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Rejestratory rozmów Spóáki SIM zarówno w sferze
konstrukcyjnej, jak i programowej powstawaáy na potrzeby
instytucji, dla których nagrana rozmowa stanowi dowód
pewnej transakcji, a co za tym idzie moĪe byü wykorzystana
jako wiarygodny materiaá dowodowy. Stąd teĪ na etapie
projektowania pierwotnej koncepcji urządzenia istotna byáa
dla nas wspóápraca z ekspertami wielu branĪ, w tym m.in.
fonoskopii. Zastosowane technologie gwarantują, Īe kaĪda
rozmowa dedykowana do nagrywania zostanie nagrana przez
rejestrator (stabilnoĞü pracy urządzenia, spójny system
bazodanowy, system uprawnieĔ, korzystania z funkcji
i zasobów rejestratora) oraz moĪe stanowiü potencjalny
dowód w sprawie.
Wielokanaáowy Komputerowy System Nagrywania Rozmów
Telefonicznych i Radiowych Comprec oraz cyfrowy
rejestrator rozmów SIMLogger są bezpoĞrednim rezultatem
dáugoletnich ekspertyz, wykonywanych przez naszych
inĪynierów przy udziale doĞwiadczonych specjalistów
z róĪnych branĪ, w tym m.in. ekspertów fonoskopii
z Laboratorium Kryminalistyki i Chemii Specjalnej ABW oraz
Instytutu Ekspertyz Sądowych.

Proponowane przez SpóákĊ InĪynierów SIM Sp. z o.o.
rejestratory rozmów posiadają dopuszczenie do obrotu
i stosowania zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
prawnymi
oraz
przyjĊtymi
europejskimi
normami
zharmonizowanymi w zakresie dyrektyw EMC i R&TTE.
Zastosowane technologie, w tym wykorzystywane w naszych
rejestratorach, komercyjne oprogramowanie Ğrodowiskowe
zostaáy dobrane tak, aby nie naraĪaü naszych klientów na
jakiekolwiek formy ryzyka prawnego. W trosce o bezpieczeĔstwo danych nie dopuszczamy moĪliwoĞci publikacji kodów
Ĩródáowych systemu operacyjnego oraz komunikujących siĊ
z jądrem w sposób dynamiczny bibliotek oprogramowania tak
jak np. ma to miejsce w systemach Open Source opartych
o licencjĊ publiczną GNU (Linux).
W ciągu 17 lat istnienia Spóáka SIM wdroĪyáa ponad
9 000 urządzeĔ - profesjonalnych rozwiązaĔ techniki
specjalnej. Lista referencyjna SIM-u obejmuje kilka tysiĊcy
klientów, w tym instytucje decydujące o bezpieczeĔstwie
naszego kraju. Zdobyte doĞwiadczenie oraz referencje
gwarantują PaĔstwu dostarczenie produktów o najwyĪszej
jakoĞci i funkcjonalnoĞci.
Naszymi Klientami są: Banki, Biura Maklerskie,
Instytucje
Finansowe,
Ubezpieczeniowe,
Fundusze
Inwestycyjne,
Firmy
Telemarketingowe,
jednostki
Ratownictwa Medycznego, SáuĪby Mundurowe, Operatorzy
Telekomunikacyjni, Kopalnie, Huty, Zakáady Energetyczne,
Zakáady Gazownicze, Rafinerie, Wodociągi, Porty, Stocznie,
Firmy Ochroniarskie i wiele innych.

O skali powszechnoĞci wykorzystania nagraĔ pochodzących
z naszych urządzeĔ dla celów dowodowych mogą Ğwiadczyü
nastĊpujące fakty:
` W ramach wspóápracy z Prokuraturą Krajową oraz
Laboratoriami Kryminalistycznymi Policji wdroĪyliĞmy we
wszystkich Prokuraturach apelacyjnych na terenie kraju
Uniwersalne Stanowiska Odsáuchowe sáuĪące do odczytu
nagraĔ zapisanych w formatach stosowanych przez
nastĊpujących producentów: SIM (z wyáączeniem
Systemów, które posiadają indywidualny system zapisu
plików, gdy klucz kodujący nie zostanie przekazany),
Verint, Macro System oraz innych, mniej powszechnych.
` Wykorzystanie opracowanych i dostarczonych przez
SpóákĊ SIM Sp. z o.o. Uniwersalnych Stanowisk
Odsáuchowych pod kątem wsparcia procesu dowodowego
w
postĊpowaniach
procesowych
przed
sądami
powszechnymi jak równieĪ w trakcie trwania czynnoĞci
prokuratorskich,
byáo
uwarunkowane
uzyskaniem
atestów
w
zakresie
chronionej
informacji
w certyfikowanych Laboratoriach Agencji BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego.
` Realizowanie, tzw. „zleceĔ prokuratorskich” przez
najwiĊkszych operatorów telekomunikacyjnych (TP S.A.,
Netia , Dialog czy operatorzy komórkowi) odbywa siĊ
przy wykorzystaniu Systemów Nagrywania Rozmów
„COMPREC”. Instytucje te, obok zabezpieczeĔ jakie
oferujemy w standardzie urządzenia (kompresja,
wielopoziomowy system dostĊpu), korzystają zazwyczaj
z indywidualnego klucza szyfrującego. Od decyzji tychĪe
firm zaleĪy udostĊpnienie klucza szyfrującego dla celów
procesowych – przekazanie klucza kodującego umoĪliwia
wykorzystanie nagraĔ w procesie dowodowym oraz
odsáuchanie ich na wspomnianych zestawach USO
w Prokuraturach Apelacyjnych.
` Zgáoszenia telefoniczne oraz rozmowy operacyjne
w
niemal
wszystkich
Komendach
Wojewódzkich
i Powiatowych Policji dokumentowane są przez
urządzenia rejestrujące Spóáki SIM Sp. o.o.. Urządzenia
zostaáy dostarczone w ramach przetargu publicznego
organizowanego przez KomendĊ Gáówną Policji. Istotny
jest fakt, Īe Systemy Nagrywania Rozmów COMPREC
byáy jedynymi rejestratorami rozmów, które pozytywnie
przeszáy testy eksploatacyjne wykazując nie tylko
zgodnoĞü z wymaganiami oferenta ale takĪe opisem
technicznym zawartym w záoĪonej przez SpóákĊ SIM
ofercie.
` Systemy Nagrywania Rozmów COMPREC wykorzystywanie są w pracach operacyjnych SáuĪb Ochrony
PaĔstwa. Personel Spóáki SIM Sp. z o.o. stanowią osoby
sprawdzone, dopuszczone do informacji niejawnych,
co
daje
gwarancjĊ
bezpieczeĔstwa
nie
tylko
obsáugiwanym sáuĪbom, ale takĪe wszystkim innym
jednostkom organizacyjnym, w których respektowane
są wysokie standardy bezpieczeĔstwa.
` Spóáka
SIM
Sp.
z
o.o.
od
lat
wspóápracuje
z Laboratoriami Kryminalistyki
oraz Instytutem
Ekspertyz Sądowych w zakresie wykonywanych przez
te jednostki ekspertyz. Na bazie tejĪe wspóápracy,
zebranych doĞwiadczeĔ z peáną odpowiedzialnoĞcią
moĪna stwierdziü, Īe urządzenia produkcji SIM oraz
nagrania z nich pochodzące stanowią najbardziej znany
ekspertom fonoskopii rodzaj cyfrowego dowodowego
materiaáu dĨwiĊkowego i jako takie wielokrotnie byáy
analizowane, opiniowane przez biegáych dla celów
procesowych, jak równieĪ poglądowych np. dla prasy
specjalistycznej czy branĪowej (m.in. czasopismo
„BANK”, „Problemy Kryminalistyki” „Ochrona Mienia”).

NAGRANA ROZMOWA JAKO DOWÓD ELEKTRONICZNY
Dowodem elektronicznym jakim niewątpliwie jest nagrana
rozmowa, ze wzglĊdu na cechy zapisu elektronicznego, jest
znacznie áatwiej manipulowaü niĪ tradycyjnymi formami
dowodowymi. W praktyce sądowniczej dowody te traktowane
są jako równoprawne z dowodami materialnymi jedynie pod
warunkiem, Īe pozyskano je w sposób zgodny z przepisami
oraz zagwarantowano, iĪ materiaá nie zostaá zmodyfikowany
w trakcie zabezpieczania danych. Biegli muszą min. wykazaü,
Īe specjalna suma kontrolna, która jest niepowtarzalna dla
pobranego materiaáu i w kaĪdym momencie moĪe byü
ponownie wyliczona, nie zostaáa zmieniona. Na sumĊ
kontrolną skáada siĊ ciąg znaków, który powstaje w wyniku
"obliczenia" zawartoĞci pliku. Technologie zapisu danych
sprawiają, Īe juĪ na etapie budowy koncepcji produktu
niezmiernie waĪna jest wspóápraca ze specjalistami
kryminalistyki i elementarna wiedza z zakresu zapisu danych
w formie, która uniemoĪliwi póĨniejsze dywagacje na temat
zgodnoĞci materiaáu Ĩródáowego z materiaáem zabezpieczonym dla potrzeb procesowych.
W kontekĞcie urządzeĔ przeznaczonych do rejestrowania
rozmów wymaga to implementacji takich technologii zapisu,
które zagwarantują, Īe kaĪda rozmowa powstanie i bĊdzie
przechowywana na noĞniku Ĩródáowym w odrĊbnym pliku
pozwalającym
zabezpieczyü
dla
celów
dowodowych
pojedyncze nagranie. KaĪdy plik ma wówczas wáasną sumĊ
kontrolną, która bĊdzie mogáa byü obliczona przy pomocy
odpowiedniego algorytmu w dowolnym momencie.
W rejestratorach produkowanych przez SpóákĊ InĪynierów
SIM Sp. z o.o. kaĪda rozmowa stanowi odrĊbny plik.
Co wiĊcej pliki nagrywane są w czasie rzeczywistym
w formacie Ĩródáowym co gwarantuje, Īe w procesie
odsáuchu czy archiwizacji danych na noĞnik jednorazowego
zapisu (CD, DVD) nie dochodzi do obróbki nagrania poprzez
konwersjĊ do innego niĪ pierwotny formatu zapisu.
Zapisywane poszczególnych rozmów w oddzielnych plikach
na dysku oraz informacji o nich
w nagáówku pliku
i dodatkowo w bazie danych o nagraniach, zabezpiecza nie
tylko
proces
tworzenia
wiarygodnej
dokumentacji
dyspozycji
ale
równieĪ
pozwala
na
zachowanie
odpowiednich procedur bezpieczeĔstwa dla informacji
o nagraniach bieĪących i archiwalnych.
Nagrania pochodzące z naszych rejestratorów zostaáy
przebadane przez Zakáad Kryminalistyki i Chemii Specjalnej
ABW oraz uzyskaáy pozytywną opiniĊ ekspertów fonoskopie
w zakresie zachowania przy stosowanych algorytmach zapisu
niezbĊdnych do identyfikacji parametrów mowy ludzkiej.
W przypadku rejestratorów Spóáki SIM Sp. z o.o. badaniom
fonoskopijnym poddane byáy pojedyncze pliki a opinie
ekspertów wydane na podstawie tychĪe badaĔ.

PoniewaĪ w Ğwietle polskiego prawa dowód elektroniczny
musi byü pozyskany, potwierdzony, zabezpieczony oraz
zanalizowany
w
sposób,
który
uniemoĪliwi
obronie
podniesienie zarzutu manipulacji dowodem czy faászerstwa
dostawcy rozwiązaĔ przeznaczonych do nagrywania rozmów
powinni przywiązywaü ogromną wagĊ do stosowania takich
rozwiązaĔ, które uniemoĪliwią uĪytkownikom jakąkolwiek
ingerencjĊ w nagrania, zmianĊ ich treĞci lub danych
identyfikujących rozmowĊ (numery telefonów, czas nagrania,
dáugoĞü, format zapisu itp.).
W Ğwietle zapisów dotyczących zasad tworzenia, utrwalania,
przechowywania i zabezpieczania dokumentów sporządzonych
na elektronicznych noĞnikach informacji szczególną uwagĊ
naleĪy zwróciü na sposób utrwalania nagraĔ, który decyduje
o tym czy posiadana dokumentacji jest rzetelna, a nagranie
moĪna wykorzystaü dla celów dowodowych. Utrwalenie
dokumentu, w tym wypadku nagrania rozmowy telefonicznej,
polega na jego zapisaniu na elektronicznym noĞniku

informacji w sposób zapewniający sprawdzenie jego
integralnoĞci
(tj.
wáaĞciwoĞci
polegającej
na
tym,
Īe zawartoĞü dokumentu nie ulegáa zmianie od chwili jego
utworzenia) i moĪliwoĞci odczytania wszystkich informacji
zawartych w tym dokumencie, aĪ do czasu zakoĔczenia
okresu przechowywania dokumentacji.
W rejestratorach Spóáki InĪynierów SIM Sp. z o.o.
stosowany
jest
wielopoziomowy
system
uprawnieĔ
pozwalający na precyzyjne okreĞlenie dostĊpu do danych
lub funkcji rejestratora dla kaĪdego z uĪytkowników czy
grup uĪytkowników. Uprawnienia mogą mieü charakter
szczegóáowy powalający naáoĪyü filtry dostĊpu równieĪ
na okreĞlone cechy nagraĔ np. kanaá nagrywający, data,
numer telefonu, atrybuty rozmów itp. Zaimplementowany
system dostĊpu oraz bezpiecznego zapisu i przechowywania uniemoĪliwia jakąkolwiek ingerencjĊ w treĞü
nagrania lub jego odtworzenie bez specjalistycznych
narzĊdzi sprzĊtowo - programowych. Ma to istotne
znaczenie w kontekĞcie obowiązku przechowywania
uzyskanych w procesie monitoringu danych (nagraĔ)
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Obowiązek ochrony danych osobowych nakáada nie tylko na
dostawców, ale równieĪ uĪytkowników systemu pewne
obowiązki. WáaĞciciel systemu nagrywającego ma obowiązek
zapewnienia takich zasad ochrony aby niemoĪliwym byá
niekontrolowany wyciek informacji z monitoringu oraz ich
publikacja bez wiedzy i zgody rozmówców. Ten element
strategii moĪe to byü realizowany poprzez stworzenie
odpowiednich procedur
dostĊpu fizycznego do urządzeĔ
nagrywających, stanowisk odsáuchowych lub archiwizacyjnych
lub na etapie wdroĪenia wyposaĪenie systemu w dodatkowe
zabezpieczenia sprzĊtowe. Najbardziej optymalną formą
zabezpieczenia ze strony producentów systemu jest
natomiast stosowanie niestandardowych formatów zapisu
oraz
ochrony
programowej
poprzez
dostarczenie
odpowiednich narzĊdzi do wprowadzania oraz weryfikacji
uprawnieĔ uĪytkowników.
Systemy rejestracji rozmów projektowane i produkowane
przez SpóákĊ SIM umoĪliwiają
nagrywanie rozmów
w niestandardowym formacie - nagrane rozmowy są
szyfrowane bezpoĞrednio w trakcie rozmowy co daje
gwarancjĊ, Īe:


materiaá
Ĩródáowy
jest
zapisywany
bezpoĞrednio
w formacie stosowanym do odsáuchu czy archiwizacji
na stanowiskach do tego wyznaczonych;



niekontrolowane
pozyskanie
danych
z
noĞnika
Ĩródáowego przez osoby nieuprawnione (np. w wyniku
akcji sabotaĪowych lub zaniedbaĔ ludzkich) nie daje
moĪliwoĞci odsáuchu nagraĔ.

NaleĪy w tym miejscu zaznaczyü, Īe format stosowany przez
rejestratory rozmów Spóáki SIM jest moĪliwy do deszyfrowania oraz konwersji z zastosowaniem wszelkich procedur
wykonawczych dla czynnoĞci procesowych przez Uniwersalne
Stanowiska Odsáuchowe, wdroĪone przez SpóákĊ InĪynierów
SIM Sp. z o.o. przy inicjatywie Ministerstwa SprawiedliwoĞci
w Prokuraturach Apelacyjnych na terenie naszego kraju.
Ministerstwo SprawiedliwoĞci zdecydowaáo o zakupie USO
jedynie dla prokuratur apelacyjnych z zastrzeĪeniem, Īe
dostĊp do urządzenia mają prokuratorzy kaĪdej z podlegáych
prokuratur okrĊgowych i rejonowych.
Implementowane i wykorzystywane dla nagraĔ formaty
zapisu muszą zapewniaü taką jakoĞü kompresji dĨwiĊku,
która pozwoli na wyodrĊbnienie do badaĔ fonoskopijnych
wszelkich
niezbĊdnych
parametrów
mowy
ludzkiej.
Wymagane parametry jakoĞci uniemoĪliwiają zastosowanie
form kompresji stratnej (np. mp3), natomiast ochrona danych
osobowych popularnych formatów obsáugiwanych przez
powszechnie stosowane aplikacje multimedialne.

BAZA DANYCH
W rejestratorach spóáki SIM kaĪde nagranie stanowi oddzielny
plik, w którym zapisane są dane dotyczące nagraĔ i informacji
stowarzyszonych.
Zapewnia
to
bezpieczeĔstwo
przechowywania danych, umoĪliwia szybki dostĊp do nagraĔ
oraz umoĪliwia m.in. bezproblemową komunikacjĊ sieciową
np. w celu zdalnego nadzoru, odsáuchu czy archiwizacji w sieci
LAN. Baza danych oparta jest
o mechanizmy bazodanowe
SQL.
Zalety:
















uporządkowana struktura organizacyjna bazy danych
nagraĔ áatwy dostĊp do plików z nagraniami i informacji
o nich
szybkie
wyszukiwanie
rozmów
wedáug
zadanych
parametrów i sposób zindywidualizowany dla kaĪdego
z uprawnionych uĪytkowników
moĪliwoĞü kreowania autorskich filtrów do wyszukiwania
nagraĔ
bardzo wysokie bezpieczeĔstwo nagraĔ w przypadku
awarii rejestratora (awaria nie powoduje utraty nagraĔ
oraz informacji o nich)
zapis zdarzeĔ (plików log) w rejestratorze zwiĊkszający
bezpieczeĔstwo nagraĔ poprzez informacjĊ o postĊpowaniu z nagraniem (np. czy nagranie zostaáo odsáuchane,
kiedy, przez kogo)
kaĪde nagranie posiada swój staáy kolejny numer –
po usuniĊciu rozmowy na skutek dziaáaĔ sabotaĪowych
w systemie zostaje Ğlad po jej zapisie.
bezproblemowa i szybka obsáuga funkcjonalna nagraĔ
nawet w przypadku bardzo duĪych baz danych (duĪej
iloĞci nagraĔ)
moĪliwoĞü wspóápracy z zewnĊtrzną bazą danych przez
funkcjĊ API i integracji systemu z innymi bazami danych
zgodnoĞü
zapisu
zarchiwizowanego
z
materiaáem
Ĩródáowym (nagranie moĪe stanowiü materiaá dowodowy)

SYSTEM OPERACYJNY
System operacyjny oparty o produkt komercyjny i wspierany
w zakresie programowym (Windows) pozwala na kompatybilnoĞü z rozwiązaniami i produktami Microsoft oraz firm
wspóápracujących, tworzących wiĊkszoĞü licencjonowanych
programów wspomagających administracjĊ sieci i monitoring
urządzeĔ w niej pracujących (m.in.: moĪliwoĞü zastosowania
profesjonalnych programów do tworzenia baz danych,
zastosowanie oprogramowania diagnostycznego i przystosowanego do zdalnego zarządzania takiego jak PC Anywhere,
Radmin czy Tivoli).
Biorąc pod uwagĊ funkcje jakie ma speániaü rejestrator
rozmów, bezpieczeĔstwo zarejestrowanych danych oraz
interesów uĪytkownika, który danymi takimi dysponuje,
istotnym warunkiem byáo dla nas zagwarantowanie
najwyĪszej
jakoĞci
w
zakresie
bezpieczeĔstwa
oraz
bezspornej
legalnoĞci
oprogramowania.
W
przypadku
wykorzystywanego systemu operacyjnego legalnoĞü oprogramowania i korzystania z licencji towarzyszących niezbĊdnych
dla tworzenia i odczytu plików dĨwiĊkowych jest bezsporna.
Microsoft jako producent dostarcza te technologie w ramach
licencji na system operacyjny, która to licencja nastĊpnie
zostaje przekazana wraz z rejestratorami uĪytkownikowi
koĔcowemu.
Dysk zawierający podstawowe oprogramowanie rejestratora system operacyjny i oprogramowanie uĪytkowe systemów
COMPREC - gwarantuje moĪliwoĞü uĪytkowania rejestratora
oraz jego niezawodnoĞü w dáugim okresie czasu. Zapisywanie
i odczyt danych odbywa siĊ z uwzglĊdnieniem zasady,
Īe urządzenia te nie mogą naraĪaü uĪytkowników na szkody
wynikające z wadliwej pracy systemu. Z tego teĪ wzglĊdu

jako podstawowy noĞnik danych Spóáka SIM Sp. z .o.o.
stosuje w swoich rozwiązaniach twardy dysk powszechnie
stosowany jako noĞnik we wszystkich urządzeniach, które
mają sáuĪyü jako urządzenia umoĪliwiające uzyskanie
materiaáów
mogących
wspieraü
procesy
dowodowe.
W urządzeniach proponowanych przez SIM system operacyjny
jest instalowany na HDD rejestratora. Unikamy stosowania
modnej w ostatnim czasie pamiĊci Flash poniewaĪ zapis
informacji w pamiĊci tego typu (EEPROM) obarczony jest
pewną wadą wynikającą z konstrukcji komórki pamiĊci.
Potocznie nazywane jest to "efektem wycierania komórki
EEPROM". Polega on na generowaniu, wraz z kaĪdym
zapisem, pewnych nieodwracalnych zmian w komórce.
Zmiany
te prowadzą w dáuĪszym okresie uĪytkowania
do trwaáego uszkodzenia komórki i braku moĪliwoĞci zapisu
danych. KaĪda rozmowa dopisywana do bazy danych
powoduje, Īe równieĪ system operacyjny i noĞnik, na którym
jest zapisany nie pozostaje bezczynny. BezpieczeĔstwo
systemu operacyjnego wymaga aby tworzyá on pliki log
pozwalające
na
odtworzenie
wykonywanych
operacji.
Powoduje to zapisywanie na noĞniku
z systemem
operacyjnym plików tymczasowych, które po pewnej iloĞci
zapisów spowodowaáyby zuĪycie komórki EEPROM.
PamiĊci typu flash są zazwyczaj uĪywane w rozwiązaniach,
które
wymuszają
koniecznoĞü
stosowania
niewielkich
rozmiarów noĞników. Mogą to byü aparaty fotograficzne,
laptopy czy inne urządzenia powszechnego uĪytku, których
cechą, jako produktu konsumpcyjnego, jest szybkie
zuĪywanie siĊ i w konsekwencji wymiana. Dla urządzeĔ takich
nie jest priorytetem zapewnienie wysokiej niezawodnoĞci
i bezpieczeĔstwa danych poniewaĪ sáuĪą do innych niĪ
rejestratory rozmów celów. W systemach, które mają
gwarantowaü bezpieczeĔstwo danych oraz niezawodnoĞü ich
zapisu tego typu rozwiązania nie byáy i nie są stosowane ze
wzglĊdów technologicznych. Utrzymanie odpowiedniego
poziomu bezpieczeĔstwa w urządzeniach wykorzystujących
pamiĊü Flash wymaga bowiem instalacji drugiego noĞnika
z systemem operacyjnym (najlepiej HDD), który bĊdzie
udostĊpniony systemowi oraz uĪytkownikowi w trybie
rezerwowym.
Rozwiązania Spóáki SIM są zgodne ze standardami
bezpieczeĔstwa stosowanymi w Europie i Ğwiecie oraz
warunkami okreĞlonymi przez instytucje, które ogromną wagĊ
przywiązują do zabezpieczania materiaáów dowodowych,
np.
sáuĪby
specjalne,
operatorzy
telekomunikacyjni,
prokuratury czy banki, dla których nagranie stanowi dowód
przeprowadzonej transakcji lub konkretnych czynnoĞci
operacyjnych.

ODSàUCH NAGRAē I INFORMACJE DOàĄCZONE
Podsáuch nagrywanej rozmowy na dowolnym kanale i odsáuch
nagraĔ zarówno dla rejestratorów odbywa siĊ lokalnie
na rejestratorze lub po sieci LAN na komputerze z moduáem
odsáuchu. Funkcja odsáuchu pozwala dodatkowo na:
 tworzenie zaawansowanych filtrów nagraĔ
 sortowanie nagraĔ rosnącą i malejąco
 podgląd wszystkich kolumn z bazy danych oraz tworzenie
wáasnych profili widoków (profile przechowywane na serwerze nagraĔ)
 dopisywanie i edycjĊ notatek doáączanych do nagraĔ
Zastosowane technologie zapisu nagraĔ i oprogramowanie
umoĪliwia:
 wybór wariantu zapisu plików (wave lub skompresowane
lub nawet dublowanie nagraĔ poprzez jednoczesne
nagrywanie w dwóch formatach)
 zdefiniowanie wariantu zapisu plików dla kaĪdego
z kanaáów oddzielnie (np. rozmowy ze stanowiska nr 1
w formacie wave, ze stanowiska nr 2 w formacie
skompresowanym)













dodatkowe
zabezpieczenie
treĞci
nagrania,
które
nie moĪe byü odsáuchane poza Ğrodowiskiem rejestratora
bez karty odsáuchowej lub klucza USB (niestandardowy
format zapisu rozmowy)
efektywne wykorzystanie pamiĊci macierzystej rejestratora oraz optymalizacjĊ archiwizacji poprzez moĪliwoĞü
nagrywania z kompresją
traktowanie
nagraĔ
jako
wiarygodnego
Ĩródáa
dowodowego (nagrywanie kaĪdej rozmowy w odrĊbnym
pliku, którego format zapisu wykorzystuje takie
algorytmy
kompresji,
które
zachowują
wszystkie
niezbĊdne do identyfikacji parametry mowy ludzkiej)
dublowanie wszystkich informacji dostĊpnych w bazie
danych w nagáówkach plików z rozmowami oraz brak
moĪliwoĞci kopiowania rozmów na dysk lokalny czy
kasowania plików przez uĪytkownika (bezpieczeĔstwo
nagraĔ)
przechowywane plików z rozmowami niezaleĪnie od bazy
danych, dziĊki czemu báąd w strukturze bazy danych nie
powoduje ich utraty
áatwe wyszukiwanie nagraĔ dostĊpnych w rejestratorze
oraz nagraĔ zarchiwizowanych na noĞnikach archiwazacyjnych
(baza
danych
przechowuje
informacje
o zarejestrowanych rozmowach oraz identyfikatorach
noĞników archiwizacyjnych).

Wszystkie Prokuratury Apelacyjne na terenie Polski zostaáy
kompleksowo
wyposaĪone
w
stanowiska
odsáuchowe
pozwalające
na
odsáuch
nagraĔ
z
rejestratorów
produkowanych przez SpóákĊ SIM
co daje moĪliwoĞü
dostarczania w celach dowodowych nagraĔ do Prokuratury w
formacie skompresowanym (jedynie z kluczem szyfrującym
jeĞli
taki
zostaá
na
potrzeby
konkretnej
jednostki
dostarczony), bez koniecznoĞci konwertowania ich do
odpowiedniego formatu lub dekompresowania nagraĔ.

BEZPIECZEēSTWO NAGRAē
Rejestrator gwarantuje:
 kilka poziomów dostĊpu do plików, moĪliwoĞü nadawania
uprawnieĔ
dla
operatora,
administratora,
grupy
administratorów, pojedynczych uĪytkowników, grup
uĪytkowników - system ochrony i dostĊpu rejestratora
pozwala administratorowi na dokáadne okreĞlenie dostĊpu
do zasobów dla poszczególnych uĪytkowników, np.
przydzielanie uĪytkownikom rejestratora okreĞlonych
praw do podsáuchu/odsáuchu nagraĔ i wglądu w stan
poszczególnych kanaáów oraz naáoĪenie filtrów dostĊpu
na okreĞlone cechy nagraĔ np. data, numer telefonu
 moĪliwoĞü nagrywania rozmów w niestandardowym
(skompresowanym) formacie - nagrane rozmowy mogą
byü szyfrowane w chwili rejestracji
i dodatkowo
archiwizowane na noĞnikach trwaáych, oraz przechowywane zgodnie z zasadami ochrony przed dostĊpem
fizycznym. Nagrane rozmowy są zapisywane na twardym
dysku rejestratora w postaci skompresowanych plików
o niestandardowym rozszerzeniu, kodowanych do formatu opracowanego przez firmĊ SIM, co zapobiega
moĪliwoĞci odsáuchu nagraĔ przez niepowoáane osoby
(nie ma moĪliwoĞci odsáuchu za pomocą standardowych
aplikacji,
multimedialnych).
Rozmowy
mogą
byü
równolegle nagrywane w formacie wave. StopieĔ
kompresji plików w formacie SIM w porównaniu z plikami
w formacie wave wynosi ok. 8:1
dodatkowego
szyfrowania
plików
 moĪliwoĞü
tj. dedykowania dla danego rejestratora lub grupy
urządzeĔ
niepowtarzalnego algorytmu szyfrowania,
który uniemoĪliwi odczyt nagraĔ poza infrastrukturą
UĪytkownika, dla którego wygenerowano klucz
 moĪliwoĞü zaimplementowania innych zaawansowanych
zabezpieczeĔ programowo-sprzĊtowych zgodnych z ustawą o podpisie cyfrowym (np. karty mikroprocesorowe,
certyfikacja PKI, klucze USB).

NAGRYWANIE ROZMÓW I FORMAT ZAPISU
Oprócz samej treĞci rozmów, mogą byü rejestrowane
dodatkowe dane doáączone do pliku z nagraniem:
 data i godzina rozpoczĊcia rozmowy
 dáugoĞü rozmowy

numer kanaáu lub nazwa stanowiska, na którym
zarejestrowano nagranie
 informacja o tym, czy nagranie zostaáo odsáuchane
 informacje
dodatkowe
wpisane
przez
agenta
(dopisywanie informacji umoĪliwia aplikacja odsáuchowa
lub aplikacja Terminal)
 informacja o tym, czy sporządzono notatkĊ (doáączoną
do nagrania)
 informacja o wydrukowaniu notatki
 dodatkowe informacje przekazywane w linii cyfrowej
lub analogowej o ile są one dostĊpne (sygnalizacja FSK,
DTMF), np.:
 numery:
wywoáywany,
wywoáujący,
doáączony,
przekierowany;
 kierunek rozmowy.
Nagrane rozmowy są zapisywane na twardym dysku
rejestratora w formacie opracowanym przez firmĊ SIM.
Niestandardowy format jest dodatkowym zabezpieczeniem,
które uniemoĪliwia odsáuch nagraĔ przez niepowoáane osoby.
Rozmowy
mogą
byü
równolegle
nagrywane
takĪe
w formacie wave. Opcjonalnie system umoĪliwia mirroring
danych.


ARCHIWIZACJA NAGRANYCH PLIKÓW
Rozmowy są nagrywane na HDD rejestratora przy czym zapis
w oferowanych formatach zapisu odbywa siĊ w czasie
rzeczywistym, podczas trwania rozmowy. Ma to istotne
znaczenia dla celów dowodowych poniewaĪ gwarantuje,
Īe
na Īadnym z etapów póĨniejszej pracy z nagraniem
(odsáuch, archiwizacja) nie dochodzi do modyfikacji nagrania.
Dla porównania w rejestratorach, które korzystają z tzw.
kompresji wtórnej, tj. kompresowania wybranym kodekiem
nagraĔ dopiero w chwili pobierania ich z jednostki rejestratora
na tzw. konsolĊ uĪytkownika, nagranie Ĩródáowe cechuje siĊ
zupeánie innymi parametrami pliku niĪ odsáuchany lub
zarchiwizowany materiaá. W takim wypadku trudno jest
udokumentowaü
autentycznoĞü
nagrania
dla
pliku
archiwalnego.
Archiwizacja na noĞnikach elektronicznych (CD, DVD)
dla rejestratorów Spóáki SIM jest udostĊpniana w standardzie,
dziĊki czemu nagrania mogą byü archiwizowane lokalnie
Funkcją wspieraną poprzez moduá archiwizacji jest filtrowanie
(wybór) nagraĔ do zapisu oraz moĪliwoĞü tworzenia
harmonogramu
pracy
aplikacji,
automatycznego
uruchamiania archiwizacji o okreĞlonych porach doby,
w dowolne dni tygodnia. Rejestrator umoĪliwia ponadto
sieciową archiwizacjĊ nagraĔ na wskazane zasoby.
Pojedyncze nagranie zarchiwizowane na noĞniku danych moĪe
stanowiü dowód w sprawie poniewaĪ informacje o nagraniu
są
elementem dopisywanym do treĞci juĪ w momencie
tworzenia nagrania, a tym samym parametry materiaáu
Ĩródáowego i kopii (wielkoĞü, nazwa, atrybuty) są identyczne.
Rozmowy są nagrywane na HDD rejestratora przy czym zapis
w oferowanych formatach zapisu odbywa siĊ w czasie
rzeczywistym, podczas trwania rozmowy. Ma to istotne
znaczenia dla celów dowodowych poniewaĪ gwarantuje,
Īe
na Īadnym z etapów póĨniejszej pracy z nagraniem
(odsáuch, archiwizacja) nie dochodzi do modyfikacji nagrania.
Dla porównania w rejestratorach, które korzystają z tzw.
kompresji wtórnej, tj. kompresowania wybranym kodekiem
nagraĔ dopiero w chwili pobierania ich z jednostki rejestratora
na tzw. konsolĊ uĪytkownika, nagranie Ĩródáowe cechuje siĊ
zupeánie innymi parametrami pliku niĪ odsáuchany lub
zarchiwizowany materiaá. W takim wypadku trudno jest
udokumentowaü
autentycznoĞü
nagrania
dla
pliku
archiwalnego.
Lokalny moduá archiwizacji zaproponowany w rejestratorach
zakáada automatyczny zapis i obsáugĊ archiwum.
Proponowany w standardzie model rozwiązania umoĪliwia:
` implementacjĊ programu backup do archiwizacji online
` lokalne archiwizowanie nagraĔ na páytach CD-R/DVD
` sieciową archiwizacja nagraĔ dowolnym noĞniku (dyski
MO, páyty DVD-R, HDD, streamer)
` filtrowanie (wybór) nagraĔ do backup’u oraz moĪliwoĞü
automatycznego uruchamiania archiwizatora o okreĞlonych porach doby w dowolne dni tygodnia.

Archiwizacja na noĞnikach elektronicznych (CD, DVD)
dla rejestratorów Spóáki SIM jest udostĊpniana w standardzie,
dziĊki czemu nagrania mogą byü archiwizowane lokalnie.
Funkcją wspieraną poprzez moduá archiwizacji jest filtrowanie
(wybór) nagraĔ do zapisu oraz moĪliwoĞü tworzenia
harmonogramu
pracy
aplikacji,
automatycznego
uruchamiania archiwizacji o okreĞlonych porach doby,
w dowolne dni tygodnia. Rejestrator umoĪliwia ponadto
sieciową archiwizacjĊ nagraĔ na wskazane zasoby z
moĪliwoĞcią okreĞlenia jej konfiguracji zarówno lokalnie, jak i
na stanowisku zdalnym przy wykorzystaniu aplikacji Konsola
archiwizacyjna.
Pojedyncze nagranie zarchiwizowane w pierwotnym formacie
zapisu na noĞniku danych moĪe stanowiü dowód w sprawie
poniewaĪ informacje o nagraniu
są
elementem
dopisywanym do treĞci juĪ w momencie tworzenia nagrania, a
tym samym parametry materiaáu Ĩródáowego i kopii
(wielkoĞü, nazwa, atrybuty) są identyczne.
Dla archiwizacji konfigurowanej lokalnie noĞniki CD lub DVD
zawierające archiwizowane dane posiadają unikatowe numery
noĞnika dopisywane do bazy danych na serwerze nagraĔ w
momencie przeprowadzania procesu archiwizacji. Pozwala to
na póĨniejszą identyfikacjĊ noĞnika z danym nagraniem
w przypadku skasowania nagrania z dysku. Dla archiwizacji
konfigurowanej
zdanie
z
wykorzystaniem
Konsoli
archiwizacyjnej informacje o identyfikatorach noĞników
archiwizacyjnych są przechowywane w bazie danych aplikacji
zdalnej.

PRZYKàADOWE ROZWIĄZNIA
Moduáowa budowa urządzenia oraz elastycznoĞü oprogramowania sprawia, Īe urządzenia mogą pracowaü jako
samodzielne, niezaleĪne jednostki lub teĪ tworzyü lokalne
czy
rozlegáe
wielokanaáowe
systemy
nagrywające
administrowane w sposób centralny. Aplikacje wspomagające
pracĊ serwera pozwalają na áatwe zarządzanie wieloma
jednostkami bez koniecznoĞci logowania siĊ do kaĪdego
z systemów odrĊbnie.
Przykáadowa architektura systemu rozproszonego
budowanego w oparciu o rejestratory rozmów Spóáki SIM
i komunikacjĊ z wykorzystaniem sieci LAN/WAN
oraz www
Koncepcja rozwiązania, której ksztaát i funkcjonalnoĞü
zarysowane zostaáy poniĪej zakáadają monitorowanie wielu
oddziaáów lokalnych dziaáających w korporacyjnej sieci
LAN/WAN. Koncepcja projektu zakáada, Īe:


Systemy monitorują, w dowolnej iloĞci oddziaáów
lokalnych
usytuowanych
w
róĪnych
lokalizacjach
geograficznych, rozmowy prowadzone przez agentów,
korzystających z linii telefonicznych. Oddziaáy lokalne są
wyposaĪone w system nagrywania rozmów COMPREC
wspóápracujący z liniami analogowymi, systemowymi,
ISDN 2B+D, ISDN 30B+D, VoIP, liniami faxowymi,
bramkami GSM;



Systemy zlokalizowane w poszczególnych Oddziaáach
Lokalnych na terenie Polski administrowane są przez
serwer
administracyjno-archiwizujący
(aplikacje
archiwizacyjno-administracyjne
mogą
byü
zaimplementowane na urządzeniu dostarczanym wraz z rejestratorami lub, przy speánieniu zaáoĪeĔ niezbĊdnych do pracy
jako serwer centralny, na wskazanych zasobach
serwerowych Oddziaáu Zarządzającego architekturą
rozproszoną);



Rozmowy nagrane na poszczególnych jednostkach
zapisywane są na noĞniku macierzystym rejestratora
oraz mogą byü dublowane, zgodnie z okreĞlonym
harmonogramem pracy, na serwerze administracyjnym;



Rozmowy mogą byü archiwizowane w Oddziaáach
lokalnych oraz/lub w Oddziale Zarządzającym w sposób
automatyczny wedáug ustalonej procedury archiwizacji;



Serwer moĪe umoĪliwiaü odsáuch nagraĔ z Oddziaáów
Lokalnych zarówno on-line, jak i odczyt danych
zarchiwizowanych na noĞnikach Ĩródáowych rejestratora
czy
noĞnikach
jednorazowego
zapisu
uĪytych
do archiwizacji. DostĊp do archiwum nie jest ograniczony
czasowo;

Dodatkowe oprogramowanie implementowane w rejestratorach umoĪliwia zdalny odsáuch poprzez www
dla osób uprawnionych – odsáuch moĪe odbywaü siĊ
zdalnie z dowolnego miejsca.
 Komunikacja ze stanowiskiem zdalnym jest szyfrowana;




Dodatkowe
oprogramowanie
implementowane
na stanowiskach uĪytkowników uprawnionych do odsáuchu umoĪliwia korzystanie z odsáuchu równieĪ poprzez
sieü korporacyjną LAN/WAN . DostĊp do odsáuchu jest
zabezpieczony na poziomie uprawnieĔ dla uĪytkownika
lub grup uĪytkowników;



Dodatkowe
oprogramowanie
implementowane
na stanowiskach rejestratorów umoĪliwia ich monitorowanie oraz powiadamianie uprawnionych uĪytkowników
o zdarzeniach poprzez LAN lub/i sms zgodnie z zaáoĪonym scenariuszem powiadamiania;



Zarówno dla uĪytkowników, jak i grup uĪytkowników
istnieje moĪliwoĞü nadania róĪnych uprawnieĔ w zakresie
dostĊpu
do
nagraĔ,
funkcjonalnoĞci,
zarządzania
i konfiguracji rejestratora;



Uprawnieni uĪytkownicy mają moĪliwoĞü dopisywania
i edycji notatek do nagraĔ, dla których posiadają
autoryzacjĊ;



Istnieje moĪliwoĞü implementacji w wydzielonym
oddziale
lokalnym
wchodzącym
w
skáad
sieci
korporacyjnej
stanowiska
zdalnego
monitorowania
i serwisu, które umoĪliwi natychmiastową reakcjĊ
w sytuacjach, które tego wymagają.

Cyfrowy rejestrator rozmów
dla linii radiowych i telefonicznych
analogowych, systemowych,
ISDN 2B+D, ISDN 30B+D

RODZAJE OBSàUGIWANYCH LINII I SKALOWALNOĝû
linie analogowe telefoniczne oraz radiowe
linie telefoniczne cyfrowe 2B+D
 linie telefoniczne cyfrowe 30B+D
 linie telefoniczne cyfrowe systemowe
 linie telefoniczne cyfrowe analogowe i systemowe Slican
CCA, Platan Micra, Sigma, Optima (integracja z centralą)



FUNKCJONALNOĝû




MoĪliwoĞü rozbudowy do 32 kanaáów w jednej jednostce rodzaj i iloĞü obsáugiwanych linii ma wpáyw na zastosowany
dla konkretnej konfiguracji model obudowy (2U, 3U, 4U)



Opcjonalnie:



moĪliwoĞü budowy systemów
zarządzania rejestratorami z
dla serwera administracyjnego

wielojednostkowych oraz
wykorzystaniem aplikacji



OPIS ROZWIĄZANIA
Rejestrator wolnostojący 2U, 3U lub 4U (moĪliwoĞü
montaĪu w szafie 19”) z czterowersowym wyĞwietlaczem
umoĪliwiającymi lokalny dostĊp zarówno do funkcji
uĪytkowych, jak i administracyjnych rejestratora rozmów
(bez koniecznoĞci doáączania dodatkowych jednostek
komputerowych dla osiągniĊcia peánej funkcjonalnoĞci) - moĪliwoĞü podpiĊcia do urządzenia peryferiów
komputerowych (monitor, klawiatura, mysz) oraz
lokalnego dostĊpu do interfejsu graficznego na monitorze
w celu tradycyjnej obsáugi aplikacji rejestratora
pracujących w Ğrodowisku Windows, dopisywania i edycji
notatek do nagraĔ za pomocą klawiatury komputerowej
 Komercyjne, licencjonowane oprogramowanie systemu
operacyjnego
rejestratora
zapewniające
bezsporną
legalnoĞü
oprogramowania,
brak
dostĊpu
osób
postronnych
do
kodów
Ĩródáowych
systemu
i zabezpieczenie usáug gwarancyjnych, opiekĊ serwisową,
dostĊp i moĪliwoĞü implementacji niezbĊdnych upgradów
dla
oprogramowania
operacyjnego
w
okresie
gwarancyjnym
 Baza danych oraz pliki z nagraniami i informacjami
o rozmowie tworzone na HDD rejestratora rozmów. Zapis
plików w czasie rzeczywistym bezpoĞrednio na rejestratorze w formacie niestandardowym skompresowanym
i/lub nieskompresowanym. MoĪliwoĞü konfiturowania
kryterium zaáączania i formatu zapisu dla kaĪdego
z
kanaáów
odrĊbnie.
Opcjonalnie
zapis
plików
bezpoĞrednio na rejestratorze w formacie szyfrowanym
indywidualnym algorytmem uniemoĪliwiającym odczyt
poza
Ğrodowiskiem
uĪytkowanego
rejestratora
(brak moĪliwoĞci odczytu na jakimkolwiek innym
rejestratorze lub stanowisku odsáuchowym, które nie
posiada deszyfrującego)
 Optymalna wielkoĞü bazy danych – 3 mln. rekordów


OPROGRAMOWANIA

DLA

JEDNOSTKI

LOKALNEJ



















nagrywanie rozmów w czasie rzeczywistym w formacie
nieskompresowanym (kompresja wave) i/lub skompresowanym (autorska, 8-krtotna kompresja sprzĊtowo-programowa) prowadzonych na monitorowanych liniach
telefonicznych, radiowych i faxowych, bramkach GSM
moĪliwoĞü konfigurowania formatu zapisu nagrania
dla kaĪdego z kanaáów odrĊbnie
dekodowanie sygnalizacji DTMF i FSK dla linii
analogowych
nagrywanie numeru wybieranego oraz zapis sygnaáów
radiowych w standardzie Select V (analog) dla linii
radiowych z sygnalizacją Select V
nagrywanie informacji przekazywanych w kanale D linii
systemowej (informacje podawane na wyĞwietlacz
aparatu systemowego)
nagrywanie numerów i kierunku rozmowy dla linii
cyfrowych 2B+D
nagrywanie numerów (lub numerów grupy ACD)
i kierunku rozmowy dla linii cyfrowych 30B+D
dopisywanie informacji o czasie i dacie rozmowy, dáugoĞci
nagrania, formacie zapisu, monitorowanym stanowisku
monitorowanie stanu zajĊtoĞci dysku i mechanizm
automatycznego kasowania nagraĔ po zapeánieniu HDD
korzystający z reguá usuwania nagraĔ ustalonych przez
administratora
moĪliwoĞü selektywnego nagrywania lub nie nagrywania
z
linii
cyfrowych,
systemowych
i
analogowych
z
sygnalizacją
(FSK,
DTMF)
oraz
definiowania
odmiennych
kryteriów
selekcji
dla
numerów
zaáączających
dopisywanie informacji udostĊpnianych przez centralĊ
dla systemów zintegrowanych z centralami cyfrowymi
poprzez sieü LAN
automatyczna
regulacja
poziomu
sygnaáu
przy
nagrywaniu
funkcja detekcji dzwonka dla linii analogowych
nagrywanie z wyprzedzeniem
wielopoziomowy system praw dostĊpu do zarejestrowanych nagraĔ
moĪliwoĞü zdefiniowania dowolnego zakresu czasowego
dla dostĊpnoĞci nagraĔ do odsáuchu
moĪliwoĞü zmiany jĊzyka menu rejestratora (polski-angielski)
moĪliwoĞü pracy w sieci LAN/WAN
moĪliwoĞü áatwej konfiguracji i uzyskania dostĊpu
do peánego interfejsu graficznego poprzez opcjonalne
doposaĪenie w monitor, klawiaturĊ, mysz

Odsáuch lokalny i filtrowanie nagraĔ:
 lokalny odsáuch i podsáuch bieĪący nagraĔ niezaleĪny
od nagrywania
 filtrowanie nagraĔ na rejestratorze wedáug nastĊpujących
kryteriów: data, godzina, przedziaá czasowy, numery
telefoniczne, kierunek rozmowy, kanaá nagrywający
 moĪliwoĞü áączenia kryteriów wyszukiwania
 przewijanie,
odtwarzanie od dowolnego momentu
rozmowy, pauza
 opcjonalnie moĪliwoĞü korzystania z peánego interfejsu
graficznego i uzyskania dodatkowej funkcjonalnoĞci
aplikacji odsáuchowej:
 wskazanie fragmentów nagraĔ i odsáuch ciągáy tylko
wybranych fragmentów nagraĔ,
 dodatkowe parametry filtracji
i dowolne áączenie
kryteriów wyszukiwania: czas rozpoczĊcia, zakoĔczenia
rozmowy, dáugoĞü rozmowy, opis kanaáu, atrybut
nagrania, ogólny i szczegóáowy przedziaá czasowy, format
pliku, Ĩródáo sygnaáu, informacja o notatce, znaczniki
rozmowy, zapytania SQL
 dopisywanie i edycja notatek
 moĪliwoĞü definiowania widoku listy nagraĔ
 odsáuch nagraĔ ze zdefiniowanych przedziaáów czasowych
Archiwizacja lokalna:
 lokalna archiwizacja na noĞnikach CD lub DVD
 moĪliwoĞü wyboru archiwizacji rĊcznej lub automatycznej
 tworzenie listy nagraĔ do archiwizacji z wykorzystaniem
mechanizmów aplikacji odsáuchowej
 konfiguracja mechanizmu automatycznej archiwizacji
i moĪliwoĞü okreĞlenia reguá dla tworzonego archiwum
 automatyczne zaáączanie archiwizacji wedáug okreĞlonych
ustawieĔ konfiguracyjnych (rodzaj nagraĔ, zaáączanie
periodyczne, wielkoĞciowe)
 zapis informacji do bazy danych o wolumenach noĞników
archiwalnych, na których zostaáy zarchiwizowane
nagrania usuniĊte z dysku
(podpiĊcie
monitora)
automatyczne
 opcjonalnie
obliczanie rozmiaru danych archiwalnych i iloĞci noĞników
niezbĊdnych do wykonania kopii archiwum
Funkcje sieciowe:
 praca w sieci LAN/WAN
 zdalny monitoring, zarządzanie i konfiguracja z uĪyciem
konsoli Windows lub VNC
 moĪliwoĞü
sieciowej
archiwizacji
oraz
wskazania
dowolnych
ĞcieĪek
archiwizacyjnych
lokalnych
lub sieciowych
 moĪliwoĞü konfigurowania i zarządzania poprzez sieü
(opcjonalnie, w standardzie z wykorzystaniem konsoli
Windows)

moĪliwoĞü budowania wielojednostkowych sieci lokalnych
lub rozlegáych (opcjonalnie zarządzanie systemem
wielostanowiskowym)
 moĪliwoĞü sieciowego odsáuchu (w standardzie aplikacja
NetPlayer lub WebPlayer)


DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNE ZARZĄDZANIE

Aplikacja Comprec Serwer – zdalne zarządzanie
poprzez sieü LAN/WAN
WebServer
–
zdalne
zarządzanie
 Aplikacja
z wykorzystaniem www
 inne komercyjne aplikacje do zdalnego zarządzania
systemami dla Ğrodowiska Windows np. PC Anywhere,
Radmin


DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –









ODSàUCH ZDALNY

Aplikacja NetPlayer dla odsáuchu sieciowego plików
skompresowanych standardowym kodekiem
(aplikacja
dostĊpna
nieodpáatnie
w
standardzie
urządzenia)
Aplikacja WebPlayer do odsáuchu przez www plików
szyfrowanych skompresowanych i skompresowanych
standardowym kodekiem
Aplikacja NetPlayer Plus z kluczem USB dla odsáuchu
sieciowego plików szyfrowanych skompresowanych
Aplikacja NetPlayer Plus Konwerter z kluczem USB
dla
odsáuchu
sieciowego
plików
szyfrowanych
skompresowanych oraz ich konwersji do standardowego
formatu kompresji
Wizualizacja faksów

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNY MONITORING

Aplikacja COMSA Recorder do zdalnego monitorowania
pracy i procesów rejestratora oraz automatycznego
powiadamiania o stanach alarmowych (powiadamianie
poprzez e-mail, opcjonalnie – sms, telefoniĊ stacjonarną,
inne)

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNE ARCHIWUM

Aplikacja
Konsola
archiwizacyjna
do
zdalnego
konfigurowania procesów archiwizacji i tworzenia archiwów
nagraĔ na stanowisku wspóápracującym z rejestratorem
rozmów. Konsola moĪe byü wykorzystywana jako dodatkowe
narzĊdzie uĪytkowe pozwalające na konfiguracjĊ archiwizacji
wszĊdzie tam gdzie dostĊp do lokalnej stacji rejestratora z
zaimplementowanym
lokalnym
interfejsem
konfiguracji
archiwizacji jest utrudniony.

Wielokanaáowy System Nagrywania
Rozmów dla linii radiowych
i telefonicznych analogowych,
systemowych, ISDN 2B+D, ISDN
30B+D, telefonii VoIP

MODELE REJESTRATORÓW ROZMÓW COMPREC /PODZIAà
ZE WZGLĉDU NA WYKORZYSTYWANĄ APLIKACJĉ UĩYTKOWĄ/:

COMPREC CCT-2/ST – wersja standard
COMPREC CCT-2/CC – wersja dla Call Centers
 COMPREC CCT-2/VoIP – wersja dla telefonii VoIP



RODZAJE OBSàUGIWANYCH LINII I SKALOWALNOĝû








linie analogowe telefoniczne oraz radiowe
linie telefoniczne cyfrowe 2B+D
linie telefoniczne cyfrowe 30B+D
linie telefoniczne cyfrowe systemowe róĪnych
producentów central
linie telefoniczne cyfrowe analogowe i systemowe Alcatel
4400, Ericsson MD 110, Slican CCA, Platan Micra, Sigma,
Optima (integracja z centralą)
linie VoIP

MoĪliwoĞü rozbudowy do 32 kanaáów w jednej jednostce,
w wersji Call Center do 60 kanaáów z 2xE1, w wersji VoIP do
64 kanaáów
Opcjonalnie:
moĪliwoĞü budowy systemów wielojednostkowych oraz
zarządzania rejestratorami z wykorzystaniem aplikacji dla
serwera administracyjnego

nagraĔ pochodzących z linii VoIP oraz skompresowanym
i/lub nieskompresowanym dla tradycyjnej telefonii.
MoĪliwoĞü konfigurowania kryterium zaáączania i formatu
zapisu dla kaĪdego z kanaáów odrĊbnie. Opcjonalnie zapis
plików bezpoĞrednio na rejestratorze w formacie
szyfrowanym indywidualnym algorytmem uniemoĪliwiającym
odczyt
poza
Ğrodowiskiem
uĪytkowanego
rejestratora (brak moĪliwoĞci odczytu na jakimkolwiek
innym rejestratorze lub stanowisku odsáuchowym
nie posiadającym moduáu deszyfrującego)
 Optymalna wielkoĞü bazy danych – 3 mln. rekordów

FUNKCJONALNOĝû OPROGRAMOWANIA DLA JEDNOSTKI
LOKALNEJ







OBUDOWA I PERYFERIA:
obudowa przemysáowa standardu 19”
o wysokoĞci 4U
lub 3U lub obudowa miditower
 monitor LCD kolor
 gáoĞniki, mysz i klawiatura do lokalnej obsáugi Systemu


OPIS ROZWIĄZANIA
Rejestrator wolnostojący (moĪliwoĞü montaĪu w szafie
19”) umoĪliwiający dostĊp do peánego interfejsu
graficznego na monitorze LCD (bez koniecznoĞci
doáączania dodatkowych jednostek komputerowych
dla osiągniĊcia peánej funkcjonalnoĞci) oraz proste
dopisywanie i edycjĊ notatek do nagraĔ za pomocą
klawiatury komputerowej. MoĪliwoĞü dostĊpu zdalnego
do funkcji uĪytkowych i konfiguracyjnych rejestratora
za pomocą konsoli Windows.
 Komercyjne, licencjonowane oprogramowanie systemu
operacyjnego
rejestratora
zapewniające
bezsporną
legalnoĞü
oprogramowania,
brak
dostĊpu
osób
postronnych
do
kodów
Ĩródáowych
systemu
i zabezpieczenie usáug gwarancyjnych, opiekĊ serwisową,
dostĊp i moĪliwoĞü implementacji niezbĊdnych upgradów
dla
oprogramowania
operacyjnego
w
okresie
gwarancyjnym.
 Baza danych oraz pliki z nagraniami i informacjami
o rozmowie tworzone na HDD rejestratora rozmów. Zapis
plików
w
czasie
rzeczywistym
bezpoĞrednio
na
rejestratorze w formacie obsáugiwanym przez VoIP dla

















nagrywanie rozmów w formacie *.wave i/lub skompresowanym prowadzonych na monitorowanych liniach
telefonicznych, radiowych i faksowych, bramkach GSM
moĪliwoĞü zapisu nagraĔ dedykowanym algorytmem
szyfrowania
moĪliwoĞü konfigurowania formatu zapisu i kryterium
nagrywania dla kaĪdego z kanaáów odrĊbnie
moĪliwoĞü kopiowania ustawieĔ dla kolejnych kanaáów
nagrywających
dostĊpne kryteria nagrywania: podniesienie sáuchawki,
VOX,
sterowanie
rĊczne,
sterowanie
protokoáem
cyfrowym, sterowanie CSTA, aktywacja po dzwonku,
zaáączanie sygnaáem faksu
dopisywanie informacji o czasie i dacie rozmowy, dáugoĞci
nagrania, formacie zapisu, monitorowanym stanowisku,
operacjach na pliku
dekodowanie sygnalizacji DTMF i FSK dla linii
analogowych
detekcja i rejestrowanie sygnalizacji Select V (analog)
dla linii radiowych
dopisywanie informacji o czasie i dacie rozmowy, dáugoĞci
nagrania, formacie zapisu, monitorowanym stanowisku,
operacjach na pliku
nagrywanie informacji przekazywanych w kanale D linii
systemowej (informacje podawane na wyĞwietlacz
aparatu systemowego)
nagrywanie numerów i kierunku rozmowy dla linii
cyfrowych 2B+D i 30B+D
moĪliwoĞü selektywnego nagrywania lub nie nagrywania
z linii ISDN 2B+D, ISDN 30B+D i systemowych
funkcja konfiguracji trybu selektywnego nagrywania
np. nagrywanie lub nie nagrywanie rozmów o okreĞlonym
prefiksie lub numerów zawierających okreĞlony ciąg
znaków,
selektywne
nagrywanie
dla
okreĞlonego
kierunku rozmów
moĪliwoĞü
dynamicznego
przydzielania
kanaáów
do nagrywania z linii ISDN 30B+D
funkcja
opisu
numeru
telefonicznego
(ksiąĪki
telefonicznej) dla linii ISDN i CSTA





























dopisywanie informacji udostĊpnianych przez centralĊ
dla systemów zintegrowanych z centralami cyfrowymi
poprzez sieü LAN (Slican, Platan, Alcatel, Ericsson)
moĪliwoĞü
udostĊpniania
API
do
integracji
z oprogramowaniem klienckim
automatyczna
regulacja
poziomu
sygnaáu
przy
nagrywaniu
funkcja detekcji dzwonka dla linii analogowych
nagrywanie
z
wyprzedzeniem
lub
nagrywanie
z opóĨnieniem
moĪliwoĞü
uruchamiania
nagrywania
dla
linii
systemowych z wykorzystaniem klawiszy funkcyjnych
telefonu
moĪliwoĞü przypisania komunikatów tekstowych do
klawiszy
funkcyjnych
aparatów
systemowych
i dopisywania komunikatu do pliku z nagraniem
wielopoziomowy
system
praw
dostĊpu
do zarejestrowanych nagraĔ, odsáuchu, podsáuchu,
konfiguracji i korzystania z panelu obsáugowego
moĪliwoĞü tworzenia wielu uĪytkowników i grup
uĪytkowników, nadawania róĪnych uprawnieĔ oraz
áatwego kopiowania uprawnieĔ dla nowych uĪytkowników
monitorowanie stanu zajĊtoĞci dysku i mechanizm
automatycznego kasowania nagraĔ po zapeánieniu HDD
korzystający z reguá usuwania nagraĔ ustalonych przez
administratora
moĪliwoĞü okreĞlenia czasu co jaki system bĊdzie
sprawdzaá iloĞü wolnego miejsca na HDD oraz
definiowania liczby rekordów w bazie danych
kontrolowanie poziomu prądu páynącego w monitorowanej linii
informacja o braku podáączenia linii telefonicznej
informacja o stanie wszystkich monitorowanych kanaáów:
aktywnoĞci
nagrywania,
aktualnie
prowadzonych
rozmowach, podsáuchu kanaáów, kryterium zaáączania,
formacie
zapisu,
iloĞci
rozmów
zarejestrowanych
dla danego kanaáu, áącznego czasu nagraĔ dla kanaáu,
nagrywaniu rĊcznym lub automatycznym
moĪliwoĞü okreĞlenia minimalnego i maksymalnego czasu
dla rejestrowanych rozmów
prezentacja danych o noĞnikach lokalnych (nazwa, numer
seryjny, rodzaj systemu plików, zajĊtoĞü itp.)
moĪliwoĞü dostosowania interfejsu prezentacji danych do
indywidualnych
potrzeb
uĪytkownika
(widocznoĞü
kanaáów, wygląd panelu obsáugowego, prezentacja iloĞci
rekordów, danych o pliku na liĞcie nagraĔ)
szczegóáowe informacje o bazie danych i informacjach
w niej przechowywanych tj:

-

moĪliwoĞü przesyáania kopii nagraĔ na dedykowany adres
e-mail;
 moĪliwoĞü
budowy
systemów
wielojednostkowych
z zapisem rozmów na kanaáach wirtualnych oraz
zarządzania rejestratorami z pozycji jednego serwera
administracyjno-archiwizującego


Odsáuch lokalny i filtrowanie nagraĔ
lokalny odsáuch i podsáuch bieĪący nagraĔ niezaleĪny
od nagrywania
 rozbudowany system filtrowania nagraĔ na rejestratorze
 moĪliwoĞü korzystania z nastĊpujących kryteriów:











data,
godzina,
czas rozpoczĊcia,
zakoĔczenia rozmowy,
dáugoĞü rozmowy,
przedziaá czasowy,
numery telefoniczne (peáne lub
dowolnego fragmentu numeru),

sekwencja

cyfr

kierunek rozmowy,
opis kanaáu,
atrybut nagrania,
format pliku,
Ĩródáo sygnaáu,
informacja o notatce,
numer terminala,
znaczniki rozmowy,

zapytania SQL
moĪliwoĞü dowolnego áączenia kryteriów wyszukiwania
przewijanie, odtwarzanie od dowolnego momentu
rozmowy, pauza, odtwarzanie w pĊtli
wskazanie fragmentów nagraĔ i odsáuch ciągáy tylko
wybranych fragmentów nagraĔ
dopisywanie i edycja notatek
graficzne przedstawienie procesu odtwarzania
moĪliwoĞü dostosowania interfejsu prezentacji danych
do indywidualnych potrzeb uĪytkownika
moĪliwoĞü definiowania widoku listy nagraĔ (przedziaáów
czasowych dla widocznoĞci)
odsáuch nagraĔ ze zdefiniowanych przedziaáów czasowych

informacjach o archiwizacji i noĞnikach archiwalnych,
bieĪącym stanie zarejestrowanej rozmowy,
dacie,
godzinie,
dáugoĞci nagrania,
ID rozmowy,
kanale,
katalogu z rozmową,
kierunku rozmowy,
liczbie dzwonków po których odebrano rozmowĊ,
nazwie pliku z nagraniem,
numerach telefonów,
numerach terminala,

Archiwizacja lokalna

odsáuchu,



opisie kanaáu,



rozmiarze pliku z nagraniem,
formacie pliku,

notatce
 moĪliwoĞü odbudowy bazy danych
 funkcja automatycznego restartu i monitorowanie stanów
nieprawidáowego dziaáania usáug rejestratora
 moĪliwoĞü pracy w sieci LAN/WAN

lokalna archiwizacja na noĞnikach CD lub DVD
moĪliwoĞü wyboru archiwizacji rĊcznej lub automatycznej
 tworzenie listy nagraĔ do archiwizacji z wykorzystaniem
mechanizmów aplikacji odsáuchowej
 konfiguracja mechanizmu automatycznej archiwizacji
i moĪliwoĞü okreĞlenia reguá dla tworzonego archiwum
 automatyczne zaáączanie archiwizacji wedáug okreĞlonych
ustawieĔ konfiguracyjnych (rodzaj nagraĔ, zaáączanie
periodyczne, wielkoĞciowe)

zapis informacji do bazy danych o wolumenach noĞników
archiwalnych, na których zostaáy zarchiwizowane
nagrania usuniĊte z dysku
 automatyczne obliczanie rozmiaru danych archiwalnych
i iloĞci noĞników niezbĊdnych do wykonania kopii
archiwum


Funkcje sieciowe








moĪliwoĞü pracy w sieci LAN/WAN
zdalny monitoring, zarządzanie i konfiguracja z uĪyciem
konsoli Windows lub VNC
moĪliwoĞü
sieciowej
archiwizacji
oraz
wskazania
4 dowolnych ĞcieĪek archiwizacyjnych lokalnych lub
sieciowych
moĪliwoĞü konfigurowania i zarządzania poprzez sieü
moĪliwoĞü budowania wielojednostkowych sieci lokalnych
lub rozlegáych
moĪliwoĞü sieciowego odsáuchu

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNE ZARZĄDZANIE

Aplikacja Comprec Serwer – zdalne
poprzez sieü LAN/WAN
WebServer
–
zdalne
 Aplikacja
z wykorzystaniem www
 inne komercyjne aplikacje do zdalnego
systemami dla Ğrodowiska Windows np. PC
Radmin


DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –









zarządzanie
zarządzanie
zarządzania
Anywhere,

ODSàUCH ZDALNY

Aplikacja NetPlayer dla odsáuchu sieciowego plików
skompresowanych standardowym kodekiem
(aplikacja
dostĊpna
nieodpáatnie
w
standardzie
urządzenia)
Aplikacja WebPlayer do odsáuchu przez www plików
szyfrowanych skompresowanych i skompresowanych
standardowym kodekiem
Aplikacja NetPlayer Plus z kluczem USB dla odsáuchu
sieciowego plików szyfrowanych skompresowanych
Aplikacja NetPlayer Plus Konwerter z kluczem USB
dla
odsáuchu
sieciowego
plików
szyfrowanych
skompresowanych oraz ich konwersji do standardowego
formatu kompresji
Wizualizacja faksów

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNY MONITORING

Aplikacja COMSA Recorder do zdalnego monitorowania
pracy i procesów rejestratora oraz automatycznego
powiadamiania o stanach alarmowych (powiadamianie
poprzez e-mail, opcjonalnie – sms, telefoniĊ stacjonarną,
inne)

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNY MONITORING

Aplikacja COMSA Recorder do zdalnego monitorowania
pracy i procesów rejestratora oraz automatycznego
powiadamiania o stanach alarmowych (powiadamianie
poprzez e-mail, opcjonalnie – sms, telefoniĊ stacjonarną,
inne)

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNE ARCHIWUM

Aplikacja
Konsola
archiwizacyjna
do
zdalnego
konfigurowania procesów archiwizacji i tworzenia archiwów
nagraĔ na stanowisku wspóápracującym z rejestratorem
rozmów. Konsola moĪe byü wykorzystywana jako dodatkowe
narzĊdzie uĪytkowe pozwalające na konfiguracjĊ archiwizacji
wszĊdzie tam gdzie dostĊp do lokalnej stacji rejestratora
z zaimplementowanym lokalnym interfejsem konfiguracji
archiwizacji jest utrudniony.

COMPREC CCT-2/CC dla Call Center
W zakresie funkcjonalnym aplikacja uĪytkowa rejestratora
Comprec w wersji Call Center umoĪliwa realizowanie funkcji
standardowego rozwiązania COMPREC. Ze wzglĊdu na
moĪliwoĞü wspóápracy z dedykowanym oprogramowaniem dla
stacji stacji PC superwizorów i agentów Call Center oraz
Contact Center moĪliwe jest dostosowanie urządzenia
specyficznych do wymagaĔ i warunków pracy w centrach
telefonicznej obsáugi.

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE DLA CALL CENTER
Systemy Nagrywania Rozmów COMPREC z aplikacją
COMPREC CCT-2/CC umoĪliwiają oprócz standardowych
funkcji realizowanych przez rejestrator pracujący w trybie Call
Center uzyskanie nastĊpującej funkcjonalnoĞci:
i
wizualizacjĊ
ruchu
telefonicznego
 podgląd
na
zewnĊtrznym
stanowisku
administracyjnych
(wyposaĪenie opcjonalne dowolnego komputera w sieci –
aplikacja NetShell + klucz zabezpieczający HASP USB)
 tworzenie, pobieranie, wydruk raportów (Reports for Call
Center)
 dopisywanie i wizualizacjĊ screen’ów ekranów agentów
(wyposaĪenie opcjonalne komputera agenta - aplikacja
NetPlayerPlus Call Center + klucz zabezpieczający HASP
USB)
Aplikacja NetStell + klucz zabezpieczający HASP USB
(opcjonalne wyposaĪenie stanowiska superwizora)

Zestaw sáuĪy do zdalnego podsáuchu, konfiguracji oraz
monitorowania przez sieü LAN rozmów telefonicznych
rejestrowanych przez system Comprec w wersji CallCenter.
Aplikacja przeznaczona jest dla administratora systemu
w celu kontrolowania aktualnej pracy agentów oraz systemu
rejestracji rozmów. Do uruchomienia i dziaáania aplikacji
niezbĊdny jest klucz sprzĊtowy HASP USB, który peáni rolĊ
zabezpieczenia aplikacji przed nieuprawnionym uĪyciem.
Klucz sprzĊtowy, zainstalowany w dowolnym porcie USB
komputera odpowiada za autoryzacjĊ uĪytkownika programu.
JeĪeli program nie wykryje obecnoĞci klucza sprzĊtowego,
dziaáanie aplikacji nie bĊdzie moĪliwe.
Wymagania Ğrodowiskowe:
System operacyjny: Windows 2000/XP, Procesor: min. Klasa Pentium
II 800 MHz, PamiĊü: min. 128 MB, Miejsce
na twardym
dysku: min. 100 MB, Dodatkowe: Microsoft .NET Framework 1.1

FunkcjonalnoĞü:
Aplikacja NetShell CallCenter skáada siĊ z trzech gáównych
okien: Panelu informacyjnego, Panelu graficznego i Listy
agentów. DostĊpne jest równieĪ Menu gáówne i Pasek
narzĊdzi.
Panel informacyjny sáuĪy do wyĞwietlania bieĪących informacji
o wybranych obiektach oraz umoĪliwia wáączenie zdalnego
podsáuchu. WyĞwietlane są szczegóáowe informacje takie jak:






Numer Agenta
Nazwa Agenta
Numer wywoáujący
Numer wywoáywany
Numer doáączony

W czasie rejestracji rozmowy wyĞwietlany jest czas trwania
nagrania oraz licznik zarejestrowanych rozmów dla danego
agenta. Panel graficzny sáuĪy do prezentacji przestrzennej
monitorowanych obiektów.
Monitorowane numery telefonów moĪna dowolnie rozmieĞciü
w obszarze panelu graficznego oraz wykorzystaü táo panelu
do prezentacji rozlokowania poszczególnych agentów.
Lista agentów sáuĪy do dodawania oraz usuwania
monitorowanych obiektów. Agenci mogą byü dodawani
do listy pojedynczo lub jako caáa grupa. Tylko dla obiektów
dostĊpnych na liĞcie moĪliwy jest zdalny podsáuch oraz
rozmieszczenie na Panelu graficznym.

Okno programu odsáuchowego Comprec NetPlayer Plus
CallCenter zostaáo zaprojektowane Īeby maksymalnie
uproĞciü
i
przyspieszyü
wyszukiwanie
oraz
odsáuch
zarejestrowanych rozmów telefonicznych.
FunkcjonalnoĞü aplikacji umoĪliwia nie tylko szybkie
wyszukiwanie ale równieĪ tworzenie filtrów prywatnych
i zbiorczych, ich zapisywanie i udostĊpnianie uprawnionej
grupie uĪytkowników do bieĪącej pracy.
Comprec NetPlayer Plus CallCenter umoĪliwia równieĪ podgląd
zarejestrowanych podczas prowadzonej rozmowy screen’ów
z ekranu komputera agenta Podgląd jest moĪliwy tylko wtedy,
kiedy w czasie rozmowy byáa uruchomiona aplikacja Terminal
for Comprec Server Call Center sáuĪąca do sterowania
procesem nagrywania oraz rejestrowania ekranów z monitora
agenta. W przypadku zarejestrowania przez system pliku
video (avi) jest
on równolegle odtwarzany z
plikiem dĨwiĊkowym rozmowy.
Aplikacja Reports for Call Center
(aplikacja rejestratora lub opcjonalne wyposaĪenie stanowiska
superwizora)

Aplikacja umoĪliwia szybkie uzyskanie szczegóáowych
raportów - ich wydruk, konwersjĊ do odpowiedniego formatu
(doc., xls, rttf) w celach raportowych, statystycznych,
kontrolnych lub innych.
Przykáadowe raporty:














Peány raport rozmów
Lista rozmów agentów
Lista rozmów, które nie zostaáy poprawnie zapisane
Lista rozmów wychodzących
Lista rozmów przychodzących
Liczba rozmów speániających zadane kryteria
ĝrednie czasy rozmów agentów
Lista wywoáywanych telefonów
Liczba poáączeĔ agenta
Liczba rozmów z podziaáem na okresy czasowe
Czas pracy i przerw agenta
Raport sumaryczny
Liczba rozmów w grupie

Aplikacja NetPlayerPlus Call Center
+ klucz zabezpieczający HASP USB
(opcjonalne wyposaĪenie stanowiska superwizora)

Zestaw sáuĪy do zdalnego odsáuchu, przez sieü LAN, rozmów
telefonicznych zarejestrowanych przez system Comprec
w wersji CallCenter. Zestaw ten umoĪliwia wyszukiwanie oraz
odsáuch:
skompresowanych
i
szyfrowanych,
 rozmów
zarejestrowanych przez system Comprec CallCenter
 rozmów nie skompresowanych, zapisanych w standardzie
wave
Dodatkową funkcją systemu jest moĪliwoĞü przeglądania
plików video typu AVI powiązanych z zarejestrowanymi
rozmowami.
Klucz sprzĊtowy, zainstalowany w dowolnym porcie USB
komputera odpowiada za moĪliwoĞü odsáuchu nagraĔ. JeĪeli
program nie wykryje obecnoĞci klucza sprzĊtowego,
odtwarzanie rozmów nie bĊdzie moĪliwe.

Wymagania Ğrodowiskowe:
System operacyjny: Windows 2000/XP, Procesor: min. Klasa Pentium
II 500 MHz, PamiĊü: min. 128 MB, Miejsce
na twardym
dysku: min. 100 MB

Aplikacja Terminal for Comprec Server Call Center
(opcjonalne wyposaĪenie stanowiska agenta)
Oprogramowanie Terminal for Comprec Server Call Center,
wspóápracujące z Systemem Nagrywania Rozmów COMPREC,
umoĪliwia:
` zdalne zaáączanie i wyáączanie nagrywania
` rejestracjĊ i dopisywanie do pliku z nagraniem screenów
ekranu agenta

Skonfigurowana aplikacja w sposób bezobsáugowy pozwala
zalogowaü uĪytkownika do Systemu Comprec oraz dopisywaü
do bazy danych informacji o tym, który uĪytkownik w danym
momencie korzystaá z terminala. Dopisany login moĪe byü
jednym z kryteriów filtrowania nagraĔ, stanowi dodatkową
informacjĊ identyfikującą dla przeprowadzonej rozmowy oraz
pracy agentów.

COMPREC CCT-2/VOIP
System Nagrywania Rozmów COMPREC CCT-2/VoIP jest
urządzeniem zbudowanym na bazie specjalistycznej platformy
sprzetowo-programowej umoĪliwiającej nagrywanie rozmów
VoIP w sieciach LAN/WAN. Implementacja w systemie kart
do monitorowania tradycyjnej telefonii stacjonarnej oraz
áącznoĞci radiowej umoĪliwia opcjonalnie nagrywanie rozmów
na liniach:
` analogowych telefonicznych i radiowych
` cyfrowych ISDN
` systemowych
Obsáugiwane typy central i aparatów dla linii VoIP:
Rodzaj
centrali

Modele aparatów

Alcatel VoIP IP Touch 4018, IP Touch 4028, IP Touch 4038, IP
Touch 4068,
4010 IP e-Reflexes Easy/D351 IP
420 IP e-Reflexes Premium/D352 IP, 490 Soft phone
4035 IP e-Reflexes Advanced/D354 IP, PIMphony
(Basic/Pro/Team)
Avaya VoIP 4601 IP, 4601 IP, 4610SW IP, 4620 IP, 4621SW IP,
4622SW IP, 4625 IP, 4630SW IP, 4690IP
SpeakerPhone, 5601 IP, 5602 IP, 5610 IP, 5620 IP
Cisco VoIP 7902G, 7905G, 7906G, 7910G, 7911G, 7912G, 7920
Wireless, 7935 Conference Station, 7936 Conference
Station, 7940G, 7941G/GE, 7960G, 7961G/GE,
7970G, 7971 G/GE, 7985G-GE
Ericsson Dialog 4422 IP Office, Dialog 4425 IP Vision
VoIP

Odsáuch nagraĔ:
` odsáuch zarejestrowanych nagraĔ lokalnie na stanowisku
rejestratora (G.711 standard; G.729 opcjonalnie);
` opcjonalnie odsáuch zdalny zarejestrowanych nagraĔ
(G.711 i/lub G.729) poprzez www na dowolnym
stanowisku w sieci – Aplikacja WEBPlayer VoIP dla
stanowiska rejestratora
` opcjonalnie odsáuch zdalny zarejestrowanych nagraĔ
(G.711) poprzez LAN na dowolnym stanowisku w sieci –
Aplikacja ComprecNetPlayer Plus VoIP
Dla plików VoIP nagranych w standardzie stereo aplikacja
odsáuchowa udostĊpnia prezentacjĊ strumienia gáosowego
w odrĊbnych kanaáach audio.

VoIP H323/H225 (start-stop + nr info)
h323/h225
Mitel VoIP 5201 IP Phone, 5207 IP Phone, 5215 IP Phone (Dual
Mode), 5230 IP Phone, 52355 IP Phone, 5240 IP
Phone
Nortel VoIP IP Phone 2001, IP Phone 2002, IP Phone 2004, IP
Phone 2007,
IP Phone 1110, IP Phone 1120 E, IP Phone 1140E,
WLAN Hanset 2210,
WLAN Hanset 2211, IP Audio Conference Phone
2033, Mobile Voice Client 2050, IP Softphone 2050,
Mobile USB Headset Adapter for IP Softphones
Selta VoIP Netfon 200, Netfon 400
VoIP SIP SIP
VoIP Vox RTP Audio

W zaleĪnoĞci od potrzeb urządzenie wyposaĪane jest
w odpowiedni rodzaj i iloĞü kart nagrywających, aplikacje
i licencje oprogramowania (oprogramowanie Ğrodowiskowe,
licencje G.729). Zapis nagraĔ odbywa siĊ w formacie
zgodnym z obsáugiwanym protokoáem komunikacyjnym
natomiast nagrywanie kaĪdej rozmowy w czasie rzeczywistym
w pojedynczym pliku wraz z informacją stowarzyszoną daje
gwarancjĊ, iĪ materiaá Ĩródáowy moĪe byü archiwizowany
do celów dowodowych nawet w postaci pojedynczych nagraĔ
na noĞnikach elektronicznych.

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNE ZARZĄDZANIE

APLIKACJA COMPREC SERWER











integruje pracujące niezaleĪnie rejestratory rozmów
umoĪliwia stworzenie tzw. ”kanaáów wirtualnych” w celu
nadania
jednolitej
architektury
systemowi
wielomoduáowemu
zapewnia centralną kontrolĊ i nadzór nad jednostanowiskowym
lub
wielostanowiskowym,
lokalnym
lub
rozlegáym systemem nagrywania rozmów
áączy poszczególne moduáy, umoĪliwiając ich monitoring,
kontrolĊ, a takĪe weryfikacjĊ, odtwarzanie i archiwizacjĊ
zgromadzonych informacji
zarządza centralnie procesem archiwizacji rozmów
telefonicznych zarejestrowanych przez monitorowane
moduáy nagrywające
zarządza centralnie prawami do odsáuchu, archiwizacji
zarejestrowanych rozmów telefonicznych.



moĪliwoĞü odbudowy bazy danych



dodawanie i usuwanie uĪytkowników oraz nadawanie im
szczegóáowych praw dostĊpu do nagraĔ, odsáuchu,
wydruku notatki*, kanaáów nagrywających, numerów
telefonów, nagrywania lub nie nagrywania w okreĞlonych
przedziaáach
czasowych,
nagrywania
na
Īądanie,
rejestracji zrzutów ekranów
moĪliwoĞü konfigurowania i wprowadzenia ograniczeĔ
czasowych dla nadanych uĪytkownikom uprawnieĔ
moĪliwoĞü
kopiowania
uprawnieĔ
na
innych
uĪytkowników
informacja o wykonanych przeáączeniach
informacja o archiwach – moĪliwoĞü exportu i importu
archiwów
moĪliwoĞü tworzenia bieĪącej kopii bazy danych
i odtwarzania bazy z kopii zapasowej
opcjonalnie moĪliwoĞü kasowania nagraĔ dla administratora








FunkcjonalnoĞü:
 dostĊp do serwera i jego zasobów chroniony programową
kontrolą dostĊpu
 zakres dostĊpnych dla uĪytkowników funkcji konfiturowalny dla administratora systemu
o poprawnoĞci dziaáania rejestratorów,
 informacje
podstawowych procesach funkcyjnych
 logowanie do poszczególnych rejestratorów i dostĊp
do bieĪących informacji o usáugach rejestratora, liczbie
nagraĔ, podstawowych danych o jednostce PC
 dostĊp do szczegóáowych informacji o nagraniach (lista
nagraĔ
z
informacjami
dopisywanymi
do
pliku
z nagraniem i bazy danych)
 dostĊp do szczegóáowych informacji o bazie danych
i narzĊdzi konfiguracyjnych dla administratora
do szczegóáowych informacji o archiwach
 dostĊp
i
narzĊdzi
archiwizacyjnych
dla
uprawnionych
uĪytkowników

* kryteria praw do odsáuchu: przedziaá czasu, nr i opis kanaáu,
nr telefonów, kierunek rozmowy, typu pliku, nr terminala, atrybutów
nagrania (odsáuchana, zarchiwizowana itd.)

Lista nagraĔ
szczegóáowa informacja o archiwizacji nagraĔ (czy
dokonano archiwizacji, na którym kanale, rodzaj
i nr noĞnika archiwizacyjnego)
 atrybut (nagrana/zarchiwizowana/ skasowana/nagrana
poprawnie/szyfrowana)
nazwa, rozmiar
 data, dáugoĞü, godzina, identyfikator,
nagrania w bajtach, format zapisu
 kanaá nagrywający i katalog, w którym zapisano nagranie
 liczba dzwonków, po których odebrano poáączenie
 informacje o numerach, kierunku rozmowy, numerze
terminala (COMPREC)
 informacje o odsáuchu, notatkach, Ĩródle sygnaáu



Archiwizacja:











Baza danych i uprawnienia
 informacje o poszczególnych jednostkach, adresach IP,
przypisanych kanaáach wirtualnych
moĪliwoĞü przeglądania bazy danych, wyszukiwania
nagraĔ po wszystkich kryteriach dostĊpnych dla aplikacji
odsáuchowych
 podgląd zapytaĔ SQL zadanych do wyszukania nagrania
wg filtra SQL
 dostĊp do informacji o zdarzeniach (odsáuch, dopisanie
lub wydruk notatki)
 szczegóáowe informacje o archiwach (ID nagrania, data
pierwszej i ostatniej zarchiwizowanej na noĞniku



* informacje o numerze i etykiecie noĞnika przechowywane w bazie
danych rejestratora co umoĪliwia áatwe odszukanie noĞnika
archiwizacyjnego w sytuacji gdy nagrania zostaną usuniĊte
z rejestratora

Raporty:










rozmowy, numer seryjny noĞnika archiwizacyjnego, opis
noĞnika)

dostĊp
do
mechanizmów
konfiguracji
rĊcznej
i automatycznej
moĪliwoĞü okreĞlenia do 4 ĞcieĪek archiwizacyjnych
lokalnych lub sieciowych (noĞniki staáe lub wymienne)
oraz wielkoĞci archiwów
konfiguracja
zawartoĞci
danych
dla
noĞnika
archiwizacyjnego
(tylko
nagrania
lub
nagrania
z fragmentem bazy danych o nagraniach)
moĪliwoĞü okreĞlenia sposobu zaáączania archiwizacji
automatycznej (okresowe, w okreĞlonych godzinach,
po przekroczeniu áącznej dáugoĞci nagraĔ niezarchiwizowanych)
moĪliwoĞü okreĞlenia reguá archiwizacji dla nagraĔ
(wg kryteriów dostĊpnych dla filtrowania nagraĔ)
podgląd informacji o noĞniku i automatyczne obliczanie
rozmiaru, iloĞci noĞników wymiennych dla archiwizowania zadanego archiwum
moĪliwoĞü wykonania wiĊcej niĪ 1 kopii archiwizacyjnej
danego archiwum oraz ich oznaczenia i opisu etykietą*

informacje o rejestratorze (usáugi rejestratora, iloĞü
rekordów w bazie danych, adres IP, nazwa jednostki)
informacje o zajĊtoĞci dysków lokalnych (z wyszczególnieniem zajĊtoĞci partycji, dysków archiwizacyjnych, itp.)
informacje o plikach logowych archiwizacji
informacja o wykonanych przeáączeniach
informacja o archiwach – moĪliwoĞü exportu i importu
archiwów

Ustawienia:
moĪliwoĞü konfiguracji systemowych ĞcieĪek dostĊpu
(katalogi
przeznaczone
do
gromadzenia
plików,
incomming dla plików przychodzących z innych
rejestratorów)
 mechanizm automatycznego kasowania nagraĔ
 moĪliwoĞü okreĞlenia warunków jakie mają speániü
nagrania przeznaczone do skasowania
 moĪliwoĞü okreĞlenia czasu co jaki system bĊdzie
sprawdzaá czy istnieją pliki do archiwizacji


rezerwacja wolnego miejsca na dysku z nagraniami
moĪliwoĞü okreĞlenia maksymalnej liczby rekordów
w bazie danych
 moĪliwoĞü okreĞlenia kolejnoĞci kasowania nagraĔ



Aplikacja WebServer
 integruje pracujące niezaleĪnie rejestratory rozmów
 zapewnia
centralną
kontrolĊ
i
nadzór
nad
jednostanowiskowym lub wielostanowiskowym, lokalnym
lub rozlegáym systemem nagrywania rozmów
 áączy poszczególne moduáy, umoĪliwiając ich monitoring,
kontrolĊ, a takĪe weryfikacjĊ, odtwarzanie i archiwizacjĊ
zgromadzonych informacji
 zarządza centralnie procesem archiwizacji rozmów
telefonicznych zarejestrowanych przez monitorowane
moduáy nagrywające
 zarządza centralnie prawami do odsáuchu, archiwizacji
zarejestrowanych rozmów telefonicznych.
FunkcjonalnoĞü:
dostĊp do serwera i jego zasobów chroniony programową
kontrolą dostĊpu
 zakres
dostĊpnych
dla
uĪytkowników
funkcji
konfigurowalny dla Administratora systemu
 informacje
o poprawnoĞci dziaáania rejestratorów,
podstawowych procesach funkcyjnych
 logowanie do poszczególnych rejestratorów i dostĊp
do bieĪących informacji o usáugach rejestratora, liczbie
nagraĔ, podstawowych danych o jednostce PC
 dostĊp do szczegóáowych informacji o nagraniach (lista
nagraĔ
z
informacjami
dopisywanymi
do
pliku
z nagraniem i bazy danych)
 dostĊp do szczegóáowych informacji o bazie danych
i narzĊdzi konfiguracyjnych dla administratora
 dostĊp
do szczegóáowych informacji o archiwach
i
narzĊdzi
archiwizacyjnych
dla
uprawnionych
uĪytkowników


Lista nagraĔ
szczegóáowa
informacja
o
archiwizacji
nagraĔ
(czy dokonano archiwizacji, na którym kanale, rodzaj
i nr noĞnika archiwizacyjnego)
 atrybut (nagrana/zarchiwizo- wana/ skasowana/nagrana
poprawnie/szyfrowana)
nazwa, rozmiar
 data, dáugoĞü, godzina, identyfikator,
nagrania w bajtach, format zapisu
 kanaá nagrywający i katalog, w którym zapisano nagranie
 liczba dzwonków, po których odebrano poáączenie
 informacje o numerach, kierunku rozmowy, numerze
terminala (COMPREC)
 informacje o odsáuchu, notatkach, Ĩródle sygnaáu


Baza danych i uprawnienia
 moĪliwoĞü przeglądania bazy danych, wyszukiwania
nagraĔ po wszystkich kryteriach dostĊpnych dla aplikacji
odsáuchowych
 podgląd zapytaĔ SQL zadanych do wyszukania nagrania
wg filtra SQL
 dostĊp do informacji o zdarzeniach (odsáuch, dopisanie
lub wydruk notatki)
 szczegóáowe informacje o archiwach (ID nagrania, data
pierwszej i ostatniej zarchiwizowanej na noĞniku
rozmowy, numer seryjny noĞnika archiwizacyjnego, opis
noĞnika)
 moĪliwoĞü odbudowy bazy danych
 dodawanie i usuwanie uĪytkowników oraz nadawanie im
szczegóáowych praw dostĊpu do nagraĔ, odsáuchu,
wydruku notatki*
 moĪliwoĞü konfigurowania i wprowadzenia ograniczeĔ
czasowego dla nadanych uĪytkownikom uprawnieĔ
 opcjonalnie moĪliwoĞü kasowania nagraĔ (funkcja dla
dla administratora)
* kryteria praw do odsáuchu: przedziaá czasu, nr i opis kanaáu, nr
telefonów, kierunek rozmowy, typu pliku, nr terminala, atrybutów
nagrania (odsáuchana, zarchiwizowana itd.)

Archiwizacja:
 dostĊp
do
mechanizmów
konfiguracji
rĊcznej
i automatycznej
 moĪliwoĞü okreĞlenia do 4 ĞcieĪek archiwizacyjnych
lokalnych lub sieciowych (noĞniki staáe lub wymienne)
oraz wielkoĞci archiwów
 konfiguracja
zawartoĞci
danych
dla
noĞnika
archiwizacyjnego
(tylko
nagrania
lub
nagrania
z fragmentem bazy danych o nagraniach)
 moĪliwoĞü okreĞlenia sposobu zaáączania archiwizacji
automatycznej (okresowe, w okreĞlonych godzinach, po
przekroczeniu
áącznej
dáugoĞci
nagraĔ
niezarchiwizowanych)
 moĪliwoĞü okreĞlenia reguá archiwizacji dla nagraĔ
(wg kryteriów dostĊpnych dla filtrowania nagraĔ)
 podgląd informacji o noĞniku i automatyczne obliczanie
rozmiaru, iloĞci noĞników wymiennych dla archiwizowania zadanego archiwum
 moĪliwoĞü wykonania wiĊcej niĪ 1 kopii archiwizacyjnej
danego archiwum oraz ich oznaczenia i opisu etykietą*
* informacje o numerze i etykiecie noĞnika przechowywane w bazie
danych rejestratora co umoĪliwia áatwe odszukanie noĞnika
archiwizacyjnego w sytuacji gdy nagrania zostaną usuniĊte
z rejestratora

Ustawienia:
 moĪliwoĞü konfiguracji systemowych ĞcieĪek dostĊpu
(katalogi
przeznaczone
do
gromadzenia
plików,
incomming dla plików przychodzących z innych
rejestratorów)
 mechanizm automatycznego kasowania nagraĔ
 moĪliwoĞü okreĞlenia warunków jakie mają speániü
nagrania przeznaczone do skasowania
 moĪliwoĞü okreĞlenia czasu co jaki system bĊdzie
sprawdzaá czy istnieją pliki do archiwizacji
 rezerwacja wolnego miejsca na dysku z nagraniami
 moĪliwoĞü okreĞlenia maksymalnej liczby rekordów
w bazie
 moĪliwoĞü okreĞlenia kolejnoĞci kasowania nagraĔ
Raporty:
 informacje o rejestratorze (usáugi rejestratora, iloĞü
rekordów w bazie danych, adres IP, nazwa jednostki)
 informacje
o
zajĊtoĞci
dysków
lokalnych
(z
wyszczególnieniem
zajĊtoĞci
partycji,
dysków
archiwizacyjnych, itp.)
 informacje o plikach logowych archiwizacji

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ODSàUCH ZDALNY

APLIKACJA NETPLAYER dla odsáuchu sieciowego plików
skompresowanych
standardowym
kodekiem
(aplikacja
dostĊpna nieodpáatnie w standardzie urządzenia):
 odsáuch
nagraĔ
skompresowanych
standardowym
kodekiem zarchiwizowanych na dyskach lokalnych
komputera
uĪytkownika,
noĞnikach
wymiennych,
dyskach sieciowych (np. HDD rejestratora)
 zabezpieczenie przed moĪliwoĞcią manipulacji nagraniem
 moĪliwoĞü przeglądania dostĊpnych archiwów rozmów,
odtwarzania
nagraĔ,
przeglądania
faksów
(przy
korzystaniu z klucza do wizualizacji faxów)
 obliczanie i wyĞwietlanie liczby oraz czasu nagraĔ
znajdujących siĊ na utworzonej do odsáuchu liĞcie nagraĔ
 ustawianie szybkoĞci przewijania, skoków czasowych
przewijania, powrotu po pauzie
 regulacja gáoĞnoĞci odtwarzania
 graficzne przedstawianie procesu odtwarzania: play, stop
pauza, przewijanie do przodu, przewijanie do tyáu,
przewijanie
skokowe,
przewijanie
do
początku
poprzedniego lub nastĊpnego nagrania, odtwarzanie
w pĊtli
 graficzna informacja o odsáuchiwanej rozmowie
 odtwarzanie cykliczne wybranych fragmentów z utworzonej listy nagraĔ






















sterowanie
procesem
odtwarzania
z
klawiatury
numerycznej komputera
odtwarzanie
cykliczne
wybranych
fragmentów
z utworzonej listy nagraĔ
sterowanie
procesem
odtwarzania
z
klawiatury
numerycznej komputera
konfigurowanie wyglądu listy nagraĔ dla kaĪdego
z
uĪytkowników
(kolumn,
kolejnoĞci,
porządku
sortowania danych)
moĪliwoĞü umieszczenia
w widoku listy nagraĔ
szczegóáowych informacji
o nagraniu: informacja
o archiwizacji (czy zarchiwizowano, na jakim kanale
archiwizacyjnym i na jakim noĞniku), data, dáugoĞü
nagrania, czas powstania nagrania, identyfikator i atrybut
rozmowy, katalog, kierunek rozmowy, numery telefonów,
nazwa pliku, notatka, numer terminala, informacja
o odsáuchu, opis kanaáu, rozmiar pliku
moĪliwoĞü kopiowania wyglądu listy nagraĔ na innych
uĪytkowników
moĪliwoĞü konfigurowania liczby rekordów dostĊpnych na
liĞcie nagraĔ
wydruk listy nagraĔ
moĪliwoĞü filtrowania po wszystkich informacjach
opisujących nagranie: data, godzina, czas rozpoczĊcia,
zakoĔczenia rozmowy, dáugoĞü rozmowy, przedziaá
czasowy, numery telefoniczne (peáne lub sekwencja cyfr
dowolnego fragmentu numeru), kierunek rozmowy, opis
kanaáu, atrybut nagrania, format pliku, Ĩródáo sygnaáu,
informacja o notatce, numer terminala, znaczniki
rozmowy, zapytania SQL
moĪliwoĞü dowolnego áączenia kryteriów wyszukiwania
nagraĔ
dopisywanie, edycja i wydruk notatki do nagrania
informacja o dokonywanych na nagraniu operacjach
(odsáuch, notatka), datach operacji i uĪytkownikach,
którzy je wykonali
rĊczna archiwizacja nagraĔ na wybrane zasoby
definiowanie jĊzyka obsáugi interfejsu programu
moĪliwoĞü definiowania widoku listy nagraĔ (przedziaáów
czasowych dla widocznoĞci)
odsáuch nagraĔ ze zdefiniowanych przedziaáów czasowych

APLIKACJA WEBPLAYER do odsáuchu przez www plików
szyfrowanych
skompresowanych
i
skompresowanych
standardowym kodekiem













APLIKACJA NETPLAYER PLUS Z KLUCZEM USB dla odsáuchu
sieciowego plików szyfrowanych skompresowanych












logowanie do zasobów rejestratora chronione hasáem
i dostĊp do funkcji zgodny z uprawnieniami nadanymi
przez administratora
 graficzna wizualizacja przebiegu odtwarzania – moĪliwoĞü
uruchomienia i zatrzymania w dowolnym momencie,
szybkie przewijanie, regulacja gáoĞnoĞci odsáuchu
 moĪliwoĞü zmiany hasáa dla zalogowanego uĪytkownika

moĪliwoĞü wymuszenia zmiany hasáa dla uĪytkownika
w ustalonych odstĊpach czasowych
moĪliwoĞü zmiany widoku okna odsáuchowego i kolumn
listy nagraĔ
lista nagraĔ zawierająca informacje o numerze
ID nagrania i jego atrybucie (stan bieĪący, czy
odsáuchano, doáączono lub wydrukowano notatkĊ lub
znacznik nagrania), dokáadnej dacie, godzinie, dáugoĞci
nagrania, doáączonych numerach i kierunku rozmowy,
kanale (numer, opis), z którego pochodzi nagranie oraz
katalogu, w którym zostaáo zapisane
informacja o aktywnoĞci filtrów
filtr prosty (doáączone numery, zakres czasowy, dokáadna
data i czas nagrania, waĪnoĞü)
filtr zaawansowany (numery w opisie, identyfikator,
nazwa pliku, numer lub opis kanaáu, kierunek rozmowy,
informacje o nagraniu – nagrana, poprawnie nagrana,
zarchiwizowana, zaszyfrowana, skasowana)
moĪliwoĞü dopisywania i edycji notatek oraz filtrowania
po informacji o notatce
moĪliwoĞü definiowania widoku listy nagraĔ (przedziaáów
czasowych dla widocznoĞci)
odsáuch nagraĔ ze zdefiniowanych przedziaáów czasowych








klucz sprzĊtowy USB odpowiadający za deszyfracjĊ
i
dekompresjĊ
nagraĔ,
zabezpieczający
dostĊp
do odsáuchu
graficzne przedstawianie procesu odtwarzania: play, stop
pauza, przewijanie do przodu, przewijanie do tyáu,
przewijanie
skokowe,
przewijanie
do
początku
poprzedniego lub nastĊpnego nagrania, odtwarzanie
w pĊtli
graficzna informacja o odsáuchiwanej rozmowie
odtwarzanie
cykliczne
wybranych
fragmentów
z utworzo-nej listy nagraĔ
sterowanie
procesem
odtwarzania
z
klawiatury
numerycznej komputera
konfigurowanie wyglądu listy nagraĔ dla kaĪdego
z
uĪytkowników
(kolumn,
kolejnoĞci,
porządku
sortowania danych)
moĪliwoĞü umieszczenia
w widoku listy nagraĔ
szczegóáowych informacji
o nagraniu: informacja
o archiwizacji (czy zarchiwizowano, na jakim kanale
archiwizacyjnym i na jakim noĞniku), data, dáugoĞü
nagrania,
czas
powstania
nagrania,
identyfikator
i atrybut rozmowy, katalog, kierunek rozmowy, numery
telefonów, nazwa pliku, notatka, numer terminala,
informacja o odsáuchu, opis kanaáu, rozmiar pliku
moĪliwoĞü kopiowania wyglądu listy nagraĔ na innych
uĪytkowników
moĪliwoĞü konfigurowania liczby rekordów dostĊpnych
na liĞcie nagraĔ
wydruk listy nagraĔ
moĪliwoĞü filtrowania po wszystkich informacjach
opisujących nagranie: data, godzina, czas rozpoczĊcia,












zakoĔczenia rozmowy, dáugoĞü rozmowy, przedziaá
czasowy, numery telefoniczne (peáne lub sekwencja cyfr
dowolnego fragmentu numeru), kierunek rozmowy, opis
kanaáu, atrybut nagrania, format pliku, Ĩródáo sygnaáu,
informacja o notatce, numer terminala, znaczniki
rozmowy, zapytania SQL
moĪliwoĞü dowolnego áączenia kryteriów wyszukiwania
nagraĔ
dopisywanie, edycja i wydruk notatki do nagrania
informacja o dokonywanych na nagraniu operacjach
(odsáuch, notatka), datach operacji i uĪytkownikach,
którzy je wykonali
rĊczna archiwizacja nagraĔ na wybrane zasoby
definiowanie jĊzyka obsáugi interfejsu programu
opcjonalnie: eksport plików lub ich fragmentów do wave
z moĪliwoĞcią kopiowania nagáówków, tworzenia bazy
danych o nagraniach i zmianą nazwy pliku na rozszerzoną (np. zawierajacą datĊ i godzinĊ nagrania)
moĪliwoĞü definiowania widoku listy nagraĔ (przedziaáów
czasowych dla widocznoĞci)
odsáuch nagraĔ ze zdefiniowanych przedziaáów czasowych

APLIKACJA NETPLAYER PLUS Z KLUCZEM USB dla odsáuchu
sieciowego plików szyfrowanych skompresowanych oraz ich
konwersji do standardowego formatu kompresji
 klucz sprzĊtowy USB odpowiadający za deszyfracjĊ
i
dekompresjĊ
nagraĔ,
zabezpieczający
dostĊp
do odsáuchu oraz moĪliwoĞci konwersji
nagraĔ szyfrowanych skompresowanych
 konwersja
do standardowego formatu kompresji
 graficzne przedstawianie procesu odtwarzania: play, stop
pauza, przewijanie do przodu, przewijanie do tyáu,
przewijanie
skokowe,
przewijanie
do
początku
poprzedniego lub nastĊpnego nagrania, odtwarzanie
w pĊtli
 graficzna informacja o odsáuchiwanej rozmowie
cykliczne
wybranych
fragmentów
 odtwarzanie
z utworzonej listy nagraĔ
procesem
odtwarzania
z
klawiatury
 sterowanie
numerycznej komputera
 konfigurowanie wyglądu listy nagraĔ dla kaĪdego
z
uĪytkowników
(kolumn,
kolejnoĞci,
porządku
sortowania danych)
umieszczenia
w widoku listy nagraĔ
 moĪliwoĞü
szczegóáowych
informacji
o
nagraniu:
informacja
o archiwizacji (czy zarchiwizowano, na jakim kanale
archiwizacyjnym i na jakim noĞniku), data, dáugoĞü
nagrania, czas powstania nagrania, identyfikator i atrybut
rozmowy, katalog, kierunek rozmowy, numery telefonów,
nazwa pliku, notatka, numer terminala, informacja
o odsáuchu, opis kanaáu, rozmiar pliku
 moĪliwoĞü kopiowania wyglądu listy nagraĔ na innych
uĪytkowników
 moĪliwoĞü konfigurowania liczby rekordów dostĊpnych
na liĞcie nagraĔ
 wydruk listy nagraĔ
filtrowania po wszystkich informacjach
 moĪliwoĞü
opisujących nagranie: data, godzina, czas rozpoczĊcia,
zakoĔczenia rozmowy, dáugoĞü rozmowy, przedziaá
czasowy, numery telefoniczne (peáne lub sekwencja cyfr
dowolnego fragmentu numeru), kierunek rozmowy, opis
kanaáu, atrybut nagrania, format pliku, Ĩródáo sygnaáu,
informacja o notatce, numer terminala, znaczniki
rozmowy, zapytania SQL
 moĪliwoĞü dowolnego áączenia kryteriów wyszukiwania
nagraĔ
 dopisywanie, edycja i wydruk notatki do nagrania
 informacja o dokonywanych na nagraniu operacjach
(odsáuch, notatka), datach operacji i uĪytkownikach,
którzy je wykonali
 rĊczna archiwizacja nagraĔ na wybrane zasoby
 definiowanie jĊzyka obsáugi interfejsu programu
 opcjonalnie: eksport plików lub ich fragmentów do wave
z moĪliwoĞcią kopiowania nagáówków, tworzenia bazy

danych
o
nagraniach
i
zmianą
nazwy
pliku
na rozszerzoną (np. zawierajacą datĊ i godzinĊ nagrania)
 moĪliwoĞü definiowania widoku listy nagraĔ (przedziaáów
czasowych dla widocznoĞci)
 odsáuch nagraĔ ze zdefiniowanych przedziaáów czasowych
WIZUALIZACJA FAKSÓW
Uruchomienie funkcji wizualizacji faksów dla aplikacji
NetPlayer
i
NetPlayer
Plus
wymaga
implementacji
zaprogramowanego klucza faksowego USB:
 zapis korespondencji faksowej w postaci tiff bezpoĞrednio
na rejestratorze
 wizualizacja faksów (moĪliwoĞü zmiany ukáadu sekcji
okna/obracanie,
powiĊkszanie
i
pomniejszanie/
dopasowywanie wielkoĞci strony)

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNY MONITORING

APLIKACJA COMSA RECORDER pozwala na monitorowanie
pracy podpiĊtych do niego rejestratorów zbierając informacje
o zaistniaáych zdarzeniach. Zdarzeniem monitorowanym przez
aplikacje jest kaĪda sytuacja (informacja) o wysokim
priorytecie lub awaria zdefiniowana przez uĪytkownika jako
element podlegający kontroli. System Ğledzi zdarzenia
zewnĊtrzne, rejestruje ich przebieg, analizuje i podejmuje
odpowiednie dziaáania zgodne ze zdefiniowanym przez
administratora scenariuszem.
Architektura oprogramowania ma budowĊ moduáową.
W zaleĪnoĞci od zaimplementowanych moduáów
programowych system umoĪliwia:
 korzystanie z opracowanych dla wdroĪenia scenariuszy
obsáugi alarmów
 modyfikowanie scenariuszy powiadamiania w zaleĪnoĞci
od bieĪących potrzeb uĪytkowników
 uruchomienie stanowiska obsáugi alarmów pozwalającego
na wizualizacjĊ komunikatów na mapie przedsiĊbiorstwa
poáączoną z informacją obsáugi alarmu i wymaganym
potwierdzeniem wykonania procedury postĊpowania
przez operatora .

Na podstawie otrzymanych sygnaáów system generuje
odpowiedni komunikat alarmowy rozsyáany przy uĪyciu
wybranych
mediów
komunikacyjnych
(e-mail,
sms,
komunikat audio) do pojedynczych osób, grupy osób
lub wskazanej jednostki interwencyjnej. Komunikat wysyáany
jest do odbiorcy aĪ do momentu uzyskania potwierdzenia
o
jego
otrzymaniu.
Kod
potwierdzający
od
osoby
upowaĪnionej
moĪe
uruchamiaü
dalszą
procedurĊ
postĊpowania np. w celu podjĊcia automatycznych dziaáaĔ
naprawczych.
Moduáy
programowe
dedykowane
do
monitoringu
rejestratorów
rozmów
umoĪliwiają,
w
zaleĪnoĞci
od wdroĪonego scenariusza obsáugi i zaimplementowanej
warstwy programowej, kontrolowanie nastĊpujących zdarzeĔ:
 informacji o zalogowaniu siĊ do systemu operacyjnego
na rejestratorze okreĞlonego uĪytkownika wraz z czasem
logowania
 informacji o braku komunikacji pomiĊdzy serwerem
a rejestratorem




































informacji o przeáączeniu archiwizacji na kolejny noĞnik
w przypadku jego zapeánienia
informacji
o
zapeánieniu
zasobu
dedykowanego
do archiwizacji
informacji o zakoĔczeniu wypalania páyty CD/DVD
informacja o utworzeniu nowego rekordu w bazie danych
(rekord skojarzony z nagraniem);
informacji o uruchomieniu lokalnego podsáuchu kanaáu
informacji o uruchomieniu procesu rejestracji na rejestratorze
informacji o zatrzymaniu procesu rejestracji
informacji o zmianie konfiguracji rejestratora informacji
o statusie poáączenia z klientem CSTA
informacji o báĊdzie przy obsáudze bazy danych
rejestratora (kod báĊdu + opis tekstowy)
zmiany stanu linii wejĞciowej
uszkodzenia lub zawieszenie aplikacji obsáugującej proces
nagrywania
informacji o podzieleniu pliku po osiągniĊciu okreĞlonego
maksymalnego czasu rozmowy
informacji o utworzeniu/edytowaniu notatki do nagrania
informacji o zmianie ĞcieĪki nagrywania
informacji o zapeánieniu ĞcieĪki nagrywania
informacji o odsáuchiwaniu pliku
informacji o komunikacji na interfejsie ISDN
informacji o zaáogowaniu siĊ do rejestratora z poziomu
aplikacji odsáuchowej po sieci, www
informacji o báĊdzie podczas logowania do rejestratora
z poziomu aplikacji odsáuchowej po sieci, www
informacji o wysáaniu zapytania do bazy danych Comprec
wraz treĞcią zapytania
informacji o przyroĞcie iloĞci rejestrowanych rozmów
informacji o Ğrednim czasie rozmów
informacji o iloĞci rozmów zarejestrowanych przez dwa
równolegáe
rejestratory
(porównanie
rozmów
nagrywanych z tych samych kanaáów na dwóch róĪnych
rejestratorach)
informacji
o
iloĞci
rozmów
zarejestrowanych
na poszczególnych kanaáach
informacji
o
iloĞci
rozmów
zarchiwizowanych
w przeciągu ostatnich 24 godz.
informacji o poziomie sygnaáu nagrywanych rozmów –
Ğrednia wartoĞü 10 nagraĔ
informacji o iloĞci i dáugoĞci rozmów zarchiwizowanych
na serwerze z rejestratorów w kolejnych 24 godz.
okresach czasowych
informacji o iloĞci i dáugoĞci rozmów zarchiwizowanych
na serwerze z dwu równolegáych rejestratorów
w kolejnych 24 godz. okresach czasowych
informacji o báĊdach w poszczególnych aplikacjach
zainstalowanych na jednostce rejestratora
informacji o stanach awaryjnych usáugi rejestratora
informacji o zajĊtoĞci dysku.

ElastycznoĞü
oprogramowania
przejawiająca
siĊ
w moĪliwoĞci skonfigurowania dowolnego scenariusza
dziaáania aplikacji pozwala na objĊcie monitoringiem jedynie
tych zdarzeĔ, które są istotne dla UĪytkownika.

DODATKOWE APLIKACJE UĩYTKOWE –

ZDALNE ARCHIWUM

APLIKACJA KONSOLA ARCHIWIZACYJNA wspiera procesy
automatycznej archiwizacji dla rejestratorów, do których
dostĊp jest utrudniony, a konfiguracja funkcji uĪytkowych
moĪe odbywaü siĊ jedynie z pozycji zewnĊtrznego stanowiska
PC peániącego rolĊ stacji zarządzającej lub archiwizacyjnej.
Rejestratory
rozmów
COMPREC
i
SIMLogger
w standardzie są wyposaĪone w moduá lokalnej oraz sieciowej
archiwizacji konfigurowalny w zakresie funkcjonalnym na
stanowisku rejestratora. Dodatkowa aplikacja wspóápracująca
z rejestratorami - Konsola archiwizacyjna - jest dedykowana
dla niezaleĪnego stanowiska uĪytkowego w sytuacjach gdy,
z przyczyn organizacyjnych, korzystanie z podstawowego
moduáu archiwizacji nie jest moĪliwe, a dostĊp do lokalnej
jednostki rejestrującej utrudniony.
Aplikacja do automatycznej archiwizacji dla stanowiska
zewnĊtrznego umoĪliwia:
 okreĞlenie wielu dowolnych ĞcieĪek archiwizacyjnych
i zakresów archiwizacji;
 wybór rejestratorów, kanaáów nagrywających, listy
nagraĔ i zakresu czasowego, dla których ma byü
przeprowadzona archiwizacja;
 zapis
nagraĔ archiwalnych wraz z informacjami
o nagraniach w formacie Ĩródáowym umoĪliwiającym
peáne wykorzystanie z nagrania w celach dowodowych;
 zapis
nagraĔ archiwalnych wraz z informacjami
o nagraniach w dowolnym, innym niĪ Ĩródáowy formacie
kompresji (PCM, wave, MPEG, inne z uĪyciem koderów
dostĊpnych w Ğrodowisku Windows);
rozszerzenie
nazwy
plików
 konfigurowalne
zarchiwizowanych informacjami o nagraniu (np. czas
powstania, kanaá nagrywający, informacje o numerach
telefonów);
 korzystanie z raportów o przeprowadzonych sesjach
archiwizacyjnych.

DostĊp do funkcji archiwizacji zdalnej na stacji zarządzającej
jest uwarunkowany nadanymi uprawnieniami. PoniewaĪ
nagrane rozmowy nierzadko, ze wzglĊdu na rodzaj
zarejestrowanych danych, mogą stanowiü informacje objĊte
specjalnym nadzorem bezpieczeĔstwa, wskazane jest
korzystanie
z
funkcji
sieciowych
przy
zachowaniu
odpowiednich dla danej instytucji procedur dostĊpu
i autoryzacji uĪytkowników.

Rejestrator Rozmów VoiceLogger stanowi samodzielny rejestrator
z wbudowaną pamiĊcią flash, na której gromadzone są nagrania
z konkretnej, dedykowanej do nagrywania linii telefonicznej
analogowej lub systemowej.
Nagrania mogą byü odsáuchiwane
bezpoĞrednio na rejestratorze rozmów lub teĪ, po zaimportowaniu ich
na dowolny zasób stacji PC, za pomocą doáączonej do urządzenia
aplikacji odsáuchowej na niezaleĪnej jednostce komputerowej.
Komunikacja ze stacją PC jest moĪliwa poprzez port USB.
KompatybilnoĞü
z
oprogramowaniem
rejestratorów
rozmów
SIMLogger oraz COMPREC powoduje, Īe nagrania mogą byü równieĪ
obsáugiwane
przez
systemy
bazodanowe
rejestratorów
wielokanaáowych i odsáuchiwane przez aplikacje uĪytkowe systemów
SIMLogger i COMPREC.
Rodzaje obsáugiwanych linii:
` linia telefoniczna analogowa
` linia telefoniczna cyfrowa systemowa (Ericsson, Alcatel)
` moĪliwoĞü wspóápracy z systemami wielokanaáowymi –
SIMLogger i COMPREC
FunkcjonalnoĞü rejestratora:
` samodzielny
jednokanaáowy rejestrator rozmów dla linii
analogowej lub systemowej (Ericsson, Siemens, Alcatel, Awaya,
DGT, Slican, Panasonic)
` nagrywanie rozmów w czasie rzeczywistym w formacie
szyfrowanym (autorska kompresja sprzĊtowo-programowa)
` czas rejestracji na standardowym noĞniku (pamiĊü flash 1 GB) 30 godzin nagraĔ w formacie G.711
` opcjonalnie moĪliwoĞü zwiĊkszenia pamiĊci flash
` informacja o dacie i dáugoĞci nagrania
` dekodowanie sygnalizacji DTMF i FSK dla linii analogowych
` informacja o iloĞci nagraĔ
` odsáuch lokalny z moĪliwoĞcią wyszukiwania
` regulacja gáoĞnoĞci odsáuchu
` konfigurowalne kryterium zaáączania nagrywania (podniesienie
sáuchawki lub na Īądanie)
` automatyczne kasowanie najstarszych nagraĔ po zapeánieniu
pamiĊci
` moĪliwoĞü nadawania uprawnieĔ uĪytkownikom
` moĪliwoĞü kasowania nagraĔ przez administratora
` moĪliwoĞü zdalnej archiwizacji plików na stacji PC (port USB)
i obsáugi plików
przez doáączaną do urządzenia aplikacjĊ
dla stanowisk PC
` moĪliwoĞü importu nagraĔ do aplikacji obsáugujących rejestratory
SIMLogger/COMPREC, importu do bazy danych nagraĔ oraz
obsáugi plików przez aplikacje odsáuchowe SIMLogger/COMPREC

APLIKACJE UĩYTKOWE DLA STACJI PC – VOICELOGGER FOR
WINDOWS XP
Wymagania Ğrodowiskowe: System operacyjny: Windows XP,
PamiĊü: min. 128 MB, karta dĨwiĊkowa i gáoĞniki; Miejsce na
twardym dysku: min. 20 MB
na HDD, Dodatkowe:
Microsoft.NET Framework 3.5

FUNKCJONALNOĝû OPROGRAMOWANIA:
`
`
`
`
`
`
`
`

dostĊp do aplikacji i rejestratora chroniony hasáem
zdalna konfiguracja rejestratora:
konfigurowanie parametrów zaáączania nagrywania
konfigurowanie
uprawnieĔ
(dostĊpu
do
aplikacji
i rejestratora oraz zmiany hasáa)
konfigurowanie archiwizacji
moĪliwoĞü
aktualizacji
(synchronizacji)
czasu
systemowego
dostĊp do listy nagraĔ i importu listy nagraĔ na dowolnie
wskazane zasoby
konfiguracja widoku listy nagraĔ

` okreĞlanie listy nagraĔ do odsáuchu, archiwizacji
lub importu z wykorzystaniem:
` opcji filtrowania nagraĔ
` rĊcznego wyboru
` dostĊp do informacji o rejestratorze i oprogramowaniu,
zajĊtoĞci noĞnika podstawowego (Flash)
` moĪliwoĞü kasowania nagraĔ z dysku lokalnego
` lokalny odsáuch nagraĔ niezaleĪny od nagrywania
` graficzna prezentacja przebiegu odtwarzania:
` start/stop/pauza
` pauza
` przewijanie do przodu i do tyáu
` poprzednia/nastĊpna rozmowa
` czas odtwarzania
` filtrowanie nagraĔ wedáug nastĊpujących kryteriów:
identyfikator rozmowy, data (rok/miesiąc/dzieĔ), godzina
(godzina/minuta/sekunda), przedziaá czasowy, numery
telefoniczne, kierunek rozmowy
` moĪliwoĞü áączenia kryteriów wyszukiwania
` moĪliwoĞü regulacji gáoĞnoĞci odtwarzania

