
ระบบสื่อสารอัจฉริยะ

ประสิทธิภาพเหนือราคา
และรองรับระบบ IPเทคโนโลยี

SL1000 - คือประสิทธิภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง

หน้ากากหรือแผ่นเพลท

ปุ่มโปรแกรม

ปุ่มคุณลักษณะ

เรียกดูประวัติสายโทรเข้าท่ีไม่ได้รับ (Miss Calls)
เรียกดูประวัติสายท่ีโทรออกภายนอก (Redial) และ โทรซ้ำเลขหมายท่ีต้องการ
ตรวจสอบ/เพ่ิมเติมปุ่มโทรด่วน
สมุดโทรศัพท์
โชว์สถานะช่ือเบอร์ตัวเอง
ปรับเพ่ิม/ลด เสียง

คุณสมบัติเฉพาะ

สมรรถนะระบบตอบรับอัตโนมัติ

ระบบตอบรับอัตโนมัติ* *อุปกรณ์เสริม

ระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถประกาศข้อความตอบรับ แจ้งเตือน และอื่นๆที่เกี่ยวกับด้าน 
การประกาศ โดยจะมีช่องสัญญาณที่มีมาให้ 4 ช่องสัญญาณบนอุปกรณ์ตอบรับอัตโนมัติ 
และยังสามารถขยายช่องสัญญาณสูงสุด16 ช่องสัญญาณ ในกรณีที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น SL1000 
สามารถที่จะมีระดับการประกาศได้(สูงสุดสามารถมีได้ถึง 48 ข้อความ) 
และยังสามารถที่จะกำหนดข้อความประกาศเพื่อให้สายที่โทรเข้ามากดเบอร์ภายในได้เอง
โดยไม่ต้องให้โอเปอเรเตอร์ต่อสายให้

ระบบฝากข้อความ* *อุปกรณ์เสริม

เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ระบบ SL1000 จึงมีระบบฝากข้อความที่สมบูรณ์แบบโดยจะไม่พลาดข้อความที่ฝากแม้แต่ข้อความเดียว.
โดยจะมีตัวเลือกระยะเวลาในการบันทึก คือ 15 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง การใช้งานระบบฝากข้อความ และการเข้าถึงสามารถฝากข้อความผ่านเครื่องโทรศัพท์ได้โดยง่าย 

ข้อความแจ้งประกาศ

เมื่อมีสายนอกที่ต้องการฝากข้อความให้พนักงานภายในหรือเบอร์สายใน
SL1000 จะทำการเชื่อมต่อไปยังเบอร์ภายในอัตโนมัติ (เบอร์ภายในอื่น, มือถือ , เบอร์พื้นฐาน) 
และส่งข้อความไปโดยปลายทางจะมีการรับข้อความใหม่เข้ามา

บันทึกข้อความสนทนา

ผู้ใช้งานสามารถที่จะบันทึกการสนทนาลงในเครื่องโทรศัพท์ 
โดยจะเก็บในกล่องข้อความและสามารถฟังย้อนหลัง ข้อความสนทนาที่บันทึกไว้ได้ทุกเวลา 

ระบบไร้สาย (สามารถรับสายพร้อมกันกับเครื่องโทรศัพท์ภายใน)

ระบบไร้สายเป็นจุดเด่นของระบบนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถที่จะรับสายเสมือน

เครื่องโทรศัพท์ภายในเมื่ออยู่นอกบริษัท โดยที่จะไม่พลาดการรับสาย ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ 

เป็นทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขภายใน ความสามารถนี้เหมาะสมกับพนักงานขาย 

ที่ต้องมีการรับสายตลอดเวลา แม้ว่าจะอยู่โรงงานหรือคลังสินค้าหรือทุกๆที่ 

ระบบรักษาความปลอดภัย

ประกาศข้อความเตือน

สามารถที่จะใช้เครื่องโทรศัพท์ภายในเป็นสัญญาณเตือน เป็นข้อความ 
หรือสามารถบันทึกการสนทนาเพื่อประกาศ โดยสามารถวนซ้ำข้อความเดิมอัตโนมัติ 
เป็นช่วงเวลาผ่านทางเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลที่มีลำโพงอยู่ในตัวเสมือนมีบุคคลอยู่ภายในบริษัท

รองรับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

สามารถรองรับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณภายในตัว 
โดยจะเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกไม่ให้เข้าในเขตพื้นที่หวงห้าม จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับ(PIR) 
หรืออุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ที่ต่อกับ  SL1000 
และยังสามารถบันทึกข้อความเพื่อแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า 
สามารถเปิดผ่านเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลหรือประกาศออกเสียงตามสาย
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับเป็นตัวจับสัญญาณ 

การออกแบบ & คุณสมบัติ & สมรรถนะ
การออกแบบ & คุณสมบัติ & สมรรถนะ

ลักษณะเครื่องโทรศัพท์
แจ้งเตือน /ข้อความแจ้งเตือน 

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล

NEC Corporation (Thailand) Ltd.
159/37 23rd Fl. and 159/38 24th Fl. Serm-mit Tower, Sukhumvit 21 Road,
Klongtoey Nua, Wattana Bangkok 10110
Tel: +66-2259-1192 Fax +66-2259-1199  Call Center Service: +66-2204-9600  
Toll Free: 1-800-600-600  Email: necare@nec.co.th 

th.nec.com
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ระบบที่สามารถรวมการสื่อสารในองค์กร

ไว้ในกล่องเพียงใบเดียว

SL1000 – คุณสมบัติ
SL1000 เป็นอัจฉริยะทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับฟังก์ชั่นที่เกิดขึ้นใหม่ 
และความต้องการทางธุรกิจได้ทันที

ราคาคุ้มค่าย่อมเยา

SL1000 ระบบบที่เอื้อต่อการใช้ของผู้ใช้งานและลดค่าใช้จ่ายของระบบ 
การสื่อสารภายในองค์กร

SL1000 มีพอร์ตไฮบริดที่คำนึงถึงการใช้งานทั้งในรูปแบบของ 
เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล, โทรศัพท์อนาล็อก, โทรสารและอื่นๆ 
ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน 

เทคโนโลยีผสมผสาน (Hybrid Concept)

ออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ

SL1000 มีระบบที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเปลี่ยนแปลง 
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในอนาคต โดยเริ่มต้นที่ 4 สายนอก 
และ 8 สายภายใน และสามารถเพิ่มสายภายในได้ถึง 128 ส่วนขยาย 
(230 พอร์ต)  

รองรับระบบโทรศัพท์
แบบไอพี

SL1000 มาพร ้อมก ับความสามารถในการพ ัฒนาส ู ่ ระบบ VoIP 
เพื่อรองรับแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สำหรับ H.323และ
standard SIP (Session Initiation Protocol)) 

SL1000 สามารถรองรับการใช้งานแบบ IP Terminal 
โดยสามารถใช้งานเครือข่าย ร่วมกับการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
IP Network ได้ และยังสามารถติดตั้งใช้งานเครื่องโทรศัพท์
แบบ Remote Extension ได้

มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

สามารถใช้งานระบบการสื่อสารจากคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่ 
เช่น ประชุม, บริการอัตโนมัติ, โอนสาย เป็นต้น 

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าให้กับระบบ หรือเครื่องโทรศัพท์ได้โดยง่าย
ผ่านระบบ Web browser

การบริหารจัดการระบบผ่าน Web-based 

ระบบความปลอดภัยของสำนักงานและที่พักอาสัย 
สามารถใช้งานร่วมกับระบบไร้สายแบบ  “Mobility” ได้

รักษาระบบนิเวศ

SL1000 ลดการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับระบบเดิมได้ถึง 25% 

ระบบ SL1000 ฟังก์ชั่นที่มาพร้อมระบบ  (Built-in Features)
SL1000 คุณสมบัติสำหรับความต้องการของคุณ    

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสายที่เข้ามาในองค์กร 
โดยการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ 
(Auto Answering Feature) 
โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม 
และสามารถบันทึกได้ 4 ข้อความ 
และยังสามารถบันทึกข้อความได้มากถึง 10 
ข้อความจากสายภายนอก

แสดงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามา 
โดยสามารถต่อเชื่อมและรับ Caller-ID จาก Telco ได้ 
โดยที่เบอร์โทรศัพท์สามารถถูกแสดงบนเครื่องโทรศัพท์
ได้ทุกเครื่องที่มีหน้าจอแสดงผล 
มากไปกว่านั้นระบบยังสามารถตั้งเสียง ringtone 
ให้สอดคล้องกับเบอร์ Caller-ID นั้น ๆ ได้อีกด้วย

เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถ broadcast บทสนทนาของท่าน 
ไปยังโทรศัพท์ได้หลายเครื่องพร้อม ๆ กัน 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถฟังบทสนนาที่ต้องการนั้น ๆ ได้

สามารถเชื่อมเข้ากับการประชุมได้
โดยที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของท่าน 
โดยที่ตั้งค่า Teleconference ระหว่างพนักงานภายใน 
และ/หรือบุคคลภายนอก ได้มากที่สุด 16 ท่านต่อกลุ่ม 
teleconference ทั้งนี้ระบบรองรับได้มากที่สุด 32 ท่าน 
ในเวลาเดียวกัน

พนักงานสามารถควบคุมการทำงานแบบ Day Mode 
หรือ Night Mode ได้ง่าย โดยสามารถควบคุมสาย 
ที่เข้า-ออกในช่วงเวลาทำการและช่วงเวลานอกทำการ 
สามารถจัดการได้ 8 แบบแผน 
ซึ่งระบบสามารถเปลี่ยนแบบแผนได้อัตโนมัติ หรือ 
แบบตั้งค่าด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป็นฟังก์ชั่นที่เป็นที่ต้องการของพนักงานต้อนรับ, 
ส่วนรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายดูแลที่จอดรถ และอื่นๆ 
โดยกำหนดให้เครื่องโทรศัพท์นั้นๆ 
โทรออกไปที่เบอร์ hotline หรือเบอร์ฉุกเฉินที่ตั้งไว้ 
เพียงแค่ยกหูเครื่องโทรศัพท์นั้นๆ ขึ้นมา 
โดยที่เป็นฟังก์ชั่นการให้บริการกรณีฉุกเฉิน 
หรือเพื่อความสะดวกในการติดต่อในสายงานต่างๆ 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ประสบการณ์การพลาดการติดต่อกับผู้โทรเข้าจะหมดไป 
ด้วยฟังก์ช่ัน call forwarding 
ในกรณีท่ีพนักงานไม่อยู่ท่ีโต๊ะทำงาน ระบบจะทำการ
forward สายไปยังเบอร์ท่ีต้ังค่า forward ไว้ล่วงหน้า 
โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือ เบอร์บ้าน 
หรือเบอร์อ่ืน ๆ เป็นต้น

ระบบ SL1000 สามารถเชื่อมต่อกับ doorphone 
ที่ประตูด้านหน้าขององค์กรได้ 
ในกรณีที่ไม่มีใครอยู่ในตัวองค์กรเอง 
ระบสามารถโอนสายไปยังเบอร์มือถือ หรือ 
เบอร์บ้านตามที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้อย่างอัตโนมัติ 

การจำกัดการโทรออกไปยังเบอร์โทรที่ต้องห้ามต่างๆ 
สามารถทำได้โดยที่ SL1000 มีการทำโปรแกรมล่วงหน้า 
สำหรับเบอร์ที่ป้องกันไม่ให้มีการโทรออกไว้
โดยแบ่งได้เป็น 15 ระดับต่อเบอร์ภายในแต่ละเบอร์

มีฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์และสะดวกต่อการใช้งาน

สามารถพัฒนาสู่ระบบไอพี (VoIP)

เป็น IP Terminal ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบ 

มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์

มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ

มีโหมดประหยัดพลังงาน

SL1000 มีโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาปิดทำการขององค์กร 
คุณลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานของระบบ
เมื่อไม่ได้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

เป็นฟังก์ชั่นที่ป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับการอนุญาติ
มาใช้โทรศัพท์ของท่านโทรออกในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน
ของท่าน ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถเปิดปิดได้โดยใช้รหัสในการเปิดปิดได้

ระบบสามารถบริหารสายที่มีการสนทนาเกินเวลาที่กำหนด 
โดยเลือกได้ระหว่างการแจ้งเตือนเป็นเสียงระหว่างการสนทนา 
หรือการตัดสายอัตโนมัติได้เลย 
เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าใช้โทรศัพท์เกินความจำเป็น
ได้เป็นอย่างดี

ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ การตั้งค่าต่างๆ 
ของระบบ SL1000 ได้หลากหลาย 
โดยผ่านเวปได้อย่างง่ายดาย สะดวกและเข้าใจง่าย 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบเอง



ระบบสื่อสารอัจฉริยะ

ประสิทธิภาพเหนือราคา
และรองรับระบบ IPเทคโนโลยี

SL1000 - คือประสิทธิภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง

หน้ากากหรือแผ่นเพลท

ปุ่มโปรแกรม

ปุ่มคุณลักษณะ

เรียกดูประวัติสายโทรเข้าท่ีไม่ได้รับ (Miss Calls)
เรียกดูประวัติสายท่ีโทรออกภายนอก (Redial) และ โทรซ้ำเลขหมายท่ีต้องการ
ตรวจสอบ/เพ่ิมเติมปุ่มโทรด่วน
สมุดโทรศัพท์
โชว์สถานะช่ือเบอร์ตัวเอง
ปรับเพ่ิม/ลด เสียง

คุณสมบัติเฉพาะ

สมรรถนะระบบตอบรับอัตโนมัติ

ระบบตอบรับอัตโนมัติ* *อุปกรณ์เสริม

ระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถประกาศข้อความตอบรับ แจ้งเตือน และอื่นๆที่เกี่ยวกับด้าน 
การประกาศ โดยจะมีช่องสัญญาณที่มีมาให้ 4 ช่องสัญญาณบนอุปกรณ์ตอบรับอัตโนมัติ 
และยังสามารถขยายช่องสัญญาณสูงสุด16 ช่องสัญญาณ ในกรณีที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น SL1000 
สามารถที่จะมีระดับการประกาศได้(สูงสุดสามารถมีได้ถึง 48 ข้อความ) 
และยังสามารถที่จะกำหนดข้อความประกาศเพื่อให้สายที่โทรเข้ามากดเบอร์ภายในได้เอง
โดยไม่ต้องให้โอเปอเรเตอร์ต่อสายให้

ระบบฝากข้อความ* *อุปกรณ์เสริม

เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ระบบ SL1000 จึงมีระบบฝากข้อความที่สมบูรณ์แบบโดยจะไม่พลาดข้อความที่ฝากแม้แต่ข้อความเดียว.
โดยจะมีตัวเลือกระยะเวลาในการบันทึก คือ 15 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง การใช้งานระบบฝากข้อความ และการเข้าถึงสามารถฝากข้อความผ่านเครื่องโทรศัพท์ได้โดยง่าย 

ข้อความแจ้งประกาศ

เมื่อมีสายนอกที่ต้องการฝากข้อความให้พนักงานภายในหรือเบอร์สายใน
SL1000 จะทำการเชื่อมต่อไปยังเบอร์ภายในอัตโนมัติ (เบอร์ภายในอื่น, มือถือ , เบอร์พื้นฐาน) 
และส่งข้อความไปโดยปลายทางจะมีการรับข้อความใหม่เข้ามา

บันทึกข้อความสนทนา

ผู้ใช้งานสามารถที่จะบันทึกการสนทนาลงในเครื่องโทรศัพท์ 
โดยจะเก็บในกล่องข้อความและสามารถฟังย้อนหลัง ข้อความสนทนาที่บันทึกไว้ได้ทุกเวลา 

ระบบไร้สาย (สามารถรับสายพร้อมกันกับเครื่องโทรศัพท์ภายใน)

ระบบไร้สายเป็นจุดเด่นของระบบนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถที่จะรับสายเสมือน

เครื่องโทรศัพท์ภายในเมื่ออยู่นอกบริษัท โดยที่จะไม่พลาดการรับสาย ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ 

เป็นทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขภายใน ความสามารถนี้เหมาะสมกับพนักงานขาย 

ที่ต้องมีการรับสายตลอดเวลา แม้ว่าจะอยู่โรงงานหรือคลังสินค้าหรือทุกๆที่ 

ระบบรักษาความปลอดภัย

ประกาศข้อความเตือน

สามารถที่จะใช้เครื่องโทรศัพท์ภายในเป็นสัญญาณเตือน เป็นข้อความ 
หรือสามารถบันทึกการสนทนาเพื่อประกาศ โดยสามารถวนซ้ำข้อความเดิมอัตโนมัติ 
เป็นช่วงเวลาผ่านทางเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลที่มีลำโพงอยู่ในตัวเสมือนมีบุคคลอยู่ภายในบริษัท

รองรับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

สามารถรองรับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณภายในตัว 
โดยจะเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกไม่ให้เข้าในเขตพื้นที่หวงห้าม จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับ(PIR) 
หรืออุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ที่ต่อกับ  SL1000 
และยังสามารถบันทึกข้อความเพื่อแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า 
สามารถเปิดผ่านเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลหรือประกาศออกเสียงตามสาย
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับเป็นตัวจับสัญญาณ 

การออกแบบ & คุณสมบัติ & สมรรถนะ
การออกแบบ & คุณสมบัติ & สมรรถนะ

ลักษณะเครื่องโทรศัพท์
แจ้งเตือน /ข้อความแจ้งเตือน 

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล

NEC Corporation (Thailand) Ltd.
159/37 23rd Fl. and 159/38 24th Fl. Serm-mit Tower, Sukhumvit 21 Road,
Klongtoey Nua, Wattana Bangkok 10110
Tel: +66-2259-1192 Fax +66-2259-1199  Call Center Service: +66-2204-9600  
Toll Free: 1-800-600-600  Email: necare@nec.co.th 

th.nec.com
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ระบบที่สามารถรวมการสื่อสารในองค์กร

ไว้ในกล่องเพียงใบเดียว

SL1000 – คุณสมบัติ
SL1000 เป็นอัจฉริยะทางด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับความสามารถในการปรับตัวเข้ากับฟังก์ชั่นที่เกิดขึ้นใหม่ 
และความต้องการทางธุรกิจได้ทันที

ราคาคุ้มค่าย่อมเยา

SL1000 ระบบบที่เอื้อต่อการใช้ของผู้ใช้งานและลดค่าใช้จ่ายของระบบ 
การสื่อสารภายในองค์กร

SL1000 มีพอร์ตไฮบริดที่คำนึงถึงการใช้งานทั้งในรูปแบบของ 
เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล, โทรศัพท์อนาล็อก, โทรสารและอื่นๆ 
ได้โดยไม่ต้องตั้งค่าที่ซับซ้อน 

เทคโนโลยีผสมผสาน (Hybrid Concept)

ออกแบบให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ

SL1000 มีระบบที่ออกแบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเปลี่ยนแปลง 
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในอนาคต โดยเริ่มต้นที่ 4 สายนอก 
และ 8 สายภายใน และสามารถเพิ่มสายภายในได้ถึง 128 ส่วนขยาย 
(230 พอร์ต)  

รองรับระบบโทรศัพท์
แบบไอพี

SL1000 มาพร ้อมก ับความสามารถในการพ ัฒนาส ู ่ ระบบ VoIP 
เพื่อรองรับแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (สำหรับ H.323และ
standard SIP (Session Initiation Protocol)) 

SL1000 สามารถรองรับการใช้งานแบบ IP Terminal 
โดยสามารถใช้งานเครือข่าย ร่วมกับการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย
IP Network ได้ และยังสามารถติดตั้งใช้งานเครื่องโทรศัพท์
แบบ Remote Extension ได้

มีประสิทธิภาพ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

สามารถใช้งานระบบการสื่อสารจากคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มที่ 
เช่น ประชุม, บริการอัตโนมัติ, โอนสาย เป็นต้น 

ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าให้กับระบบ หรือเครื่องโทรศัพท์ได้โดยง่าย
ผ่านระบบ Web browser

การบริหารจัดการระบบผ่าน Web-based 

ระบบความปลอดภัยของสำนักงานและที่พักอาสัย 
สามารถใช้งานร่วมกับระบบไร้สายแบบ  “Mobility” ได้

รักษาระบบนิเวศ

SL1000 ลดการใช้พลังงานเมื่อเทียบกับระบบเดิมได้ถึง 25% 

ระบบ SL1000 ฟังก์ชั่นที่มาพร้อมระบบ  (Built-in Features)
SL1000 คุณสมบัติสำหรับความต้องการของคุณ    

เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสายที่เข้ามาในองค์กร 
โดยการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ 
(Auto Answering Feature) 
โดยไม่จำเป็นต้องซื้อ ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม 
และสามารถบันทึกได้ 4 ข้อความ 
และยังสามารถบันทึกข้อความได้มากถึง 10 
ข้อความจากสายภายนอก

แสดงเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามา 
โดยสามารถต่อเชื่อมและรับ Caller-ID จาก Telco ได้ 
โดยที่เบอร์โทรศัพท์สามารถถูกแสดงบนเครื่องโทรศัพท์
ได้ทุกเครื่องที่มีหน้าจอแสดงผล 
มากไปกว่านั้นระบบยังสามารถตั้งเสียง ringtone 
ให้สอดคล้องกับเบอร์ Caller-ID นั้น ๆ ได้อีกด้วย

เป็นฟังก์ชั่นที่สามารถ broadcast บทสนทนาของท่าน 
ไปยังโทรศัพท์ได้หลายเครื่องพร้อม ๆ กัน 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถฟังบทสนนาที่ต้องการนั้น ๆ ได้

สามารถเชื่อมเข้ากับการประชุมได้
โดยที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานของท่าน 
โดยที่ตั้งค่า Teleconference ระหว่างพนักงานภายใน 
และ/หรือบุคคลภายนอก ได้มากที่สุด 16 ท่านต่อกลุ่ม 
teleconference ทั้งนี้ระบบรองรับได้มากที่สุด 32 ท่าน 
ในเวลาเดียวกัน

พนักงานสามารถควบคุมการทำงานแบบ Day Mode 
หรือ Night Mode ได้ง่าย โดยสามารถควบคุมสาย 
ที่เข้า-ออกในช่วงเวลาทำการและช่วงเวลานอกทำการ 
สามารถจัดการได้ 8 แบบแผน 
ซึ่งระบบสามารถเปลี่ยนแบบแผนได้อัตโนมัติ หรือ 
แบบตั้งค่าด้วยตัวเอง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป็นฟังก์ชั่นที่เป็นที่ต้องการของพนักงานต้อนรับ, 
ส่วนรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายดูแลที่จอดรถ และอื่นๆ 
โดยกำหนดให้เครื่องโทรศัพท์นั้นๆ 
โทรออกไปที่เบอร์ hotline หรือเบอร์ฉุกเฉินที่ตั้งไว้ 
เพียงแค่ยกหูเครื่องโทรศัพท์นั้นๆ ขึ้นมา 
โดยที่เป็นฟังก์ชั่นการให้บริการกรณีฉุกเฉิน 
หรือเพื่อความสะดวกในการติดต่อในสายงานต่างๆ 
ดังที่กล่าวมาข้างต้น

ประสบการณ์การพลาดการติดต่อกับผู้โทรเข้าจะหมดไป 
ด้วยฟังก์ช่ัน call forwarding 
ในกรณีท่ีพนักงานไม่อยู่ท่ีโต๊ะทำงาน ระบบจะทำการ
forward สายไปยังเบอร์ท่ีต้ังค่า forward ไว้ล่วงหน้า 
โดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์มือถือ เบอร์บ้าน 
หรือเบอร์อ่ืน ๆ เป็นต้น

ระบบ SL1000 สามารถเชื่อมต่อกับ doorphone 
ที่ประตูด้านหน้าขององค์กรได้ 
ในกรณีที่ไม่มีใครอยู่ในตัวองค์กรเอง 
ระบสามารถโอนสายไปยังเบอร์มือถือ หรือ 
เบอร์บ้านตามที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้อย่างอัตโนมัติ 

การจำกัดการโทรออกไปยังเบอร์โทรที่ต้องห้ามต่างๆ 
สามารถทำได้โดยที่ SL1000 มีการทำโปรแกรมล่วงหน้า 
สำหรับเบอร์ที่ป้องกันไม่ให้มีการโทรออกไว้
โดยแบ่งได้เป็น 15 ระดับต่อเบอร์ภายในแต่ละเบอร์

มีฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์และสะดวกต่อการใช้งาน

สามารถพัฒนาสู่ระบบไอพี (VoIP)

เป็น IP Terminal ที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์แบบ 

มีคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์

มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ

มีโหมดประหยัดพลังงาน

SL1000 มีโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาปิดทำการขององค์กร 
คุณลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถประหยัดพลังงานของระบบ
เมื่อไม่ได้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม

เป็นฟังก์ชั่นที่ป้องกันผู้ที่ไม่ได้รับการอนุญาติ
มาใช้โทรศัพท์ของท่านโทรออกในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน
ของท่าน ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถเปิดปิดได้โดยใช้รหัสในการเปิดปิดได้

ระบบสามารถบริหารสายที่มีการสนทนาเกินเวลาที่กำหนด 
โดยเลือกได้ระหว่างการแจ้งเตือนเป็นเสียงระหว่างการสนทนา 
หรือการตัดสายอัตโนมัติได้เลย 
เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าใช้โทรศัพท์เกินความจำเป็น
ได้เป็นอย่างดี

ผู้ดูแลระบบสามารถบริหารจัดการ การตั้งค่าต่างๆ 
ของระบบ SL1000 ได้หลากหลาย 
โดยผ่านเวปได้อย่างง่ายดาย สะดวกและเข้าใจง่าย 
โดยใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ดูแลระบบเอง



ระบบสื่อสารอัจฉริยะ

ประสิทธิภาพเหนือราคา
และรองรับระบบ IPเทคโนโลยี

SL1000 - คือประสิทธิภาพและเทคโนโลยีขั้นสูง

หน้ากากหรือแผ่นเพลท

ปุ่มโปรแกรม

ปุ่มคุณลักษณะ

เรียกดูประวัติสายโทรเข้าท่ีไม่ได้รับ (Miss Calls)
เรียกดูประวัติสายท่ีโทรออกภายนอก (Redial) และ โทรซ้ำเลขหมายท่ีต้องการ
ตรวจสอบ/เพ่ิมเติมปุ่มโทรด่วน
สมุดโทรศัพท์
โชว์สถานะช่ือเบอร์ตัวเอง
ปรับเพ่ิม/ลด เสียง

คุณสมบัติเฉพาะ

สมรรถนะระบบตอบรับอัตโนมัติ

ระบบตอบรับอัตโนมัติ* *อุปกรณ์เสริม

ระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถประกาศข้อความตอบรับ แจ้งเตือน และอื่นๆที่เกี่ยวกับด้าน 
การประกาศ โดยจะมีช่องสัญญาณที่มีมาให้ 4 ช่องสัญญาณบนอุปกรณ์ตอบรับอัตโนมัติ 
และยังสามารถขยายช่องสัญญาณสูงสุด16 ช่องสัญญาณ ในกรณีที่มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น SL1000 
สามารถที่จะมีระดับการประกาศได้(สูงสุดสามารถมีได้ถึง 48 ข้อความ) 
และยังสามารถที่จะกำหนดข้อความประกาศเพื่อให้สายที่โทรเข้ามากดเบอร์ภายในได้เอง
โดยไม่ต้องให้โอเปอเรเตอร์ต่อสายให้

ระบบฝากข้อความ* *อุปกรณ์เสริม

เพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ ระบบ SL1000 จึงมีระบบฝากข้อความที่สมบูรณ์แบบโดยจะไม่พลาดข้อความที่ฝากแม้แต่ข้อความเดียว.
โดยจะมีตัวเลือกระยะเวลาในการบันทึก คือ 15 ชั่วโมง หรือ 40 ชั่วโมง การใช้งานระบบฝากข้อความ และการเข้าถึงสามารถฝากข้อความผ่านเครื่องโทรศัพท์ได้โดยง่าย 

ข้อความแจ้งประกาศ

เมื่อมีสายนอกที่ต้องการฝากข้อความให้พนักงานภายในหรือเบอร์สายใน
SL1000 จะทำการเชื่อมต่อไปยังเบอร์ภายในอัตโนมัติ (เบอร์ภายในอื่น, มือถือ , เบอร์พื้นฐาน) 
และส่งข้อความไปโดยปลายทางจะมีการรับข้อความใหม่เข้ามา

บันทึกข้อความสนทนา

ผู้ใช้งานสามารถที่จะบันทึกการสนทนาลงในเครื่องโทรศัพท์ 
โดยจะเก็บในกล่องข้อความและสามารถฟังย้อนหลัง ข้อความสนทนาที่บันทึกไว้ได้ทุกเวลา 

ระบบไร้สาย (สามารถรับสายพร้อมกันกับเครื่องโทรศัพท์ภายใน)

ระบบไร้สายเป็นจุดเด่นของระบบนี้ โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถที่จะรับสายเสมือน

เครื่องโทรศัพท์ภายในเมื่ออยู่นอกบริษัท โดยที่จะไม่พลาดการรับสาย ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ 

เป็นทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่และหมายเลขภายใน ความสามารถนี้เหมาะสมกับพนักงานขาย 

ที่ต้องมีการรับสายตลอดเวลา แม้ว่าจะอยู่โรงงานหรือคลังสินค้าหรือทุกๆที่ 

ระบบรักษาความปลอดภัย

ประกาศข้อความเตือน

สามารถที่จะใช้เครื่องโทรศัพท์ภายในเป็นสัญญาณเตือน เป็นข้อความ 
หรือสามารถบันทึกการสนทนาเพื่อประกาศ โดยสามารถวนซ้ำข้อความเดิมอัตโนมัติ 
เป็นช่วงเวลาผ่านทางเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลที่มีลำโพงอยู่ในตัวเสมือนมีบุคคลอยู่ภายในบริษัท

รองรับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

สามารถรองรับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณภายในตัว 
โดยจะเตือนเมื่อมีผู้บุกรุกไม่ให้เข้าในเขตพื้นที่หวงห้าม จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจจับ(PIR) 
หรืออุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ที่ต่อกับ  SL1000 
และยังสามารถบันทึกข้อความเพื่อแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า 
สามารถเปิดผ่านเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลหรือประกาศออกเสียงตามสาย
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับเป็นตัวจับสัญญาณ 

การออกแบบ & คุณสมบัติ & สมรรถนะ
การออกแบบ & คุณสมบัติ & สมรรถนะ

ลักษณะเครื่องโทรศัพท์
แจ้งเตือน /ข้อความแจ้งเตือน 

เครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล

NEC Corporation (Thailand) Ltd.
159/37 23rd Fl. and 159/38 24th Fl. Serm-mit Tower, Sukhumvit 21 Road,
Klongtoey Nua, Wattana Bangkok 10110
Tel: +66-2259-1192 Fax +66-2259-1199  Call Center Service: +66-2204-9600  
Toll Free: 1-800-600-600  Email: necare@nec.co.th 

th.nec.com
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