- QSIG kapcsolódás
- Hívásátadás a hálózati alközpontra
- Virtuális magánhálózat (VPN)
- VolP hálózat (opcionális beépítethető IP-átjáró)

DPT : Digitális rendszerkészülék
APT: Analóg rendszerkészülék
SLT: Normál analóg készülék
PS : Hordozható állomás

* csak KX-TDA30 esetén
**Kiegészítő szoftver szükséges



KX-TDA15   KX-TDA30
2. kiadás

Üzemek | Szervezetek | Fiókirodák | SOHO | Kiskereskedők | Éttermek 

A termék kivitele és mûszaki adatai a továbbfejlesztés következében folyamatosan változhatnak. 
A részletekkel kapcsolatban forduljon a forgalmazókhoz.
www.panasonic.hu

Hálózatba köthető rendszer, 
mely hatékony megjelenést 
biztosít vállalatának 
a konvergencia korában


