dla linii analogowych i systemowych
APLIKACJE U¯YTKOWE DLA STACJI PC VOICELOGGER FOR WINDOWS

Rejestrator Rozmów VoiceLogger stanowi samodzielny
rejestrator z wbudowan¹ lub wymienn¹ pamiêci¹ flash,
na której gromadzone s¹ nagrania z konkretnej,
dedykowanej
do nagrywania linii telefonicznej
analogowej lub systemowej. Nagrania mog¹ byæ
ods³uchiwane bezpoœrednio na rejestratorze rozmów l
ub te¿, po zaimportowaniu ich na dowolny zasób stacji
PC, za pomoc¹ do³¹czonej do urz¹dzenia aplikacji
ods³uchowej na niezale¿nej jednostce komputerowej.
Komunikacja ze stacj¹ PC jest mo¿liwa poprzez port USB.
Kompatybilnoœæ z oprogramowaniem rejestratorów
rozmów SIMLogger oraz COMPREC powoduje,
¿e nagrania mog¹ byæ równie¿ obs³ugiwane przez
systemy bazodanowe rejestratorów wielokana³owych
i ods³uchiwane przez aplikacje u¿ytkowe systemów
SIMLogger i COMPREC.
Rodzaje obs³ugiwanych linii:
linia telefoniczna analogowa
linia telefoniczna cyfrowa systemowa (Ericsson,
Alcatel, Panasonic, Slican, DGT, Siemens, Avaya)
mo¿liwoœæ wspó³pracy z systemami wielokana³owymi
SIMLogger i COMPREC
Funkcjonalnoœæ rejestratora:
samodzielny jednokana³owy rejestrator rozmów dla
linii analogowej lub systemowej (Ericsson, Siemens,
Alcatel, Awaya, DGT, Slican, Panasonic)
nagrywanie rozmów w czasie rzeczywistym w formacie
szyfrowanym (autorska kompresja sprzêtowo- programowa)
czas rejestracji na standardowym noœniku (pamiêæ
flash 4GB) 120 godzin nagrañ w formacie G.711
opcjonalnie mo¿liwoœæ zwiêkszenia pamiêci flash
informacja o dacie i d³ugoœci nagrania
dekodowanie sygnalizacji DTMF i FSK dla linii
analogowych
informacja o iloœci nagrañ
ods³uch lokalny z mo¿liwoœci¹ wyszukiwania
regulacja g³oœnoœci ods³uchu
konfigurowalne kryterium za³¹czania nagrywania
(podniesienie s³uchawki lub na ¿¹danie)
automatyczne kasowanie najstarszych nagrañ
po zape³nieniu pamiêci
mo¿liwoœæ nadawania uprawnieñ u¿ytkownikom
mo¿liwoœæ kasowania nagrañ przez administratora
mo¿liwoœæ zdalnej archiwizacji plików na stacji PC
(port USB) i obs³ugi plików
przez do³¹czan¹
do urz¹dzenia aplikacjê dla stanowisk PC
mo¿liwoœæ importu nagrañ do aplikacji obs³uguj¹cych
rejestratory SIMLogger/COMPREC, importu do bazy
danych nagrañ oraz obs³ugi plików przez aplikacje
ods³uchowe SIMLogger/COMPREC
opcjonalnie mo¿liwoœæ nagrania zapowiedzi g³osowej
w wersji analogowej rejestratora
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Wymagania œrodowiskowe: System operacyjny: Windows XP, Pamiêæ: min.
128 MB, karta dŸwiêkowa i g³oœniki; Miejsce na twardym dysku: min. 20 MB
na HDD, Dodatkowe: Microsoft.NET Framework 3.5
Funkcjonalnoœæ oprogramowania:
dostêp do aplikacji i rejestratora chroniony has³em
zdalna konfiguracja rejestratora lub kilku rejestratorów
konfigurowanie parametrów za³¹czania nagrywania
konfigurowanie uprawnieñ (dostêpu do aplikacji i rejestratora oraz zmiany
has³a)
konfigurowanie archiwizacji
mo¿liwoœæ aktualizacji (synchronizacji) czasu systemowego
dostêp do listy nagrañ i importu listy nagrañ na dowolnie wskazane zasoby
konfiguracja widoku listy nagrañ
okreœlanie listy nagrañ do ods³uchu, archiwizacji lub importu z wykorzystaniem:
opcji filtrowania nagrañ
rêcznego wyboru
dostêp do informacji o rejestratorze i oprogramowaniu, zajêtoœci noœnika
podstawowego (Flash)
mo¿liwoœæ kasowania nagrañ z dysku lokalnego
lokalny ods³uch nagrañ niezale¿ny od nagrywania
graficzna prezentacja przebiegu odtwarzania:
start/stop/pauza
pauza
przewijanie do przodu i do ty³u
poprzednia/nastêpna rozmowa
czas odtwarzania
filtrowanie nagrañ wed³ug nastêpuj¹cych kryteriów: identyfikator rozmowy,
data (rok/miesi¹c/dzieñ), godzina (godzina/minuta/sekunda), przedzia³
czasowy, numery telefoniczne, kierunek rozmowy
mo¿liwoœæ ³¹czenia kryteriów wyszukiwania
mo¿liwoœæ regulacji g³oœnoœci odtwarzania
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