
Doskonała łączność 
gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność 
w jednym, kompletnym pakiecie

Panasonic UC Pro



Aplikacja UC Pro oferuje 
szeroki zakres możliwości

Obecność
•  Udostępnianie swojej 

lokalizacji i wyświetlanie 
położenia innych osób.

Planowanie
• Zapisywanie wszystkich harmonogramów.
• Otrzymywanie powiadomień.

Pasek narzędzi ze 
skrótami do zadań

Integracja z harmonogramem 
programu Microsoft Exchange 
Scheduler.
• Łatwa integracja i zarządzanie.

Wykonywanie połączeń
•  Szybkie i precyzyjne wybieranie 

bezpośrednio z komputera 
PC/urządzenia.

Komunikator tekstowy
•  Prostszy i dokładniejszy 

niż poczta e-mail.

Komunikator audio
•  Bezproblemowa komunikacja 

głosowa.
•  Błyskawiczne udostępnianie 

informacji za pośrednictwem 
czatu grupowego.

Video chat
•  Prowadzenie spotkań na 

odległość. Zmniejszenie ilości 
podróży służbowych i spotkań 
poza biurem.



Chcesz oszczędzać czas 
i zwiększyć produktywność?

Chcesz bezproblemowo pozostawać 
w kontakcie podczas podróży?

UC Pro to nowa aplikacja firmy Panasonic, zapewniająca funkcje ujednoliconej 
komunikacji i stanowiąca najbardziej kompletne rozwiązanie komunikacyjne. 

To nasz najbardziej uniwersalny i łatwy w obsłudze system przeznaczony 
szczególnie do użytku w branżach, w których szybka i efektywna łączność ma 

kluczowe znaczenie, będący doskonałym uzupełnieniem urządzeń z serii KX-NS.

Aplikacja UC Pro jest zgodna z wieloma urządzeniami i oferuje łatwe 
w użyciu funkcje oraz opcje pracy mobilnej. Świat biznesu będzie 

dostępny na wyciągnięcie ręki, gdziekolwiek jesteś.



Łączność z dowolną osobą zawsze i wszędzie
Rozwiązanie UC Pro umożliwia połączenie 
z dowolnym urządzeniem i zapewnia 
następujące korzyści:

• zwiększona produktywność dzięki bezproblemowej komunikacji;

• nowy poziom elastyczności dzięki wielu formatom komunikacji;

• krótszy czas komunikacji dzięki błyskawicznemu kontaktowi 
(także w przypadku połączeń wideo);

• obsługa wielu urządzeń ułatwiająca komunikację w podróży;

• Jeden pakiet aplikacji obejmujący technologię CTI, 
wiadomości błyskawiczne, integrację i wiele innych funkcji

Zgodność z wieloma rozwiązaniami

• Integracja z oprogramowaniem Outlook, Lotus i Datasource

• Integracja ze smartfonami, tabletami, telefonami PBX/IP i 
komputerami PC

• Zgodność z systemami Windows i Mac OS

• Aplikacja mobilna UC Pro jest dostępna do pobrania ze 
sklepów Google i Apple

Ta zaawansowana aplikacja umożliwia łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą i funkcjami:

Do 2500 użytkowników 
Szybkie i łatwe połączenia z kontaktami 
wewnętrznymi oraz zewnętrznymi

Połączenia głosowe
Szybkie i precyzyjne wybieranie bezpośrednio 
z komputera PC/urządzenia

Komunikator tekstowy
Prostszy i dokładniejszy niż poczta e-mail.

Komunikator audio
Bezproblemowa komunikacja głosowa. 
Błyskawiczne udostępnianie informacji 
za pośrednictwem czatu grupowego.

Komunikator wideo
Zdalne spotkania zawsze, gdy jest taka potrzeba.
Ograniczenie konieczności podróży i czasu 
poza biurem.

Obecność
Udostępnianie swojej lokalizacji i wyświetlanie 
położenia innych osób.

Wyszukiwanie
Szybkie wyszukiwanie kontaktów w bazie danych.
Łatwe udostępnianie książek adresowych 
innym osobom.

Rejestr
Automatyczne rejestrowanie całej historii 
połączeń.
Szybkie odtwarzanie nagrań poprzednich 
połączeń.

Edycja numerów
Łatwe wyświetlanie nieodebranych połączeń.
Ustawianie powiadomienia o nieobecności.

Planowanie
Zapisywanie wszystkich harmonogramów.
Otrzymywanie powiadomień.

Integracja z urządzeniami mobilnymi
Łatwe połączenie z telefonem i udostępnianie 
kontaktów.

Rozszerzenie
Powiązanie z numerami wewnętrznymi PBX.
Przełączanie na linię zewnętrzną za pomocą 
jednego kliknięcia.

Zintegrowany kalendarz
Łatwa integracja z harmonogramem 
programu Microsoft Exchange.

Ulubione
Zapisywanie najczęściej używanych kontaktów 
w celu błyskawicznego wybierania.



Rozwiązanie UC Pro zapewnia 
następujące korzyści:

– ograniczenie kosztów

– zmniejszenie całkowitych kosztów użytkowania

– większy zwrot z inwestycji

Szybka komunikacja 
w branżach o szybkim tempie

Lista funkcji

Przeznaczone szczególnie do użytku w branżach, 

w których mobilna praca ma kluczowe znaczenie, 

takich jak bankowość i hotelarstwo, rozwiązanie 

UC Pro wyposażono w szereg funkcji stanowiących 

kompletne rozwiązanie, dzięki czemu jest ono 

doskonałym narzędziem do komunikacji małe, 

średnie lub dużej wielkości firm.

Funkcja UC Pro dla 
systemu Windows

UC Pro dla 
systemu Mac OS

UC Pro dla 
urządzeń 

przenośnych

UC Pro dla 
urządzeń  

przenośnych (iOS)

Lista kontaktów • • • •
Obecność • • • •
Telefonia (CTI) z wykorzystaniem roz-
szerzenia centrali abonenckiej

• • • •

Komunikator tekstowy • • • •
Komunikator audio korzystający z 
interfejsu WebRTC

• – • •
Komunikator wideo korzystający z 
interfejsu WebRTC

• – • •
Integracja rozwiązań dla grup robo-
czych (Outlook)

• • – –

Features UC Pro for Win, UC Pro for Mac, UC Pro for Mobile, UC Pro for Mobile (iOS)



Panasonic Marketing Europe GmbH
(Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Oddział w Polsce, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, Polska

Komponenty systemowe

Wymagania systemowe

Klucz aktywacyjny

* Usługi sieciowe UC Pro nie są obsługiwane

* Niepotrzebny w przypadku klientów systemu Windows.

Model Opis

KX-NSF101 Interfejs CTI

KX-NSA020 Wiele połączeń CSTA w 
urządzeniach z serii NS

KX-NSXF004 Wiele połączeń CSTA w 
urządzeniach z serii NSX

KX-UCPA0005W UC Pro, 5 użytkowników

KX-UCPA0010W UC Pro, 10 użytkowników

KX-UCPA0025W UC Pro, 25 użytkowników

KX-UCPA0050W UC Pro, 50 użytkowników

KX-UCPA0075W UC Pro, 75 użytkowników

KX-UCPA0100W UC Pro, 100 użytkowników

KX-UCPA0250W UC Pro, 2510 użytkowników

KX-UCPA0500W UC Pro, 500 użytkowników

KX-UCPA1000W UC Pro, 1000 użytkowników

Model Opis

Serwer UC Pro Microsoft Windows 7 SP1 (x86/x64)*
Microsoft Windows 8 (x86/x64)*
Microsoft Windows 8.1 (x86/x64)*
Microsoft Windows Server 2008 (x86/x64)
Microsoft Windows Server 2008 R2
Microsoft Windows Server 2012

Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium
Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials
Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard

ECSTA dla UC Pro

Usługi sieciowe UC Pro

Serwer STUN/TURN aplikacji UC Pro

Klient systemu Windows

Klient komputera MAC Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.10

Klient mobilny iOS7/iOS8/iOS9/Android 4.4, Android 5

Internet

Sieć komórkowa
Panasonic

Seria KX-NS/NSX

Serwer systemu Windows
 Serwer UC Pro

ECSTA dla UC Pro

Serwer WWW systemu Windows*
Usługi sieciowe UC Pro

Serwer STUN/TURN aplikacji UC Pro

DMZ

Punkt dostępowy sieci Wi-FiKomputer z systemem Windows
lub komputer Mac

r z systemem W

Konfiguracja systemu
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Element Beschrijving

Lista kontaktów Seria KX-NS/NSX Seria KX-NS 
Seria KX-NSX

Serwer systemu 
Windows

Serwer UC Pro Usługi ujednoliconej komunikacji

ECSTA dla UC Pro Możliwość komunikacji z urządzeniem Panasonic IP-PBX

Serwer WWW 
systemu Windows

Usługa sieciowa 
aplikacji UC Pro

Dla klienta komputera Mac

Serwer STUN/TURN 
aplikacji UC Pro

Dla pracowników mobilnych i zdalnych

Oprogramowanie 
klienckie

Klient systemu 
Windows

Oprogramowanie klienckie ujednoliconej komunikacji 
dla komputerów stacjonarnych dostarczone przez firmę 
Panasonic

Klient komputera 
Mac

Oprogramowanie klienckie ujednoliconej komunikacji 
dla komputerów stacjonarnych dostarczone przez firmę 
Panasonic

Klient mobilny 
(iOS/Android)

Oprogramowanie klienckie ujednoliconej komunikacji dla 
urządzeń mobilnych dostarczone przez firmę Panasonic.
Wymagana aplikacja (bezpłatna) do pobrania z serwisu 
Apple Store lub Google Play™




