
KARTA PRODUKTU

SERIA MDA400 QD
Uzyskaj więcej informacji. 
Zaangażuj więcej klientów.
Lepsze zarządzanie centrum obsługi telefonicznej dzięki 

analizie danych z telefonów stacjonarnych i softfonów.

Kompatybilność i analityka
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SERIA MDA400 QD
Seria zaawansowanych procesorów dźwięku MDA400 QD, w połączeniu z kompatybilnymi 
słuchawkami Plantronics i narzędziami Plantronics Manager Pro (dostępnymi w modelu software-as-a-
service), pozwala na szczegółowe analizy dźwięku z telefonów stacjonarnych i softfonów. 

LEPSZA ANALIZA PRACY DZIĘKI PLANTRONICS MANAGER PRO*

• Śledź dane analityczne i uzyskaj informacje zarówno z telefonów stacjonarnych, jak  
i softfonów dzięki narzędziom Plantronics Manager Pro

• Czerp korzyści z technologii firmy Plantronics, która wykrywa i raportuje wszelkie zdarzenia  
w trakcie rozmowy, dając dostęp do informacji, które usprawniają działalność operacyjną 

* Usługa subskrypcji oprogramowania jest oferowana oddzielnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować 
się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

KOMPATYBILNOŚĆ I INFORMACJE

• Umożliwia pracownikom działu obsługi klienta odbieranie połączeń na telefonach stacjonarnych  
lub softfonach 

• Doskonała redukcja szumów i echa

• Zgodność z normami dotyczącymi hałasu w miejscu pracy i normą G616/AAL 

• Łatwe w obsłudze przyciski sterujące na przewodzie

• Dostępne są dwa warianty: MDA480 QD do standardowych słuchawek Plantronics QD  
i MDA490 QD do cyfrowych słuchawek Plantronics QD

• Najlepsza w branży obsługa klienta świadczona przez serwis Plantronics

DANE TECHNICZNE

Możliwość podłączenia Tradycyjne telefony stacjonarne i softfony instalowane na 
komputerach; słuchawki Plantronics Quick Disconnect (QD) 
(niedołączone do zestawu)

Przeznaczenie Dla kierowników Contact Center, którzy chcą zwiększyć zaangażowanie 
klientów i wydajność swoich agentów na telefonach stacjonarnych i 
softfonach na podstawie analiz Plantronics Manager Pro

Kompatybilność z 
telefonami stacjonarnymi

Wszystkie popularne modele telefonów stacjonarnych

Kompatybilność z 
softfonami

Zaprojektowany dla aplikacji UC i softfonów firm Avaya, Cisco,  
Skype i innych

Zgodność ze słuchawkami MDA480 QD: seria EncorePro 500/700, SupraPlus i inne standardowe 
słuchawki Plantronics QD. MDA490 QD: seria EncorePro 500/700 
Digital, SupraPlus Digital

Jakość dźwięku Różni się w zależności od słuchawki. Więcej informacji można znaleźć na 
odpowiedniej stronie produktu na stronie plantronics.com

Modele MDA480 QD, MDA490 QD

FUNKCJE SPRZĘTOWE  

Funkcja MDA480 QD MDA490 QD

Odbieranie/kończenie połączeń, wyciszanie 
mikrofonu, regulacja głośności

Tak Tak

Zaawansowane przetwarzanie dźwięku:

Hałas podczas pracy wg G616 Tak Tak

System Anti-Startle Tak Tak

Automatyczna regulacja wzmocnienia 
(Automatic Gain Control, AGC)

Tak Tak

Redukcja szumów Tak Tak

Obsługa wysokiej jakości dźwięku 
stereofonicznego

Nie Tak

* Śledzenie zasobów dla urządzeń serii MDA400 Tak Tak

* Śledzenie zasobów dla urządzeń serii MDA400 
i słuchawek

(wyłącznie MDA400) Tak

Waga (bez zasilacza) 230 g 230 g

Waga (z zasilaczem) 261 g 261 g

* Wymagana subskrypcja Plantronics Manager Pro.

Więcej informacji o serii MDA400 QD i 
Plantronics Manager Pro można znaleźć  
na stronie plantronics.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA FIRMY 
PLANTRONICS
Firma Plantronics zapewnia wiodące w 
branży wsparcie serwisowe i techniczne 
dostępne na całym świecie.
plantronics.com/support

SERIA MDA400 QD

Zaawansowane procesory dźwięku 
pozwalające zarządzać połączeniami na 
telefonach stacjonarnych i softfonach 
oraz umożliwiające przeprowadzanie 
analizy rozmów.

Kompatybilne ze standardowymi 
4-pinowymi słuchawkami Plantronics 
QD (MDA480 QD) i cyfrowymi 
6-pinowymi słuchawkami Plantronics 
(MDA490 QD).

Zaawansowane procesory dźwięku

http://www.plantronics.com/pl
http://www.plantronics.com/pl/support/contact/
https://www.plantronics.com/us/support/
http://www.plantronics.com/pl/

