System Nagrywania Rozmów
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CCT-2/VoIP

Cyfrowy rejestrator rozmów Comprec z funkcj¹ nagrywania w technologii VoIP (Voice over Internet Protocol) umo¿liwia rejestracjê treœci
rozmów prowadzonych z wykorzystaniem protoko³ów H.323, SKINNY, JTAPI.
Telefonia IP jest nowoczesnym sposobem komunikacji g³osowej w sieciach teleinformatycznych, wykorzystuj¹cym mechanizm transmisji g³osu
w tzw. postaci pakietowej i korzystaj¹cym z tej samej sieci, która jest wykorzystywana do transmisji danych. Us³ugi w zakresie VoIP obni¿aj¹ koszty
po³¹czeñ miêdzymiastowych i miêdzynarodowych, dostarczaj¹ wielu rozwi¹zañ funkcjonalnych dotycz¹cych transmisji g³osu. Ich uzupe³nieniem
jest rejestracja rozmów prowadzonych w sieci IP.

Kana³y nagrywajace
do 32 w jednej jednostce rejestruj¹cej
mo¿liwoœæ nieograniczonej rozbudowy w zakresie
liczby kana³ów poprzez konfiguracjê w sieæ wielu
jednostek rejestruj¹cych
Rodzaj portów wejœciowych
telefony IP i linie faxowe VoIP - nagrywanie transmisji
VoIP z protoko³ów: H323, SKINNY, JTAPI (Avaya,
VoIP CISCO, Ericsson, inne)
Kryteria rozpoczêcia nagrywania
protokó³ VoIP
Przechowywanie danych
dysk HDD, baza danych SQL dla 5 milionów
rekordów
opcjonalnie - mo¿liwoœæ zwiêkszenia pamiêci HDD
oraz bazy danych SQL
Oprogramowanie œrodowiskowe
Windows 2000
Windows XP
Funkcje podstawowe
nagrywanie rozmów prowadzonych na ³¹czach IP
w formacie skompresowanym (algorytm kompresji
dedykowany dla transmisji VoIP)
identyfikacja abonenta VoIP
rejestrowanie informacji o numerze telefonu wywo³ywanego,wywo³uj¹cgo, przekierowanego i osi¹gniêtego
informacje o kierunku rozmowy
graficzna wizualizacja stanu kana³u
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automatyczne kasowanie nagrañ po zape³nieniu pamiêci rejestratora wed³ug zadanego
filtra (najstarsze, zarchiwizowane, zarchiwizowane-najstarsze)
mo¿liwoœæ do³¹czania tekstowych komentarzy do nagrañ (notatki o pojemnoœci do 20 tys.
znaków)
mo¿liwoœæ dodania opisu numeru telefonu do pliku z nagraniem
informacja o atrybutach rozmów , np. czy rozmowa zosta³a ods³uchana, do³¹czono i/lub
wydrukowano notatkê
dublowanie wszystkich informacji dostêpnych w bazie danych o nagraniach w nag³ówkach plików z rozmowami
ods³uch i korzystanie z nagrañ:
- pods³uch bie¿¹cych rozmów na rejestratorze - ods³uch dowolnego kana³u akustycznego
bez przerwania zapisu
- lokalny ods³uch nagranych rozmów niezale¿ny od nagrywania
- graficzne przedstawienie przebiegu odtwarzania
- przewijanie, odtwarzanie od dowolnego momentu rozmowy, pauza, odtwarzanie w pêtli
- lista nagrañ zawieraj¹ca:
informacje o dacie, czasie rozpoczêcia nagrania oraz jego d³ugoœci i stanowi ska,
z którego pochodzi
informacje o adresie IP, numerze wywo³ywanym, wywo³uj¹cym i do³¹czonym,
kierunku rozmowy
inne informacje identyfikuj¹ce nagranie (nazwa pliku, opis kana³u, dopisanie lub
wydruk notatki, ods³uch nagrania itp.)
- szybkie filtrowanie - rozbudowany system tworzenia kryteriów wyszukiwania nagrañ na
rejestratorze z wykorzystaniem zarejestrowanych informacji o nagraniu
mo¿liwoœæ ³¹czenia kryteriów wyszukiwania nagrañ oraz tworzenia autorskich filtrów
archiwizacja:
- lokalna archiwizacja p³ytach CD-ROM
- mo¿liwoœæ konfiguracji parametrów archiwizacji oraz wskazania nagrañ do archiwizacji
wed³ug okreœlonych kryteriów i filtrów
bezpieczeñstwo:
- wielopoziomowy system praw dostêpu do zarejestrowanych nagrañ, informacji o nich
oraz funkcji konfiguracyjnych rejestratora
- mo¿liwoœæ okreœlania uprawnieñ dla poszczególnych u¿ytkowników
lub grup
u¿ytkowników, np. administratorów, operatorów
systemu - obs³uga wielu
u¿ytkowników o ró¿nych uprawnieniach
- dodatkowe zabezpieczenia sprzêtowo-programowe (klucz LPT lub USB)
system zabezpieczeñ sieci klienta monitorowanie zdarzeñ (analiza ruchu w sieci IP)

SYSTEMY BEZPIECZEÑSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

Funkcje opcjonalne
wizualizacja faxów na rejestratorze lub stanowisku ods³uchowym
mo¿liwoœæ budowy zawansowanych systemów rejestruj¹cych oraz zarz¹dzania powsta³¹ struktur¹ przy wykorzystaniu serwera administracyjnego
archiwizacja:
- lokalna lub sieciowa archiwizacja na dowolnych noœnikach (p³yty DVD, p³yty CD-ROM, dyski MO, dysk HDD, pamiêæ flash, streamer)
- automatyczna lokalna lub sieciowa archiwizacja na p³yty DVD, dyski MO lub serwer
dodatkowe zabezpieczenia:
- mirroring - funkcja dublowania nagrywanych rozmów poprzez zapis w czasie rzeczywistym na dwóch noœnikach jednoczeœnie
- kontrola dostêpu do zasobów rejestratora z wykorzystaniem aktywnych kart mikroprocesorowych
funkcje sieciowe:
- mo¿liwoœæ pracy w istniej¹cej sieci LAN/WAN
- zdalny ods³uch w sieci LAN/WAN niezale¿ny od pracy rejestratora
- zdalna obs³uga procesu nagrywania (za³¹czanie nagrywania na stanowiskach agentów oraz przyporz¹dkowanie nagranym plikom numerów
identyfikacyjnych)
- zdalne sterowanie i serwisowanie urz¹dzenia przez sieæ lub z wykorzystaniem ³¹czy internetowych
sygnalizacja stanów awaryjnych urz¹dzeñ do³¹czonych do rejestratora, monitorowanie pracy urz¹dzenia i powiadamianie o zdarzeniach alarmowych
(modu³ ZSM)

Obudowa i peryferia
Model DPC
obudowa MIDITOWER
monitor kolor 15”
g³oœniki, mysz i klawiatura do lokalnej
obs³ugi
zasilacz awaryjny
opcjonalnie:
monitor LCD

Model G-RK
obudowa przemys³owa standardu 19” o wysokoœci 4U
monitor kolor 15”
g³oœniki, mysz i klawiatura do lokalnej obs³ugi
zasilacz awaryjny
opcjonalnie:
monitor LCD
monitor LCD do szaf 19”
panel obs³ugowy do szaf 19”
szafa 19” dla systemów w obudowach przemys³owych

Model RK-LCD
obudowa przemys³owa standardu
19” o wysokoœci 4U
wbudowany wyœwietlacz LCD
wbudowany panel obs³ugowy
g³oœniki zewnêtrzne
zasilacz awaryjny
opcjonalnie:
szafa 19” dla systemów
w obudowach przemys³owych

Rodzina rejestratorów rozmów COMPREC wykorzystuje najnowsze technologie cyfrowe w celu dostarczenia u¿ytkownikom
nowoczesnych i efektywnych rozwi¹zañ z dziedziny rejestracji rozmów. Oprócz rozwi¹zañ do obs³ugi telefonii IP nasza oferta obejmuje równie¿
urz¹dzenia do nagrywania rozmów prowadzonych z wykorzystaniem tradycyjnej telefonii stacjonarnej, komórkowej oraz ³¹cznoœci radiowej
(linie analogowe, systemowe, ISDN 2B+D, ISDN 30B+D), w tym m.in. urz¹dzenia dedykowane dla specjalnych zastosowañ (Call Centers,
zlecenia telefoniczne , zlecenia prokuratorskie, s³u¿by dyspozytorskie, inne).
Produkowane przez nas urz¹dzenia cechuj¹ siê otwarta architektur¹. Upraszcza to w znacznym stopniu ich obs³ugê i konfiguracjê oraz
pozwala na rozszerzanie systemu o nowe mo¿liwoœci i nowe technologie poprzez proste do³¹czanie komponentów.
Urz¹dzenia zaprojektowane zosta³y tak, by mog³y pracowaæ jako samodzielne jednostki, jak równie¿ wspó³pracowaæ w sieci tworz¹c
zaawansowane kompleksowe rozwi¹zania nagrywaj¹ce dla ca³ego przedsiêbiorstwa oraz rozleg³ych sieci korporacyjnych.
Modu³owa konstrukcja oraz szerokie mo¿liwoœci rozbudowy sprawiaj¹, ¿e nasze systemy s¹ niezwykle elastyczne, w pe³ni skalowalne
i gotowe na technologiczne wyzwania przysz³oœci.
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e-mail:
www:

+48 81 718 78 00
+48 81 718 78 09
info@sim.com.pl
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