
1. IP EXTENSION SOLUTION 



ĐIỆN THOẠI CHUẨN SIP KX-UT 
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ĐIỆN THOẠI IP-PT 

- Âm thanh chuẩn HD 
- Tiết kiệm điện năng tiêu thụ 

Nhiều tính năng cho quản lý 

New 

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA IP PANASONIC 

Sip phone 3rd 

Smartphone sip 

 Free SIP Softphone  

ĐIỆN THOẠI CHUẨN SIP 3RD 

Tậng dụng cơ sở hạ tầng mạng LAN có sẵn của doanh 
nghiệp. Nhiều lựa chọn sử dụng điện thoại IP cho 

khách hàng lựa chọn. 

KX-NS300 



KX-NT KX-UT 

KX-UT KX-NT 

VP CHÍNH 

IP NETWORK 

KX-NT 

Routers Routers 

Switch 

LAN cable 

LAN cable 

LAN 

KX-NS300 

CHI NHÁNH 

IP-EXT 

DPT 

-IP EXT là điện thoại IP kết nối với tổng đài 
dựa vào mạng IP có sẵn. 
   + KX-NT là điện thoại IP chuẩn H323 có 
tính năng tương đương như điện thoại DPT 
  + KX-UT  là điện thoại IP chuẩn SIP có nhiều 
tính năng hỗ trợ cuộc gọi. 

- Khi sử dụng IP EXT không giới hạn 
khoảng cách dây kết nối như điện thoại 
DPT. 

- Phù hợp với những chi nhánh văn 
phòng nhỏ, không cần đầu tư tổng đài 

Thao tác sử dụng IP EXT đơn giản, giống như máy nhánh 
thông thường trong hệ thống. 

Ứng dụng: văn phòng, chi nhánh 

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA IP PANASONIC 



TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA IP PANASONIC 
1. Điện thoại IP PT 

Cho phép đăng ký sử dụng 2 địa 
chỉ tổng đài trong mạng. 

Ưu tiên đăng ký vào tổng đài của 
văn phòng chính 

Khi không thể kết nối với tổng đài 
văn phòng chính sẽ tự động kết nối 
với tổng đài chi nhánh. 

IP 
NETWORK 

CHI NHÁNH  
VĂN PHÒNG CHÍNH 

IP-PT 

Tự động kết nối trở lại khi đang kết 
nối với tổng đài chi nhánh. 

IP-PT là điện thoại chạy trên hạ tầng IP, cho phép lập trình 
tổng đài, chuyển máy, giám sát,....... 



TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA IP PANASONIC 
2. Tiết kiệm băng thông với chế độ P2P 

KX-NS300 tự động chuyển sang chế độ cuộc gọi P2P giữa 
hai điện thoại IP KX-NT/KX-UT giúp giảm tối đa băng 

thông tại tổng đài trung tâm.  

Gói tin thoại 

Gói tin điều khiển 



P2P 

Chi nhánh 
 
 
 
 
 
 
 

VP Chính 
 
 
 
 
 
 
 

IP Network 
(VPN) 

or 
Phần mềm SIP có hỗ trợ 
video với USB camera 

Các loại điện thoại: Yealink IP Video 
Phone VP-2009 

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA IP PANASONIC 
3. Thực hiện cuộc gọi Video Call giữa các Users 

Hỗ trợ video call giữa các máy nhánh SIP, SIP Extension (P2P) chuẩn H.263. 

Chuẩn hình ảnh mới H.264 được hỗ trợ. 
Hỗ trợ P2P cuộc gọi từ IP extension thông qua SIP trunk. 

Điện thoại IP Ext 
to IP Ext 

SIP Trunk 
to IP Ext 

KX-NT500 series Yes 
Yes  

(Version-up 
required ) 

KX-NT550 series Yes Yes 
KX-NT300 series Yes No 
KX-UT series Yes Yes 
3rd party SIP phone Yes Yes 

IP Network 
(SIP Provider) 

P2P Khách hàng 

Hỗ trợ cuộc gọi có hình ảnh, giúp việc trao đổi thông tin một 
cách trung thực  giữa các users nhờ vào hình ảnh thể hiện trên 

màn hình điện thoại. 

IP Network 
(VPN) 

http://www.fanvilphones.com/products-d800.php


KX-NS300 

TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA IP PANASONIC 
4. Liên lạc với SIP Phone trên điện thoại cá nhân 

Công nghệ SIP phát triển, chỉ cài cài phần mềm miễn phí 
trên điện thoại Smartphone thì có thể  liên lạc dù bất kỳ 

nơi đâu mà không phát sinh chi phí. 

PSTN CO line 

Gọi  Mr ABC 

1 

4  Mr ABC trả lời 
cuộc gọi trên 
smartphone bên 
ngoài văn phòng. 

 hai máy sẽ ring 
chuông đồng thời 

3 

5 
Nhận cuộc gọi 
từ Mr ABC  để 
tư vấn trực tiếp 

cho khách 
hàng. 

2 
cuộc gọi kết nối 

với tổng đài 

LAN 

 bàn làm viêc 
Mr ABC 

VĂN PHÒNG 



DANH MỤC THIẾT BỊ 
1. Dòng điện thoại KX-NT 

Đa dạng về mẫu mã , hỗ trợ đầy đủ tính năng của điện 
thoại Key của Panasonic 

KX-NT346 

KX-NT343 

KX-NT321 

KX-NT366 Dòng cao cấp 

Dòng thấp 

   Phím DSS 

Màn hình LCD 

- 1 dòng màn hình 
- 8 phím nút DSS 

- 3 dòng màn hình 
- 24 phím nút DSS 

- 6 dòng màn hình 
- 24 phím nút DSS 

- 6 dòng màn hình 
- 48 phím nút DSS 
- Tính năng hiễn thị tên 
DSS 

Bluetooth Module (KX-NT307) 



DANH MỤC THIẾT BỊ 
2. Dòng điện thoại KX-UT 

KX-UT123 

KX-UT133 
KX-UT136 

- 3 dòng  Backlight LCD 
- 24 phím DSS 
- 2 Ethernet Port(10/100M) 
- PoE - 3 dòng Backlight LCD 

- 2 Ethernet Port(10/100M) 
- PoE 

KX-UT113 
-  3 dòng LCD 
- 1 Ethernet Port(10/100M) 
- PoE 

Dòng cao cấp 

Dòng thấp 

- 6 dòng  Backlight LCD 
- 24 nút DSS 
- 2 Ethernet Port(10/100M) 
- PoE 

Là điện thoại IP chuẩn SIP nhưng hỗ trợ 
nhiều tính năng như: 
-Đèn báo tin nhắn 
-Tự động trả lời 
-Paging 
-Nghe xen cuộc gọi... 

Thiết kế tiết kiệm không gian, âm thanh chuẩn HD,chế độ 
tiết kiệm điện ECO Mode  và nhiều tính năng giống như 

sử dụng điện thoại DPT  



DANH MỤC THIẾT BỊ 
3. Dòng điện thoại KX-UT 

Điện thoại KX-UT670 phù hợp cho cá nhân quản lý, có 
thể sử dụng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất 

trong công việc. 

-Hỗ trợ màn hình cảm ứng 7 Inch 
- Hỗ trợ cuộc gọi âm thanh chuẩn HD 
- Hỗ trợ cuộc gọi video call chuẩn H264 
-Kết nối lên đến 16 camera 
-24 phím quay nhanh 
-Hỗ trợ thẻ nhớ lưu hình ảnh, video 
-Hỗ trợ bàn phím USB  
-Hỗ trợ kết nối với server XML 
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