FonTel ISDN
REJESTRATOR ROZMÓW TELEFONICZNYCH

✔ Nagrywa rozmowy prowadzone na linii cyfrowej ISDN
✔ Obsługuje numery MSN

Rejestrator rozmów telefonicznych FonTel ISDN jest urządzeniem
przeznaczonym do nagrywania treści rozmów prowadzonych za
pośrednictwem cyfrowych linii telefonicznych ISDN. Zapis rozmów odbywa
się na komputerze podłączonym do rejestratora poprzez port USB.
Cechy urządzenia
rejestrowanie rozmów ze wszystkich aparatów telefonicznych podłączonych do jednego zakończenia sieciowego NT1
niezależna obsługa 2 kanałów linii cyfrowej ISDN (2B+D)
obsługa numerów MSN, rozpoznawanie numerów osób dzwoniących (CLIP)
podłączenie do komputera jedynie poprzez port USB
nie wymaga ingerencji w sieć telefoniczną
nie wymaga zasilania
oznaczenie CE

Cechy programu
automatyczna rejestracja rozmów
rozpoznawanie rozmów przychodzących, wychodzących, nieodebranych
zapis treści rozmów w osobnych skompresowanych plikach – zajętość ok. 8 MB na godzinę rozmowy
możliwość nagrywania rozmów VoIP oraz Skype
podsłuchiwanie rejestrowanych rozmów
dopisywanie notatek do rejestrowanych rozmów
niezależne odtwarzanie zarejestrowanych rozmów
graficzny wykres rozmowy
automatyczna kontrola wolnego miejsca – samoczynne usuwanie najstarszych nagrań
tworzenie kopii archiwum, zapis kopii archiwum na płytach CD/DVD, przeglądanie kopii archiwum
zdalny dostęp poprzez sieć lokalną/Internet do większości funkcji programu przez program kliencki
zdalny dostęp do archiwum rozmów przez przeglądarkę internetową (przeglądanie, odsłuchiwanie rozmów)
wbudowana książka telefoniczna
informowanie o numerze rozmowy przychodzącej wraz z nazwą abonenta, lokalizacją, krajem, operatorem
wyszukiwanie, filtrowanie, drukowanie i eksport do formatu CSV listy rozmów
statystyki i zestawienia połączeń
zabezpieczenie dostępu do wybranych funkcji programu nieupoważnionym użytkownikom
sygnalizacja problemów (odłączona linia, odłączony rejestrator) linią sterującą portu szeregowego COM
współpraca z innymi systemami poprzez udostępnione API dla programistów
współpraca ze wszystkimi typami rejestratorów FonTel

Dane techniczne
rodzaj linii ISDN: dostęp podstawowy (2B+D)
podłączenie do zakończenia sieciowego NT1 (styk S0):
gniazdo RJ45
podłączenie do komputera: gniazdo USB-B
dodatkowe gniazdo RJ45 (styk S0)
nagrywanie rozmów Skype: wersja 2.6 lub nowsza
nagrywanie rozmów VoIP: protokół SIP 2.0
obsługiwane kodeki VoIP: G.711, G.721, G.726, GSM,
iLBC, Speex
wymiary: 26 x 95 x 130 mm (wysokość x szerokość x
głębokość)

Wymagania
system operacyjny Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7
wolny port USB 1.1 lub 2.0

Zawartość zestawu
rejestrator rozmów telefonicznych FonTel ISDN
kabel telefoniczny ISDN 2m, 2 x RJ45
kabel USB A-B 2m
instrukcja obsługi
płyta CD z programem i sterownikami
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