
FonTel L4NET
REJESTRATOR ROZMÓW TELEFONICZNYCH

✔ Nagrywa rozmowy prowadzone na 4 liniach telefonicznych
✔ Rozpoznaje numery osób dzwoniących (CLIP)
✔ Zawiera wbudowany dysk twardy
✔ Nie wymaga podłączenia do komputera

Rejestrator  rozmów  telefonicznych  FonTel  L4NET jest  samodzielnym 
urządzeniem przeznaczonym do nagrywania treści rozmów z maksymalnie 
4 linii telefonicznych. Zapis rozmów odbywa się na wbudowanym twardym 
dysku,  a  odsłuchiwanie  umożliwia  dostarczony  w  komplecie  program, 
komunikujący się z urządzeniem poprzez sieć komputerową.

Cechy urządzenia
automatyczna i niezależna rejestracja rozmów z 4 linii telefonicznych analogowych (PSTN/POTS)
rozpoznawanie numerów osób dzwoniących (CLIP)
wbudowany dysk twardy umożliwiający przechowywanie kilkunastu tysięcy godzin rozmów
rozpoznawanie rozmów przychodzących, wychodzących, nieodebranych
funkcja automatycznej sekretarki
urządzenie samodzielne - nie wymaga stałego podłączenia do komputera
podłączenie do linii telefonicznej równolegle z telefonem (dowolnie: przy gniazdu telefonicznym, telefonie, centralce)
nie wymaga ingerencji w sieć telefoniczną
współpraca z innymi systemami poprzez udostępnione API dla programistów

Cechy programu
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
złącza telefoniczne: 4 gniazda RJ11
podłączenie do sieci komputerowej: gniazdo RJ45
standard CLIP: FSK, DTMF
wymiary: 46 x 107 x 146 mm (wysokość x szerokość x 
głębokość)

Wymagania programu
system operacyjny Windows 2000 / XP / Vista / Server / 7
karta sieciowa
karta dźwiękowa

Zawartość zestawu
rejestrator rozmów telefonicznych FonTel L4NET
zasilacz 230V/7.5V
kabel telefoniczny 2m, 2 x RJ11 (4 szt.)
kabel Ethernet 2m, 2 x RJ45
instrukcja obsługi
płyta CD z programem 
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