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Efektywne systemy komunikacji są niezwykle 
ważne dla każdej firmy. Użytkownicy często je 
bagatelizują, ale bardzo szybko odczuwają ich 
brak, gdy pojawiają się problemy. Wpływa to 
negatywnie na możliwość prawidłowego 
prowadzenia działalności oraz obsługiwania 
klientów na poziomie, którego oczekują. 

Firma Local Telecom Services, sprzedająca rozwiązania 
Panasonic Focus, wspiera swoich klientów i wyposaża ich w 
nowoczesny sprzęt od 1985 roku. 

Ta rodzinna firma niedawno otrzymała zlecenie 
zainstalowania hybrydowego telefonu systemowego KX-
NS700, sześciu telefonów KX-NT551 oraz jednego telefonu 
KX-NT553, a także świadczenia stałej pomocy technicznej w 
zakresie tych urządzeń dla pierwszej w Wielkiej Brytanii filii 
firmy Käthe Wohlfahrt. 

Käthe Wohlfahrt to niemiecka sieć sklepów świątecznych 
posiadająca punkty sprzedaży w wielu miastach w Europie, 
Japonii, USA i Kanadzie. 

System KX-NS700 został opracowany specjalnie z myślą o 
małych i średnich firmach. Oferuje on dużą elastyczność 
przedsiębiorstwom z maksymalnie 250 użytkownikami w 
jednej placówce. Wbudowany serwer WWW pozwala na 
przeprowadzanie zdalnych konserwacji, a instalatorzy mogą 
łatwo zaprogramować wszystkie elementy związane z 
funkcjami telefonu i systemu poczty głosowej. 

System KX-NS700 udostępnia również wbudowane aplikacje, 
w tym zaawansowane rozwiązanie do przekierowywania 
połączeń bez potrzeby stosowania serwera zewnętrznego. 

Instalacja w mieście York składa się z dwóch telefonów w 
sklepie połączonych z dwoma telefonami w biurze kierownika 
na piętrze, jednego telefonu w pokoju dla personelu oraz 
dodatkowego telefonu w innym pomieszczeniu na piętrze. 
System umożliwia pracownikom Käthe Wohlfahrt łatwe 
odbieranie, przekierowywanie i nagrywanie połączeń ze 
sklepem oraz pozwala na komunikację wewnętrzną w obrębie 
placówki. 

„Systemy Panasonic 
charakteryzują się 
zgodnością wsteczną, co 
oznacza, że możliwe jest 
łączenie ze sobą telefonów 
wydawanych w różnych 
latach. Wielu innych 
producentów nie daje takiej 
możliwości".

Poprzednim najemcą lokalu przy ulicy Stonegate w centrum 
miasta York był sklep Mulberry Hall, dobrze znany wśród 
mieszkańców i turystów przez prawie 60 lat z handlu 
porcelaną. Firma ta była klientem LTS przez ponad 25 lat. 

Historyczny budynek z lokalem o powierzchni 260 metrów 
kwadratowych, w którym działał sklep Mulberry Hall, 
pochodzi z 1434 roku i wiele jego elementów sklasyfikowano 
jako zabytki klasy I. Z tego powodu pracownicy LTS musieli 
wprowadzać zmiany w jego wnętrzu z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. Nawet stosunkowo niewielkie prace 
mogły spowodować naruszenie przepisów dotyczących 
planowania przestrzennego i ochrony budynku. 

Jednak dzięki temu, że LTS prowadzi swoją działalność w 
historycznym mieście, jej inżynierowie zdobyli ogromne 
doświadczenie w pracy w budynkach różnego rodzaju, od 
nowoczesnych biurowców po zabytki mające setki lat. 

Firma zawdzięcza swój sukces głównie skupianiu się na 
działaniach, które wykonuje najlepiej. Działa głównie w 
hrabstwie Yorkshire, więc może szybko reagować na wszelkie 
problemy klientów. 

„Pracowaliśmy z wieloma 
różnymi producentami, ale 
Panasonic oferuje najbardziej 
niezawodne systemy"
Ze względu na zabytkowy charakter budynku firma LTS 
musiała konsultować się z lokalnymi architektami 
posiadającymi dogłębną wiedzę na temat przepisów 
dotyczących planowania przestrzennego i zabytków. Podczas 
oficjalnego otwarcia nowego sklepu w maju 2016 roku 
okazało się, że wszystkie lokalne firmy biorące udział w tym 
przedsięwzięciu korzystały z usług LTS, a co za tym idzie, 
również sprzętu Panasonic. 

„Tak się złożyło, że architekt, wykonawca instalacji 
elektrycznych, wykonawca budowlany, instalator alarmów 
oraz pośrednik ubezpieczeniowy zaangażowani w podział 
starego sklepu na trzy części są klientami LTS i Panasonic. 
Uważamy, że jest to niezwykłe osiągnięcie oraz potwierdzenie 
nie tylko naszej doskonałej oferty, ale również jakości 
systemów Panasonic" - twierdzi dyrektor Mark Mills, który 
prowadzi firmę wspólnie z żoną Sarah. 

„Zanim przeszliśmy wyłącznie na produkty Panasonic, 
sprzedawaliśmy systemy wielu innych producentów. Pomimo 
że przez pierwsze kilka lat użytkowania ich obudowy 
prezentowały się dobrze, po jakimś czasie zaczynały blaknąć 
ze względu na wykonanie z plastiku niskiej jakości, a awarie 
systemu były częste. Dla porównania mamy klientów 
używających sprzętu Panasonic codziennie już od dziesięciu 
lub nawet piętnastu lat i działa on bez zarzutu. Systemy 
Panasonic charakteryzują się niezawodnością oraz wysoką 
jakością wykonania". 

„Panasonic nie należy do firm, które bezzwłocznie wdrażają 
najnowsze dostępne funkcje. Według nas dzieje się tak 
dlatego, że zanim firma ta wprowadzi jakieś rozwiązanie w 
swoich urządzeniach, testuje jego działanie pod kątem 
realnych korzyści dla użytkowników. Inżynierowie Panasonic 
ostrożnie wprowadzają istotne zmiany w produktach, 
ponieważ nie chcą, aby obniżały one użyteczność sprzętu. 
Wielu innych producentów tego nie robi. Z naszego 
doświadczenia wynika, że użytkownicy mają o wiele więcej 
problemów z takimi systemami" - dodaje Mark Mills. 

„Wszystkie firmy 
zaangażowane w to 
przedsięwzięcie są klientami 
LTS i Panasonic. Uważamy, 
że jest to potwierdzenie nie 
tylko naszej doskonałej 
oferty, ale również jakości 
systemów Panasonic"
Usytuowanie budynku na historycznej ulice w centrum 
miasta York pociąga za sobą ograniczoną szybkość łączy 
internetowych wynikającą z wydajności istniejących linii 
telefonicznych oraz brak możliwości stosowania 
światłowodów. W rezultacie instalacja w sklepie Mulberry 
Hall nie mogła używać technologii SIP. Z tego powodu 
zastosowano linie analogowe wraz z telefonami cyfrowymi. 

„Inne firmy wspierają dany produkt przez okres od 3 do 5 lat. 
Po upływie tego czasu klient musi kupić najnowszy dostępny 
produkt, aby nadal mieć dostęp do wsparcia technicznego. 
Systemy Panasonic charakteryzują się zgodnością wsteczną, 
co oznacza, że możliwe jest łączenie ze sobą telefonów 
wydawanych w różnych latach w ramach jednego systemu". 

„Wielu producentów tego nie robi. Ich klienci, pozostawieni 
bez wsparcia, są zmuszeni kupować zupełnie nowe 
urządzenia. Firmy inwestujące duże kwoty w systemy 
telefonów naprawdę doceniają tę elastyczność" - dodaje 
Mark Mills. 

„Firma Panasonic intensywnie współpracuje ze 
sprzedawcami swojego sprzętu. Zawsze jest otwarta na nasze 
pomysły, sugestie oraz uwagi dotyczące napotykanych 
problemów. Komunikacja jest naprawdę dwustronna, co nas 
cieszy. W ten sposób Panasonic pokazuje, że ceni sobie 
współpracę z nami". 

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z nowego systemu 
telefonicznego, który pomógł nam zadomowić się w nowej 
lokalizacji" - twierdzi Pam Boulton, Accounts Manager w 
firmie Käthe Wohlfahrt York. „Pozwala on nam wykonywać 
wszystkie potrzebne czynności i przekierowywać połączenia 
tam, gdzie powinny trafić. Dobrze jest współpracować z 
lokalnymi firmami, a LTS znajduje się zaledwie parę kroków 
od nas, co jest bardzo przydatne, gdy potrzebujemy wsparcia 
technicznego". 

http://business.panasonic.co.uk/communication-solutions/ 


