SIMLogger
dla linii analogowych, systemowych,
ISDN2B+D, ISDN30B+D
Rejestratory rozmów grupy SIMLogger stanowi¹
w pe³ni samodzielne urz¹dzenia dokumentuj¹ce treœci
rozmów prowadzonych na monitorowanych liniach
telefonicznych i radiowych.
Poszczególne rozmowy zapisywane s¹ w oddzielnych
plikach na HDD rejestratora rozmów w docelowym
formacie dziêki czemu, przy przenoszeniu pojedynczej
rozmowy na noœnik lub zasób archiwizacyjny, zachowuje
ona swój oryginalny atrybut oraz mo¿e byæ wykorzystana
jako wiarygodny, niemodyfikowany materia³ dowodowy.
Oprogramowanie rejestratora umo¿liwia konfiguracjê
formatu zapisu - mo¿liwy jest zapis rozmów w formacie
szyfrowanym producenta lub skompresowanym wave.
Stosowane przez SIM formaty zapisu nagrañ by³y
przebadane i uzyska³y pozytywn¹ rekomendacjê
ekspertów Laboratorium Fonoskopii i Chemii Specjalnej
ABW w zakresie zachowania charakterystycznych
formantów mowy ludzkiej.

Funkcjonalnoœæ oprogramowania dla jednostki lokalnej:
4 nagrywanie rozmów w czasie rzeczywistym w formacie z kompresj¹ wave i/lub
skompresowanym szyfrowanym prowadzonych na monitorowanych liniach
telefonicznych, radiowych i faxowych, innych
4 mo¿liwoœæ konfigurowania formatu zapisu nagrania dla ka¿dego
z kana³ów odrêbnie
4 dekodowanie sygnalizacji DTMF i FSK dla linii analogowych
4 nagrywanie numeru wybieranego oraz zapis sygna³ów radiowych
w standardzie Select V (analog) dla linii radiowych
4 nagrywanie informacji przekazywanych w kanale D linii systemowej (informacje
podawane na wyœwietlacz aparatu systemowego)
4 nagrywanie numerów i kierunku rozmowy dla linii cyfrowych 2B+D
4 nagrywanie numerów (lub numerów grupy ACD) i kierunku rozmowy
dla linii cyfrowych 30B+D
4 dopisywanie informacji o czasie i dacie rozmowy, d³ugoœci nagrania, formacie
zapisu, monitorowanym stanowisku
4 monitorowanie stanu zajêtoœci dysku i mechanizm automatycznego kasowania
nagrañ po zape³nieniu HDD korzystaj¹cy z regu³ usuwania nagrañ ustalonych
przez administratora

SIMLogger v.01

SIMLogger v.02

SIMLogger v.03

RACK 19” ~2U

RACK 19” ~2U

RACK 19” ~3U lub 4U

klawisze funkcyjne
wyœwietlacz LCD 4x20

klawisze funkcyjne
wyœwietlacz LCD 4x20

klawisze funkcyjne
wyœwietlacz LCD 4x20

LAN/WAN
opcjonalnie - www

LAN/WAN
opcjonalnie - www

LAN/WAN
opcjonalnie - www

archiwizacja

automatyczna lokalna i sieciowa

automatyczna lokalna i sieciowa

automatyczna lokalna i sieciowa

baza danych

SQL - do 2 mln rekordów

SQL - do 3 mln rekordów

SQL - do 3 mln rekordów

w zale¿noœci od formatu zapisu:
48 000 godzin lub 6 000 godzin

w zale¿noœci od formatu zapisu:
56 000 godzin lub 7 000 godzin

w zale¿noœci od formatu zapisu:
56 000 godzin lub 7 000 godzin

analogowe, ISDN 2B+D

analogowe, systemowe,
ISDN 2B+D, ISDN 30B+D

analogowe, systemowe,
ISDN 2B+D, ISDN 30B+D

do 8 lub 16 kana³ów

do 24 kana³ów lub 30 kana³ów

do 32 kana³ów

obudowa
obs³uga lokalna*

obs³uga zdalna

pamiêæ**

obs³ugiwane linie

mo¿liwoœci rozbudowy

mirroring

inne

oprogramowanie
dodatkowe

opcjonalnie,
opcjonalnie,
alternatywnie do lokalnej archiwizacji alternatywnie do lokalnej archiwizacji

opcjonalnie

port USB, wbudowane g³oœniki,
wyjœcie audio, zewnêtrzne porty
peryferiów PC***

port USB, wbudowane g³oœniki,
wyjœcie audio, zewnêtrzne porty
peryferiów PC***

port USB, wbudowane g³oœniki,
wyjœcie audio, zewnêtrzne porty
peryferiów PC***

ods³uch nagrañ w sieci LAN/WAN

ods³uch nagrañ w sieci LAN/WAN,
raporty

ods³uch nagrañ w sieci LAN/WAN,
raporty,
monitorowanie stanu nagrywania

* dostêp do funkcji u¿ytkowych i administracyjnych w pe³nym zakresie na stanowisku rejestratora
** opcjonalnie mo¿liwoœæ zwiêkszenia zasobów dyskowych i rozbudowy pamiêci rejestratora
*** mo¿liwoœæ do³¹czania peryferiów komputerowych /klawiatura, mysz, monitor/ i obs³ugi z wykorzystaniem pe³nego interfejsu graficznego oprogramowania rejestratora
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4 mo¿liwoœæ selektywnego nagrywania lub nie nagrywania z linii cyfrowych,

systemowych i analogowych z sygnalizacj¹ (FSK, DTMF) oraz definiowania
odmiennych kryteriów selekcji dla numerów za³¹czaj¹cych
4 dopisywanie informacji udostêpnianych przez centralê dla systemów zintegrowanych z centralami cyfrowymi poprzez sieæ LAN
4 automatyczna regulacja poziomu sygna³u przy nagrywaniu
4 funkcja detekcji dzwonka dla linii analogowych
4 nagrywanie z wyprzedzeniem
4 wielopoziomowy system praw dostêpu do zarejestrowanych nagrañ
4 mo¿liwoœæ zdefiniowania dowolnego zakresu czasowego dla dostêpnoœci
nagrañ do ods³uchu
4 mo¿liwoœæ zmiany jêzyka menu rejestratora (polski - angielski)
4 mo¿liwoœæ pracy w sieci LAN/WAN
4 mo¿liwoœæ ³atwej konfiguracji i uzyskania dostêpu do pe³nego interfejsu
graficznego poprzez opcjonalne doposa¿enie w monitor, klawiaturê, mysz
Ods³uch lokalny i filtrowanie nagrañ:
4 lokalny ods³uch i pods³uch bie¿¹cy nagrañ niezale¿ny od nagrywania
4 filtrowanie nagrañ na rejestratorze wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: data,
godzina, przedzia³ czasowy, numery telefoniczne, kierunek rozmowy, kana³
nagrywaj¹cy
4 mo¿liwoœæ ³¹czenia kryteriów wyszukiwania
4 przewijanie, odtwarzanie od dowolnego momentu rozmowy, pauza
4 opcjonalnie mo¿liwoœæ korzystania z pe³nego interfejsu graficznego i uzyskania
dodatkowej funkcjonalnoœci aplikacji ods³uchowej:
a wskazanie fragmentów nagrañ i ods³uch ci¹g³y tylko wybranych
fragmentów nagrañ,
a dodatkowe parametry filtracji i dowolne ³¹czenie kryteriów
wyszukiwania: czas rozpoczêcia, zakoñczenia rozmowy, d³ugoœæ
rozmowy, opis kana³u, atrybut nagrania, ogólny i szczegó³owy przedzia³
czasowy, format pliku, Ÿród³o sygna³u, informacja o notatce, znaczniki
rozmowy, zapytania SQL
a dopisywanie i edycja notatek
a mo¿liwoœæ definiowania widoku listy nagrañ (zakresu informacji
o nagraniu w polu widokowym aplikacji ods³uchowej)
a ods³uch nagrañ ze zdefiniowanych przedzia³ów czasowych

Archiwizacja lokalna:
4 lokalna archiwizacja na noœnikach CD lub DVD
4 mo¿liwoœæ wyboru archiwizacji rêcznej lub automatycznej
4 tworzenie listy nagrañ do archiwizacji z wykorzystaniem
mechanizmów aplikacji ods³uchowej
4 automatyczne za³¹czanie archiwizacji wed³ug
okreœlonych ustawieñ konfiguracyjnych (rodzaj nagrañ,
za³¹czanie periodyczne, wielkoœciowe)
4 zapis informacji do bazy danych o wolumenach noœników
archiwalnych
4 automatyczne obliczanie rozmiaru danych archiwalnych
i iloœci noœników niezbêdnych do wykonania kopii
archiwum
Funkcje sieciowe:
4 praca w sieci LAN/WAN
4 zdalny monitoring, zarz¹dzanie i konfiguracja z u¿yciem
konsoli Windows lub VNC
4 udostêpnienie mechanizmów sieciowej, automatycznej
archiwizacji, mo¿liwoœæ okreœlenia kilku dowolnych
œcie¿ek archiwizacyjnych lokalnych lub sieciowych
4 mo¿liwoœæ konfigurowania i zarz¹dzania poprzez sieæ
lokaln¹ lub rozleg³¹
4 mo¿liwoœæ budowania wielojednostkowych sieci
lokalnych lub rozleg³ych (opcjonalnie oprogramowanie
serwerowe dla rejestratorów do budowy niezale¿nego
serwera administracyjno - archiwizuj¹cego)
4 mo¿liwoœæ sieciowego ods³uchu (w standardzie aplikacja
NetPlayer do sieciowego ods³uchu )
4 mo¿liwoœæ pracy w domenie œrodowiska Windows
oraz implementacji us³ugi ActiveDirectory
Dodatkowe aplikacje u¿ytkowe
dla rejestratorów rozmów SIMLOGGER
Zdalne zarz¹dzanie:
4 Aplikacja Comprec Serwer

zdalne zarz¹dzanie
poprzez sieæ LAN/WAN
4 Aplikacja WebServer zdalne zarz¹dzanie poprzez www
4 inne komercyjne aplikacje do zdalnego zarz¹dzania
systemami dla œrodowiska Windows np. PC Anywhere,
Radmin
Zdalny ods³uch:

Okno graficzne aplikacji ods³uchowej rejestratora dostêpne:
4 lokalnie przy pod³¹czeniu monitora
4 zdalnie z wykorzystaniem aplikacji NetPlayer

4Aplikacja NetPlayer do wyszukiwania, ods³uchu
sieciowego plików skompresowanych standardowym
kodekiem (aplikacja dostêpna nieodp³atnie w standardzie
urz¹dzenia)
4Aplikacja WebPlayer do wyszukiwania, ods³uchu
przez www plików szyfrowanych oraz skompresowanych
standardowym kodekiem
4Aplikacja NetPlayer Plus z kluczem USB dla ods³uchu
sieciowego plików szyfrowanych skompresowanych
oraz udostêpniaj¹ca, opcjonalnie, funkcjonalnoœæ
dodatkow¹:
a wizualizacjê graficzn¹ nagranych faksów,
a konwersjê nagrañ szyfrowanych do wave,
a odbudowê bazy danych,
a kasowanie nagrañ.
Zdalny monitoring:
Aplikacja COMSA Recorder do zdalnego monitorowania
pracy i procesów rejestratora oraz automatycznego
powiadamiania o stanach alarmowych wybranej grupy
u¿ytkowników, administratorów (powiadamianie poprzez
e-mail, opcjonalnie sms, telefoniê stacjonarn¹, inne).

Zapraszamy równie¿ do zapoznania z nasz¹ pe³n¹ ofert¹ produktów.
Wiêcej informacji na stonie:
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