
Kompakt Hibrit  
IP-PBX KX-HTS32 



Panasonic'in KX-HTS32 Kompakt Hibrit IP-PBX 
cihazı genç ve yenilikçi kuruluşlar, konut tipi 
binalar ve klinikler, güvenlik, ağırlama, perakende 
ve depo ortamlarına kadar pek çok alanda, küçük 
ve ev ofis (KOBİ) işletmelerinin özel ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere geliştirilmiştir.

KOMPLE 
İLE TİŞİM Ç ÖZÜMÜ 

SIP Sesli Mesaj
İzlemeİzleme
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Alışılmışın dışına çıkmaya hazır mısınız? 

Benzersiz bir şekilde yerleşik 
yönlendirici ve Wi-Fi erişim  
noktası içeren bu hibrit IP-PBX  
sadece ses, video ve uzaktan 
iletişimleri etkinleştirmek için  
değil aynı zamanda uygun maliyetli 
izleme ve güvenlik sistemleri 
oluşturmaya yardımcı olmak için  
de kullanılabilir. 

KX-HTS32 çok basit, tamamen 
kompakt ve rakiplerine göre  
uygun maliyetlidir. Ayrıca güçlüdür  
ve gelecekteki iş taleplerine  
sorunsuz bir şekilde ölçeklenebilir.  
Ve KOBİ organizasyonlarının 
etkinliğini, verimliliğini ve müşteri 
hizmetini dünya genelinde 
yaygınlaştırmaya yardımcıdır.

Çok fonksiyonlu platformdan  
daha fazlası, yaygın iletişim için 
üstün bir platform ve fırsatlara 
açılan yeni bir kapı.

BYODBYOD



En iyi esneklik standart  
olarak sunuluyor
KX-HTS32 bir IP ve temel hibrit sistemidir.  
Bir başka deyişle, SIP telefon hattı 
hizmetlerine uyum sağlamak amacıyla ve yeni 
ve dinamik bir iletişim çözümü oluşturmak 
veya mevcut PBX sistemine sorunsuz bir 
şekilde entegre olmak için kullanılabilir. 

Ekonomik ve tamamen özel iş 
gereksinimlerinize uygun sistemler 
oluşturma esnekliğini sağlamaktadır. 

MALİYET
VERİMLİLİK

BYOD

SIP
Video Video iletişimi
Wi-Fi
Otomatik çağrı yönlendirme

Router



Mükemmel hepsi-bir-arada platformu 
KX-HTS32 KOBİ işletmeleri için tüm gerekli işlevleri donanımında yerleşik  
olarak sunmaktadır. Yatırımınızın, kârlı bir şekilde geri dönmesini sağlıyor. 

İçerdiği istisnai özelliklerden bazıları 
PC'ler veya akıllı telefonlar için Wi-Fi 
erişim noktası, 8 telefon hattına ve  
24 dahiliye kadar analog ve SIP 
kapasiteleri. Yani işletmenizin 
büyüklüğüne uyum sağlayacak (veya 
işletmenizle eşdeğer olarak büyüyecek) 
şekilde özel olarak tasarlanmıştır. 

Ayrıca herhangi bir ek maliyete gerek 
kalmadan gelişmiş çağrı yanıtlama 
esnekliği için arayan kimliği, otomatik 
çağrı yönlendirme ve otomatik 
operatör (AA) hizmetlerini 
birleştirmektedir. Kaynaklarınızdan ve 
değerli zamanınızdan tasarruf sağlar. 

Yerleşik yönlendiricisi sayesinde 
KX-HTS32, ağ cihazı olmanın yanı sıra 
telefon sistemi olarak da kullanılabilir. 
Ayrıca, tam anlamıyla bir iletişim ve 
izleme sistemi oluşturmak amacıyla 
Panasonic'in KX-HDV ve KX-NTV 
serileri ile birleştirilebilir.

Router



Mükemmelleştirilmiş 
taşınabilirlik 
KX-HTS32'nin yerleşik Medya Aktarma 
Yolu (Media Relay Gateway) ve kendi 
cihazını getir (BYOD) işlevi sayesinde,  
SIP softphone işlevselliğine sahip akıllı 
telefonlar ve ofis haricindeki masaüstü 
telefonlar karışık veya pahalı VPN 
hizmetlerine gerek olmadan PBX dahili 
hatları olarak kullanılabilir.

Bu işletmeniz için ne anlama geliyor?  
Tüm çağrıların akıllı telefonunuza veya  
ev telefonunuza sorunsuz bir şekilde 
yönlendirilebildiği anlamına gelmektedir. 
Böylece gerek ofisteyken gerekse 
dışarıdayken bir müşteri çağrısını 
kesinlikle kaçırmazsınız. 

Ancak önemli bir toplantıda veya başka  
bir nedenden dolayı meşgul olduğunuzda, 
sesli posta bildirimleri epostayla PC'nize 
veya mobil cihazınıza kolaylıkla 
gönderilebilir. 

Ayrıca çağrı seçenekleri önemli bilgilerin 
ve bildirimlerin çalışanlar arasında – ister 
uzakta isterse birçok farklı binada 
bulunsunlar – eş zamanlı olarak 
yayınlanmasını olanaklı kılmaktadır. 

Görsel bağlantılar oluşturma 
KX-HTS32 modeli VPN olmadan görüntülü 
konuşma ve video konferans yapmak için 
şubenize veya ev ofisinize kurulabilen, 
KX-HDV430 görüntülü telefonu dahil olmak 
üzere, uyumlu ve uygun maliyetli santraller 
dizisi içermektedir. Özellikle evden 
çalışanlar, çok sayıda ofisi bulunan 
şirketler veya resepsiyonist gerektiren 
kuruluşlar için farklı konumlar arasında 
özellikle üstün iletişimi ve dahili verimliliği 
teşvik etmeye yönelik ideal araçtır. 

Başarılı İzleme İşlevi 
KX-HTS32 mevcut rekabetçi toplam  
sahip olma maliyetini geliştirmek için 
Panasonic’in KX-NTV IP video kapı telefonu 
ve IP kamera serisi ile bağlanabilir. Bu ürün 
iki yönlü video ve ses iletişimi ve basit 
izleme gibi çok sayıda fayda (uzaktan kapı 
açma ve kamera kontrolünden, hareket/ses 
algılama ve sensörle çalışan alarm 
sistemlerine kadar) sağlamaktadır. 

Görüşmeye katılın
Dahili Meet Me Conference özelliğiyle, 
KX-HTS32 nerede olurlarsa olsunlar 
birden çok çalışanın konferans çağrılarına 
katılmalarını olanaklı kılmaktadır. 

BENZERSİZ İŞLEVSELLİK

DAHA FAZLA  
VERİMLİLİK İÇİN



Kolaylıkla kurun ve çıkın
KX-HTS32 tak ve çalıştır hızlı kurulum 
modu sayesinde, bir santrale bağlandığınız 
andan itibaren kullanıma hazırdır.  
Temel ayarlar sizin için otomatik olarak 
programlanır. SIP telefon hattı oluşturma 
ve Wi-Fi özellikleri kullanıma hazırdır, bu 
yüzden aktivasyon anahtarına veya ek 
yönlendiriciye gerek yoktur. 

Basit bakım 
Herhangi bir programlama veya bakım 
işlemi, ek yazılıma gerek kalmadan kolay 
ve sorunsuz bir şekilde yapılır. Örneğin, 
sistem ayarları KX-HTS32'nin basit web 
arayüzü aracılığıyla kontrol edilebilir  
ve değiştirilebilir.

KOLAY
BAKIM



 UZAKTAN
GÖRÜNTÜLEME

PAGING

ERIŞIM
KONTROLU

VIDEO
KONFERANS DAHILI HAT

 ALARM
ENTEGRASYONU

KX-HTS32

UZAKTAN
DESTEK

VIDEO
KONFERANSSES KAYIT

GIRIŞ
GÖRÜNTÜLEME

 AKILLI TELEFON
BAĞLANTISI

KX-HTS32

Genel Uygulama kullanım örneği

Ev ofis kullanım örneği

KX-HTS32 komple iletişim 
çözümü oluşturmak amacıyla 
çalışma ortamınıza kolay ve 
sorunsuz bir şekilde dahil 
edilebilir. Hangi sektörde 
olursanız olun ve konumunuz 
ne olursa olsun. KX-HTS32  

GÖREV BAŞINDA



KX-NTV150
IP İletişim kamerası

• Dahili hoparlör, mikrofon ve kamera

• HD kalitesinde video ve ses  
kaydetme özelliği

• Uzaktan kullanım için akıllı telefonlar 
ve tabletler ile entegrasyon

• Yerleşik Wi-Fi

• Yerleşik PoE

• Uzaktan kamera kontrolü ve kapı  
açma özelliği

IP KAMERA VE KAPI TELEFONU (SIP)

KX-NTV160
IP görüntülü kapı telefonu

• Bina dışı kullanım için ideal  
(IP43 koruma derecesi)

• Dahili hoparlör, mikrofon ve kamera

• HD kalitesinde video ve ses  
kaydetme özelliği

• Uzaktan kullanım için akıllı telefonlar 
ve tabletler ile entegrasyon

• Yerleşik PoE

• Uzaktan kamera kontrolü ve kapı  
açma özelliği

KX-HDV430
Yönetimsel HD IP Video  
Uyumlu Masa Telefonu

• Entegre video kamera, video konferans 
yapmanıza olanak sağlar

• 4.3" renkli TFT LCD dokunmatik panel, 
görüntülü telefon ile kullanılabilir

• Alan dışı izleme ve ofisinizden 
yönetim imkanları sunan IP kameraya 
bağlanabilme özelliği mevcuttur

• 16 hatta kadar bağlanabilir

KX-HDV130
Standart HD IP masaüstü telefonu

• 2 hatlı SIP telefon

• Geniş bant HD ses

• 2 x SIP hesabı

• 2 x LAN bağlantı noktası

KX-HDV330
Dokunmatik ekranlı  
yönetimsel HD IP masaüstü telefonu

• 4.3" renkli dokunmatik TFT LCD panel 

• Kablosuz özellikler için entegre 
Bluetooth®  

• 12 hat

•  2x Gigabit Ethernet ve PoE

KX-HDV230
Standart HD IP  
masaüstü telefonu

• Altı hatta kadar, 2 x Gigabit Ethernet  
ve PoE.

• Geniş bant ses, tam dupleks, akustik 
tam dupleks ve akustik yankı giderimi 
ile HD SONIC ses

• Arkadan aydınlatmalı, büyük, kolay 
okunabilir LCD

• Kendinden etiketli 2 işlev tuşu ve isteğe 
bağlı HDV20 genişletme modülüyle  
224 tuşa kadar

KX-HDV20
IP DSS konsolu

• KX-HDV230 / KX-HDV330 / KX-HDV430 
ile doğrudan bağlantı

• Örnek olarak aşağıdaki kullanım 
alanlarındaki gibi tamamen esnek  
bir kullanım için 40 DSS düğmesi: 

 – Doğrudan istasyon seçimi 

 – Ön programlı tek dokunmayla  
 numara çevirme

 – Meşgul istasyon sinyali

TERMİNALLER
IP TELEFONLAR (SIP)



Özellikler
CPU MIPS 34Kc 720 MHz

Bellek RAM: 128 MB NAND Flash: 512 MB

Gerçek zamanlı saat Yedek lityum pil
7 yıllık veri saklama süresi

WAN portu Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1

WAN/LAN port Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1

LAN portu Gigabit Ethernet 1 port RJ45 x 1

Wi-Fi Arabirim IEEE 802.11b/g/n

Güvenlik WPA2 (CCMP), WPA-WPA2 (TKIP-CCMP), Temel (WEP64/128)

Çoklu SSID Hayır

Otomatik WLAN  
kanal seçme Evet

WLAN  
filtreleme (ACL) Evet

Wi-Fi Cihazları için  
Otomatik kurulum Evet

İş hacmi İdeal koşul altında hedef iş hacmi
 – 802.11b: 5-6Mbps
 – 802.11g: 20Mbps
 – 802.11n: 70-80Mbps
QoS özelliği (IEEE802.11e EDCA) desteklenmektedir

Ağ temel işlevleri Statik yönlendirme Evet

Güvenlik duvarı Paket Filtreleme (IPv4, MAC adresi, port numaraları ve protokoller)
Temel DoS Saldırı Koruması/Durum Denetlemeli Paket Kontrolü (SPI)
DMZ host

NAT/NAPT Evet

USB portu USB 2.0 1 port Tip-A konektör x 1

LED Sistem durumu, Wi-Fi kurulum durumu
WAN, LAN/WAN, LAN durumu
 – LINK/ACT (BAĞLANTI/EDİM)
 – HIZ (LED entegreli RJ45)

Tuş Wi-Fi kurulumu
BAŞLAT

LINE port (LCOT) 4 portlu CO hattı arayüzü RJ11 x 4
Arayan Kimliği işlevleri desteklenmektedir

EXTN port (SLC) 8 portlu SLT arayüzü RJ11 x 8
arayan kimliği işlevleri desteklenmektedir

Seçenek kartı SLC8 / FXS8 8 portlu SLT arayüz kartı RJ11 x 8 maks. 2 kart

LCOT4 / FXO4 4 portlu CO arayüz kartı RJ11 x 4 maks. 1 kart

DPH2 2 portlu kapı telefonu arayüz kartı RJ11 x 1 santral x 1 maks. 1 kart

Güç girişi 110 V AC ilâ 127 V AC/220 V AC ilâ 240 V AC

Güç tüketimi (tam olarak kurulum yapıldığında) 60 W

Harici pil girişi DC 12 V

Yönetmelikler EMC CISPR32/22 Sınıf B / FCC Sınıf B

Güvenlik EN60950, UL60950, IEC60950

Telekomünikasyon TBR21, FCC Bölüm 68

Hava soğutmalı yöntem Fan

Boyut (Y x G x D) 297 mm x 210 mm x 90,4 mm

Ağırlık (tam olarak kurulum yapıldığında) 2.2 kg altı

Çalışma ortamı Sıcaklık 0°C ilâ 40°C

Nem %10'dan %90'a kadar (yoğunlaşmayan)

Kurulum ortamı Duvara Montaj
Yatay (masaüstü) kurulum

ÖZELLİKLER KX-HTS32



Tip Sisteme dahil Maksimum:

Maksimum telefon  
hattı sayısı

Toplam harici telefon  
hattı sayısı 8 (G.729a ise 6) 8 (G.729a ise 6)

SIP 6 (G.711) 6 (G.711)

4 (G.729a) 4 (G.729a)

Analog 4 8

Dahili hatlar 20 24

SIP 12 12

Analog 8 24

Maksimum  
santral ekipmanı DISA 4 kanal*1 4 kanal*1

Yerleşik VM 4 kanal*1 4 kanal*1

Kapı telefonu (analog) 0 2

Kapı açıcı (analog) 0 2

• Aktivasyon anahtarları gibi şeylerle ilgili gerekli bilgiler
hakkında lütfen en yakın Panasonic satış şirketine veya
Panasonic bayisine başvurun.

• Bazı modeller ve uygulamalar sınırlı sayıda ülkede
bulunmaktadır.

• Gösterilen ekran ve lamba görüntüleri kompozit
görüntülerdir.

• Ağırlık ve boyut değerleri yaklaşık değerlerdir.

• Tasarım ve özelliklerin haber verilmeden değiştirilme
hakkı saklıdır.

• Bu ürünler ihracat kontrol düzenlemelerine tabi olabilir.

*1 DISA ve VM'nin toplam kapasitesi 4 kanaldır.

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar

• Wi-Fi ve Wi-Fi CERTIFIED logosu Wi-Fi Alliance'ın
tescilli ticari markalarıdır.

• Bluetooth® kelime markası ve logoları Bluetooth
SIG, Inc'ye aittir, ve bunların Panasonic Corporation
tarafından tüm kullanımları lisanslıdır.

• Diğer ticari markalar ve marka isimleri kendi
sahiplerine aittir.

Önemli

• Güvenlik Uyarısı: Bu ürünleri kullanmaya başlamadan
önce işletim talimatlarını ve kurulum kılavuzunu
dikkatle okuyun.

Sistem kapasitesi



KX-HTS32 modelini işletmenizin merkezine  
yerleştirmenin bağlanma ve iletişim kurma yönteminizi  

nasıl değiştirebildiğini keşfetmeye hazır mısınız? 

Tüm ayrıntılar için: 
Daha fazla bilgi için business.panasonic.com.tr/hts 

adresini ziyaret edin

Veya +90 2127055338 numaralı telefonu arayın
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Panasonic Elektronik Satış A.Ş.
Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No:44

34887 Sancaktepe, Istanbul 
Turkey


