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De KX-TD612 biedt geavanceerde functionaliteiten; datgene waar 
kleine Call-Centres gebruik van maken als ook allerlei 
berichtenservices zoals gewenst door  bedrijven uit het Midden- 
en Kleinbedrijf (MKB). De functionaliteiten zal iedereen weten te 
waarderen en te gebruiken in de huidige, drukke, communicatie 
tijden. Deze telefooncentrale is eenvoudig in gebruik, werkt met 
zowel Panasonic systeemtoestellen en standaard toestellen en kan 
meegroeien met uw organisatiebehoefte.
  De KX-TD612 is klein van formaat en voorzien van “ingebouwde 
intelligentie” en heeft een kwaliteit die betrouwbaarheid 
uitstraalt en zal in deze snelle wereld van flexibele spraak/data 
verbindingen een nieuwe standaard neerzetten.

Een nieuwe digitale telefooncentrale 
die perfect aansluit op uw huidige en 
toekomstige communicatiebehoeften.

Een nieuwe digitale telefooncentrale 
die perfect aansluit op uw huidige en 
toekomstige communicatiebehoeften.



    

“Panasonic levert een breed scala aan systeemtoestellen welke op de KX-TD612 aangesloten kunnen worden. 
Hiermee worden de uitgebreide functionaliteiten vertaald naar gebruiksgemak. De systeemtoestellen laten de 
krachtige functionaliteiten van KX-TD612 tot hun recht komen.”

Intelligente gespreksafhandeling

De JOG-DIAL (keuzedraai)knop op de KX-T7533 en de 
KX-T7536 geven de mogelijkheid om direct en snelle toegang te 
verkrijgen tot de lijst met verkorte kiesnummers (via 
alfanumeriek zoeken) en tot de lijst van systeemfunctionaliteiten 
(via het display). Op alle modellen, die uitgevoerd zijn met de 
JOG-DIAL knop, kan  het volume van de handset, de luidspreker 
en het belvolume  geregeld worden en op de modellen met 
display kan tevens het contrast ingesteld worden.

JOG-DIAL

Een alfanumeriek display vereenvoudigt de gespreksafhandeling. 
Functionaliteiten kunnen bekeken worden of geactiveerd/een 
nummer kan gekozen worden via het display.
De hieronder vermelde informatie kan worden bekeken:
 • Opslag van inkomende en uitgaande gesprekken
 • Het nummer en de naam van de bellende partij (ISDN, CLIP)
 • Systeem/persoonlijke verkorte kiesnummers
 • Toestellenlijst
 • Menu van de systeemfunctionaliteiten
 • Gespreksduur (ISDN)
 • “Bericht wacht” indicatie, afwezigheidsboodschap, functie
    instelling
 • De naam en toestelnummer van de bellende extensie
 • Datum en tijd

Alfanumeriek display

Systeemtoestellen welke een eenvoudig gebruik bieden voor 
de dagelijkse communicatie
Systeemtoestellen welke een eenvoudig gebruik bieden voor 
de dagelijkse communicatie

De KX-TD612 kan de inkomende gesprekken voor u 
afhandelen (indien gewenst) op een intelligente 
manier: zo kunnen spraak, data en Internet 
verbindingen direct  onderscheiden worden. In 
combinatie met de Voice-Mail-kaart worden de 
functionaliteiten van een antwoordapparaat 
gekoppeld aan automatische telefoniste-functies. 
Hierdoor wordt het eenvoudig om inkomende lijnen 
efficiënt te verwerken voor het aannemen van orders, 
aanvraag van informatie of andere benodigde 
gespreksafhandelingen. Dankzij DDI/ MSN nummers 
(Direct kiezen via een eigen nummer) kan elke 
extensie zijn eigen toestelnummer krijgen. Hierdoor 
is het voor relaties eenvoudiger om direct bij de 
juiste persoon terecht te komen. Via 
nummerweergave (CLIP) op systeemtoestellen met 
een display kan er weergegeven worden wie de beller 
is. Op basis hiervan kan men besluiten een gesprek 
aan te nemen of direct naar een ander persoon door 
te verbinden. Het doorschakelen van inkomende 
gesprekken naar een ander toestel of naar een extern 
telefoonnummer behoort tot de standaard functies.

De KX-TD612, ontwikkeld voor bedrijven van het 
MKB, biedt aansluitingen voor 8 digitale 
systeemtoestellen en 4 analoge randapparaten (fax, 
modem, pinautomaat etc). Dankzij de functionaliteit 
“ISDN tot op de werkplek” (via 1 interne S0-bus) kan 
er vanaf de werkplek een aansluiting worden 
gerealiseerd voor bv Internet met ISDN snelheid. Een 
grote verscheidenheid aan ISDN-randapparatuur kan 
worden aangesloten, zoals routers, ISDN 
telefoontoestellen, ISDN DECT toestellen, wat de 
communicatie verder zal verbeteren. De KX-TD612 
groeit met de onderneming mee. Standaard 
uitgerust met 2 ISDN lijnen (voor vier telefoonlijnen) 
en optioneel is er een 3e ISDN lijn aan te sluiten. 
Deze kan voor zowel netlijn gebruik als voor intern 
S0-gebruik worden geconfigureerd.

Flexibiliteit en uitbreidbaarheid



    

Extra Device Poort (XDP) Programmeerbare toetsen met 
tweekleurig LED (Rood/Groen)

Efficiency verbetering

Kostenbesparend

Call- Centre functionaliteiten 
zorgen voor een continue 
telecommunicatie verkeer

De intelligente gespreksafhandeling van de KX-TD612 
voegt een nieuwe dimensie toe aan de telecommunicatie 
wereld. Gespreksafhandeling op basis van CLIP zorgt voor 
binnenkomst van het telefoongesprek bij de juiste persoon. 
Dankzij de ingebouwde Call-Centre faciliteiten door middel 
van UCD (Uniform Call Distribution) kan de snelheid 
waarmee relaties te woord gestaan verbeterd worden.

De KX-TD612 kan, indien nodig, een gesprek 
automatisch aannemen. Indien de ontvanger niet 
beschikbaar is om de telefoon aan te nemen, zal de 
KX-TD612 automatisch aannemen en het gesprek in 
de wachtrij plaatsen. De beller zal gevraagd worden 
even te wachten en zal een wachtmuziek te horen 
krijgen, totdat de ontvanger beschikbaar is. Indien 
de ontvanger niet beschikbaar komt binnen een 
vooraf in te stellen tijdseenheid, dan zal het gesprek 
worden doorverbonden naar een ander 
voorgeprogrammeerd toestel/extensie zoals 
bijvoorbeeld de Voice-Mail-kaart of een extern 
Voice-Response-Systeem.

De toetsen zijn programmeerbaar om zo directe en 
snelle toegang tot de functionaliteiten te verkrijgen; 
voorbeeld: direct overzicht van gebruikte ISDN kanalen 
en ingebruik zijnde toestellen. Tevens bestaat de 
mogelijkheid om veel gebruikte functies te 
programmeren voor efficiënte gespreksafhandeling, 
zoals een directe station selectie toets, dag/nacht mode 
toets, log-in/log-uit toets of voice-mail doorverbind- 
toets. Elke toets heeft een tweekleurig LED om de 
status van de toets aan te geven. Bij een functie is de 
status aan of uit .Bij netlijnen en toestellen geeft groen 
aan dat het eigen gebruik betreft en rood dat om  een 
andere extensie/netlijn gaat.

Via de XDP kan er tweedraads-randapparatuur 
worden aangesloten (zoals een enkelvoudig 
telefoontoestel of een draadloze telefoon), zonder 
dat hiervoor extra kosten gemaakt hoeven te worden. 
De keuze kan gemaakt worden om beide toestellen 
tegelijk te laten rinkelen of ze beide een eigen 
toestelnummer toe te kennen. Zo kunt u, indien een 
fax aangesloten is, een gesprek voeren en direct een 
fax sturen of, indien er een modem aangesloten is, 
een gesprek voeren en direct e-mail lezen of 
versturen via Internet.

Diverse standaard beschikbare functionaliteiten 
ondersteunen het beheer van de telecommunicatiekosten; 
via “serviceklassen” kunnen  internationale gesprekken 
onder controle gehouden worden, via Least Cost Routing 
(LCR)/Automatic Route Selection (ARS) kan de 
telefooncentrale automatisch de goedkoopste carrier 
selecteren. Dankzij kostenbeheer kunnen gesprekken 
beheersbaar blijven door het toevoegen van 
kostencoderingen en tevens kan de telefooncentrale 
gespreksduur- en gesprekskosten-informatie doorgeven aan 
een extern apparaat (bijvoorbeeld een PC of een printer) 
zodat de kosten eenvoudiger geanalyseerd kunnen worden.



    

KX-T7531 KX-T7550 KX-T7565KX-T7533

KX-T7536

Systeem aansluitdiagram

Maximaal 4 analoge toestellen

Maximaal 2 interne S0 bussen

ISDNISDN

Maximaal 8 systeemtoestellen

Systeemtoestel

Enkelvoudig toestel

PC met ISDN kaart

Kostenmanagement 
programma of CTI

Maximaal 3-S0
Minimaal 1-S0

KX-TD612
Telefooncentrale

Externe muziekbron

Externe
omroepsysteem

Deurintercom
(maximaal 3)

2e bel aansluiting Externe relais
aansluiting

Back-up accu

ISDN telefoon

Draadloze telefoon Fax

Voice Mail systeem

Digitale systeemtoestellen

                             Model

Alfanumeriek display (regels x karakters)

Functie toetsen voor LCD

Flexibele netlijntoetsen

Handenvrij spreken

Extra Device Poort (XDP)

KX-T7536

6x24

13

12

Ja

Ja

KX-T7533

3x16

3

12

Ja

Ja

KX-T7531

1x16

Mode & Select

12

Ja

Ja

KX-T7550

geen

geen

12

Monitor

Ja

KX-T7565

1x16

geen

8

Ja

Nee

Deuropener
(maximaal 3)



    

Design en specificaties kunnen onderhevig zijn aan veranderingen zonder vooraf opgaaf van redenen.   3M100SK-TD612-NL.NL   Gedrukt in Japan

Functies Specificaties
Afwezigheidsboodschappen
Automatische CLIP/COLP selectie via 
  verkort kiezen
Automatische gespreksaanname (ICM)
Automatische Route Selectie (ARS)
Belgroep
Bezet toestel signalering (BSS)
Conferentie 
Datalijn beveiliging
Deurintercom
Deurintercom gesprek doorschakelen naar
  netlijn
Deuropener
Direct kiezen
Doorbelastingsbeheer
Extern relais
Extra Device Poort (XDP)
Gesprek doorschakelen (ISDN lijn)
Gesprek doorsturen
  (bij bezet, bij bezet/ geen antwoord, geen
  antwoord, naar netlijn, alle gesprekken)
Gesprekslog, inkomend
  (128 niet beantwoorde gesprekken
  inclusief berichten)
Gespreksrestrictie
Gespreksrestrictie doorbreken
Intelligente gespreksafhandeling
  DDI
  MSN
  CLIP
ISDN automatische configuratie
ISDN services
  (CLIP/MSN/DD/CFU/CFB/CFNR/Keypad
  protocol)
Kostencode invoer
Kosteninformatie
Nachtstand
Niet storen (NS)
Noodoproep
Parallelle telefoonaansluiting
Serviceklassen (COS)
Systeem nakiezen (DISA)
Toestel detail weergave (SMDR)
Toestel zoeken
Uniforme gespreksafhandeling (UCD)
Verkort kiezen (systeem/toestel)

*additionele apparatuur en/of optionele kaarten
 zijn voor sommige functies nodig.

Basisconfiguratie is 2 ISDN-2, 8 digitale 

systeemtoestelpoorten en 4 enkelvoudige poorten

Uitbreidingskaart voor 1 extra BRI

Voice Mail kaart (60 minuten)

Deurintercom/ opener kaart (2x)

Deurintercom

Systeem onderdelen  

KX-TD612 

   

KX-TD61280
 

KX-TD61291             

KX-TD61260
              

KX-T30865             

1

1

1

1

1 (3)

Algemene specificaties
OmschrijvingItem

Kiesmodus

Omschakeling

Aansluitingen

SMDR

Voeding

Werktemperatuur

Afmetingen

Gewicht

Puls en Toon kiezen

Volledig Non Blocking

ISDN Lijnen

Toestellen

Deurintercom

Interface

Afdrukapparatuur

Details

AC 110-240 V,  50/60 Hz, 58W (Max.)

0 - 40ºC / 10 – 90% luchtvochtigheid

284 mm x 368 mm x 95 mm

2.5 Kg

RJ45  modulair

Terminal Block

Terminal Block

RS-232C aansluiting

Printer

Datum, Tijd, Toestelnummer, 

Gespreksduur, Kostencode

Aantal per systeem Omschrijving

Systeem capactiteit

Item
Omschrijving

ISDN Lijnen

Toestel aansluitingen

DSS Console

Deurintercom

Deuropener

Extern Relais

Externe omroepsysteem

Externe muziekbron

2e bel aansluiting

RS-232C poort

Telefonist(e)

Verkort kiezen (systeem)

Verkort kiezen (toestel)

Gesprek parkeerzones

Gesprek restrictie nivo’s

Toestelgroepen

Serviceklassen

Kosten codes

Direct kiezen

Intelligente gespreksafhandeling invoer

 (MSN/ DDI/ CLIP)

Standaard
2

(1 vast, 1 flexibel)

 

1

1

2

500 (32 karakters)

10 per toestel (24 karakters)

10

8

8

8

64 (10 cijfers)

80 (maximaal 24 cijfers)

700 nummers (32 cijfers)

Maximaal
3

(1 vast , 2 flexibel)

 

3

3

4

1

1

1

1

1

12

(8 systeemtoestellen & 4 enkelvoudige toestellen)

Haagtechno BV
Postbus 236
5201 AE’S-HERTOGENBOSCH
Tel: 073-6402577 (doorkiesnummer)


