جایگاه پاناسونیک در مقابل رقبا در حوضه سانترال
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 مقام اول در حوضه سیستم های سانترال کمتر از  052پورت

معرفی سانترال چند منظوره و هوشمند KX-NS500
دستگاه سانترال هوشمند  KX-NS500پاناسونیک یک راه حل مقرون به صرفه برای ایجاد ارتباطات تحت شبکه و کابلی برای
شرکتهای کوچک و متوسطی است که به دنبال قابلیت انعطاف پذیری در ظرفیت و امکانات بر اساس نیازشان میباشند.
این دستگاه با برخورداری از امکانات جدید و پیشرفته ،دارای ظرفیت اولیه  ۶خط شهری و  ۸۱خط داخلی میباشد.این ظرفیت
را میتوان با اضافه کردن یونیت تا  ۸۱۱خط داخلی رساند.این به معنی ,پوشش کامل ظرفیت دستگاه های
 TDA100D/TDE100/NCPو تا حد زیادی  TDE200میباشد.
 KX-NS500یک سیستم یکپارچه ارتباطی است که امکانات گسترده  IPهمچون ارتباط موبایل،یک پارچگی صندوق صوتی و
ایمیل ،چت،اطالعات حضور و فعالیت کاربران و تماسها،دست رسی از راه دور و… ،بهره میبرد .
شما همچنین میتوانید از ابزار های طراحی شده در این دستگاه ،همچون راه حل مرکز تماس ،راه حل موبایلی و سیستم صندوق
صوتی بسیار پیشرفته برای باال بردن کارایی و رضایت مندی مشتری استفاده کنید.

امکانات
-1صندوق صوتی داخلی
طراحی بر اساس صندوق صوتی داخلی،به این ترتیب شما میتوانید تمام آپشن های موجود در  TVMورژن  3را بدون تهیه
دستگاه TVMجداکانه به شکل ، Build inپیاده سازی و بهره برداری کنید(.برای این منظور نیاز به کارت  DSPو کات حافظه
خواهد بود).
شما میتوانید ظرفیت  TVMداخلی دستگاه را با افزایش کارت حافظه آن افزایش دهید.ضمن اینکه الیسنس مربوط به بکاب
گیری از حافظه  ،این امکان را فراهم میکند تا شما بتوانید به شکل دستی یا با برنامه منظم از حافظه آن بکاب گیری کنید.به
این ترتیب شما از تهیه یک کارت حافظه با ظرفیت باال بی نیاز خواهید شد و میتوانید فایل های قدیمی را روی یک سرور و یا
یک  USBذخیره و نگه داری کنید.
در جدول زیر نگاهی به ظرفیت صندوق صوتی و تلفن گویای دستگاه انداخته شده ،که در آن مقرون به صرفه تر بودن و
کارایی باالتر نسبت با سانترال  TDA/TDEکامال مشهود است.
توضیح اینکه این جدول بر اساس وجود سه مولفه کارت  DSPو کارت حافظ ( )SDو الیسنس ( )AKطراحی شده.

-0سهولت نصب و راه اندازی
در سانترال  NS500نصب و راه اندازی از طریق وب سرور صورت میگیرد و برای راه اندازی نیاز به نصب برنامه یا درایور
خاصی نیست .ضمن اینکه متود برنامه ریزی دستگاه عینا بر اساس نرم افزار  TDA/TDE/NCPو  TVMطراحی شده و از هیچ
پیچیدگی برخوردار نیست.

-3طراحی شده بر اساس سیستم تلفن گویا و سرپرستی خودکار
دستگاه  KX-NS500بر اساس یک قابلیت استاندارد میتواند مشتری را به کاربر مناسب و یا اپراتور مورد نظر وصل کند.این
امر بر اساس یک راهنمای صوتی چند مرحله ای صورت خواهد گرفت.بر اساس این کارایی امکان گذاشتن پیغام به کاربر
مورد نظر در صورت عدم حضور هم وجود خواهد داشت.

-3راه حل مرکز تماس
آپشن راه حل مرکز تماس شامل امکانات متعددی از جمله نوبت دهی و تخمین مدت زمان تقریبی انتظار در صف ،گزارشات
کلی و جزئی از تماسها ،کاربران و کارمندان و .....

-4ارتباطات یک پارچه
بر اساس این آپشن شما میتوانید با انتخاب بهترین روش با کاربران دیگر در ارتباط باشید این ارتباط میتواند بر اساس
تماس با داخلی تماس با موبایل ،تماس با خانه ،ارسال ایمیل ،گذاشتن پیغام یا چت کردن باشد.

-5پشتیبانی از پروتکل ها و تلفن های جدید
درطراحی سانترال ، NSپشتیبانی از پروتکلهای تصویر  H.263و  H.264نیز در گرفته شده.از این رو امکان برقراری تماس
تصویری در شبکه وجود خواهد داشت .ضمن اینکه دستگاه هم خوانی بسیار باالتری با تلفن های  SIPبرندهای دیگر خواهد
داشت.و خود پاناسونیک ،تلفن های  SIPجدید و مقرون به صرفه و با کارایی باالی خود را پیشنهاد میکند.

-6راه اندازی داخلی خارج از دفتر (داخلی های راه دور)
راه اندازی داخلی خارج از دفتر (داخلی های راه دور) اگر شما دست رسی به شبکه اینترنت یا اینترانت دارید سانترال KX-
 NS500این امکان را فراهم میکند که تلفن های تحت شبکه خارج از محدوده دفتر ،مثال در خانه و یا شعب به راحتی راه اندازی
کنید.این ارتباط میتواند توسط تلفن های همراه هوشمند و نرم افزار های کامپیوتری هم برقرار شود.ضمنا شما میتوانید امکان
برقراری یک تماس تصویری ( )H.263-H264را هم داشته باشید.این در حالی است که شما برای راه اندازی تلفن های تحت
شبکه برای سانترال  NS500نیاز به روتر و یا تجهیزات جانبی خاصی در خارج از دفتر نخواهید داشت(.سانترال KX-NS500
قابلیت پشتیبانی از تلفنهای  IPسری  NTو  UTپاناسونیک و تمام  SIP PHONEهای استاندارد را خواهد داشت)

-7چندین الیسنس پیش نصب
در سانترال  NS500چندین الیسنس رایگان و دائمی از جمله  4داخلی  0، IPکانال  UMو  CA Basicبرای تمام کاربران نصب
میباشد.ضمنا با وجود امکان فراهم شدن فعال سازی آپشن های نیازمند به الیسنس به مدت  02روز و به شکل رایگان
،مشتری آگاهی کامل از کارایی و امکانات این آپشن ها خواهد داشت و برای فعال سازی می تواند بهتر تصمیم بگیرد.

مقایسه و نتیجه
ظرفیت

قیمت
در تمامی سناریو هایی که در آن داخلی  IPو یا لینک دستگاه از طریق شبکه مطرح است سانترال  NS500با اختالف بسیار از
سانترال های قدیمی تر مقرون به صرفه میباشد.
داخلی آنالوگ:

داخلی دیجیتال

ظرفیت و کارت های مربوطه

لیست سخت افزار های دستگاه

لیست الیسنسها

