COMMUNICATION SOLUTIONS

PANASONIC MOBILE SOFTPHONE

DE VRIJHEID OM MOBIELE MEDEWERKERS AAN TE SLUITEN MET
VOLLEDIG BEHEER
Panasonic Mobile Softphone is een probleemloze, eenvoudige en zeer veilige toepassing die
audio- en videocommunicatie combineert in een mobiel apparaat, waarbij de smartphones van
medewerkers kunnen worden geregistreerd als een bedrijfstoestel. Medewerkers kunnen dus
zowel binnen als buiten kantoor audio- en videogesprekken plaatsen en ontvangen zonder dat
ze hun privénummer hoeven te gebruiken.

Audio en video combineren
De app is compatibel met de KX-NS1000- en NS700-platforms voor Unified Communication en
met de KX-HTS32-, KX-NSX2000- en KX-NSX1000-systemen en ondersteunt zowel audio- als
videogesprekken, zonder dat extra servers nodig zijn en of het nu binnen of buiten het kantoor
is. Naast videogesprekken zijn ook videoconferenties met drie partijen mogelijk. U kunt dus
met totale helderheid deelnemen aan externe vergaderingen. U kunt zelfs een Panasonicvideoterminal of IP-videodeurtelefoon/-camera aansluiten voor totale videocommunicatie.

KENMERKEN
Overzicht van functies

iPhone

Android

Ondersteunde besturingssystemen

iOS 10 of later

SIP-registratie
Gespreksfuncties

x

x

Bellen

x

x

Gesprek weigeren

x

x

Gesprek annuleren

x

x

Videogesprek

x

x

Oproep in de wacht zetten

x

x

Oproep doorschakelen

x

x

Codec-ondersteuning (audio)

x (blind)

Codec-ondersteuning (video)

G.722, G.729a, G.711a/μ

SIP-TLS

H.264 baseline profiel coderen tot VGA / decoderen tot 720p

Pushmeldingen

x

Gesprekslog/Indicatie gemiste oproep

x

Automatisch beheren van toegangscode voor trunklijn
Ondersteunde talen

x
• Engels (VK) • Duits • Frans• Italiaans • Nederlands • Spaans • Portugees • Russisch • Engels (VS) • Frans (Canada) • Pools • Arabisch •
Hebreeuws • Oekraïens • Thai • Vereenvoudigd Chinees • Traditioneel Chinees • Turks • Spaans (Latijns-Amerika) • Portugees (Latijns-Amerika)

Activeringssleutel
Modelnaam

Beschrijving

KX-UCMA001W

Panasonic Mobile Softphone 1 gebruiker AK

KX-UCMA005W

Panasonic Mobile Softphone 5 gebruikers AK

KX-UCMA010W

Panasonic Mobile Softphone 10 gebruikers AK

KX-UCMA025W

Panasonic Mobile Softphone 25 gebruikers AK

KX-UCMA050W

Panasonic Mobile Softphone 50 gebruikers AK

Systeemvereisten
Hoofdeenheid

versie

KX-NS1000
KX-NS700

ver.5.0 of later

Eigen IP-telefoons
AK-modelnr.: KX-NSM5**

KX-HTS32

ver.1.9 of later

-

KX-NSX2000
KX-NSX1000

ver.3.0 of later

Bij uitsluitend gebruik van normale gebruiker Mobile Softphone
AK-modelnr.: KX-NSUN**

iPhone: iOS 10 of later

Bij gebruik van bureautelefoon (KX-NT/KX-HDV) en
Mobile Softphone parallel Normale gebruiker AK &
Mobiele gebruiker AK-modelnr.:
(Normale gebruiker AK)KX-NSUN**
(Mobiele gebruiker AK)KX-NSUM**

Android 6.0 of later

KX-NSV300

ver. 4.0 of hoger

Vereiste PBX-activeringssleutel

Benodigt Essential, Professional of Premium User

Belangrijk: Veiligheidsmaatregel: lees de gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding zorgvuldig door voordat u deze producten gaat gebruiken.
Bluetooth is een handelsmerk of een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Alle genoemde merken en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
Sommige modellen zijn slechts in bepaalde landen verkrijgbaar.
De getoonde afbeeldingen van de basiseenheiddisplay en licht zijn compositiebeelden.
Gewichten en afmetingen bij benadering.
Design en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Deze producten kunnen onderhevig zijn aan exportbeperkingen.
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Ondersteund apparaat

