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VIDOCDE CALL RECORDER APRESA 
 

 
 
 

Profesjonalny rejestrator rozmów telefonicznych 

 
 

Rejestracja rozmów telefonicznych, radiołączności czy np. przebiegu spotkań jest integralną częścią 
strategii bezpieczeństwa firmy, a często wprost: biznesu. Czasami jest to obowiązek prawny, czasem zaś 
rejestracji używa się do potwierdzenia ustaleń, szkoleń, zarządzania jakością czy ze względów 
bezpieczeństwa. Zawsze jednak rejestracja musi być pewna. 
 
Vidicode stworzył CALL RECORDER APRESA jako platformę rejestracyjną o porównywalnym 
bezpieczeństwie i funkcjonalności do wszystkich innych, ale tu bezpieczeństwo i niezawodność 
dostarczane są w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. 
 
Filozofia działania Vidicode zakłada, że Klient powinien dokładnie wiedzieć co kupuje i nie może być 
zaskakiwany dodatkowymi kosztami za, wydawałoby się niezbędne, „funkcje dodatkowe”. APRESA jest 
więc pomyślana jako system wyposażony „we wszystko”. Natomiast rozmiar, pojemność systemu, mogą 
być skalowane do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. 
 
Dlatego też Call Recorder APRESA to idealne rozwiązanie dla rejestracji komunikacji głosowej na traktach i 
liniach SIP/VoIP, ISDN II, E1/T1, TDM, analogowych, komórkowych i radiowych. 
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Informacje ogólne 
 

 Dostęp do nagrań 
Wszystkie nagrania są składowane w systemie APRESA i są dostępne przez standardową przeglądarkę 
internetową. Aplikacja web jest zabezpieczona loginem i hasłem, zatem każdy użytkownik ma dostęp 
jedynie do nagrań, do których jest upoważniony. W zależności od uprawnień, ten sam interfejs 
użytkownika pozwala na kontrolę działania rejestratora, wyszukiwanie i odsłuchiwanie nagrań, a także na 
konfigurację ustawień systemu. 
 

 Parametry wyszukiwania 
Nagrania mogą być wyszukiwane z uwzględnieniem wszelkich dostępnych parametrów opisujących 
rozmowę. Może to być data, godzina, czas trwania, numery dzwoniący, wydzwaniany i wewnętrzny, nazwa 
użytkownika, adres IP, kierunek rozmowy czy notatka. Kombinacje parametrów mogą być zapisywane dla 
szybkiego ponownego ich użycia. 
 

 Direct Monitoring Client 
APRESA dostarczana jest wraz ze specjalną aplikacją do monitorowania “na żywo” rejestrowanych 
rozmów. Pozwala to supervisorom na podgląd oraz podsłuch bieżącej pracy agentów. 
 

 APRESA Client Software 
Ta aplikacja, również dostarczana z systemem, umożliwia rejestrację ekranów agentów w trakcie rozmów, 
ale także pozwala opisywać nagrania notatkami, ręcznie startować i zatrzymywać nagrywanie, czy 
wyciszać w nagraniu „wrażliwe” fragmenty nagrywanych rozmów. 
 

 Kompatybilność 
APRESA oferuje kompatybilność z bardzo wieloma protokołami VoIP jak SIP, H323, Siemens HFA, AASTRA, 
Ericsson, Nortel, Megaco, Cisco SCCP, MS Lync i innymi. W zakresie cyfrowych linii TDM, APRESA może 
pochwalić się zdolnością obsługi niemalże wszystkich popularnych na świecie central PBX. 
 

 Integracja z systemami zewnętrznymi (APRESA API) 
W wielu wypadkach sam system APRESA spełnia potrzeby i oczekiwania Klientów. Vidicode oferuje jednak 
dodatkowo narzędzia i możliwości, aby sterować pracą APRESA z zewnętrznych systemów a także 
udostępniać nagrania i dane dla aplikacji CRM/ERP/DMS. Dzięki temu uruchamianie i zatrzymywanie 
rejestracji, czy choćby wyciszanie fragmentów nagrań może być inicjowane z systemów Klienta, zaś 
kartoteki klientów czy transakcji mogą zawierać linki do odpowiednich nagrań. APRESA API również 
zawarte jest w cenie systemu. 
 

 Nagrywanie pasywne/aktywne (SIP / VoIP) 
Zazwyczaj rejestracja VoIP realizowana jest przez mirroring ruchu VoIP do rejestratora. Ale APRESA może 
używać tzw. aktywnego nagrywania, co realizowane jest przez automatyczne zestawianie połączeń 
konferencyjnych przez PBX. W takim przypadku APRESA odbiera połączenie konferencyjne i rozpoczyna 
nagrywanie. Ten rodzaj rejestracji nie koniecznie jest lepszy, ale może być szczególnie użyteczny, np. gdy 
bezpośredni mirroring  jest niemożliwy, lub gdy same połączenia są szyfrowane. 
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 Rejestracja połączeń komórkowych 
Rejestracja połączeń komórkowych czasem jest tak samo istotna jak nagrywanie klasycznej telefonii. 
APRESA oferuje kilka technologii do tego celu: 
Record & Store – aparat sam nagrywa rozmowę, a nagranie jest wysyłane do APRESY, gdzie jest ono 
składowane. 
Record Direct – rozmowa jest kierowana „poprzez” rejestrator APRESA, gdzie jest nagrywana. 
Ze względu na dużą różnorodność aparatów i ich system operacyjnych, zaplanowanie rozwiązania w tym 
zakresie wymaga zawsze kontaktu ze wsparciem Vidicode. 
 

 Audit Trail 
APRESA może przechowywać log pokazujący, kto dostawał się do system, jakie czynności wykonywał, 
jakich słuchał nagrań. Szczególnie w środowiskach, gdzie zasadnicze znaczenia ma integralność i 
bezpieczeństwo, funkcjonalność ta pozwala na weryfikację szczelności przyjętych zasad.  
 

 Nagrywanie rozproszone / satelitarne 
Jeśli rejestracji podlegać mają rozmowy z różnych lokalizacji, wówczas rejestratory APRESA mogą 
pracować  w trybie satelitarnym. Faktyczna rejestracja odbywa się wówczas lokalnie w oddziałach, ale 
wszystkie nagrania są przesyłane do centrali, gdzie są składowane, archiwizowane i gotowe do odsłuchu. 
 

 Rozwój 
APRESA to system wciąż rozwijany, a Vidicode dostarcza coraz to nowych, interesujących funkcji, co daje 
obecnym i nowym Klientom pewność, że ich system zawsze będzie aktualny. 
Aktualizacja APRESA możliwa jest jako on-line i off-line wprost z interfejsu uprawnionego użytkownika 
systemu. 
 
 
 

Główne cechy i funkcje rejestratorów APRESA 
 

Poza samym nagrywaniem rozmów wraz ze wszystkimi dostępnymi danymi dodatkowymi, APRESA 
wyposażona jest w liczne funkcje potrzebne w większości systemów rejestrujących: 
 

 Nagrywanie ekranów 
Funkcja pozwala na rejestrację aktywności na ekranie komputera agenta w czasie nagrywania 
prowadzonej przez niego rozmowy. Oczywiście później możliwe jest synchroniczne odtworzenie obu 
nagrań (audio i video). 
Kluczowe korzyści: Zapobieganie błędom i zwiększenie efektywności. 
 

 Zapis na żądanie 
Dzięki tej funkcji możliwe jest oznaczenie rozmowy (w dowolnym momencie jej trwania) tak, aby została 
ona zapisana (w całości). Nieoznaczone rozmowy będą automatycznie skasowane dla zabezpieczenia 
prywatności rozmówców i treści rozmowy.  
Kluczowe korzyści: Bezpieczeństwa i ochrona bez narażania prywatności. 
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 Nagrywanie na żądanie 
Kiedy trzeba nagrać jedynie wybrany fragment rozmowy, to idealna funkcja. Agent prowadzący rozmowę 
(lub aplikacja zewnętrzna poprzez API) może w dowolnym momencie włączyć lub wyłączyć rejestrację. 
Wówczas jedynie wybrana część rozmowy zostanie zapisana. 
Kluczowe korzyści: Rozmowy handlowe, spełnianie wymogów prawnych. 
 

 Cisza na żądanie (zgodnie z PCI/DSS) 
Funkcja ta pozwala użytkownikowi (lub zewnętrznej aplikacji, poprzez API) wyciszyć fragment rozmowy w 
nagraniu. Jest to szczególnie istotne, gdy w trakcie rozmowy przekazywane są dane kart kredytowych. 
Zachowanie ciągłości takiego nagrania nie zafałszowuje statystyk trwania rozmowy. 
Kluczowe korzyści: Spełnienie wymogów dla płatności kartami realizowanych w trakcie rozmów 
telefonicznych. 
 

 Komentarz / notatka do rozmowy 
W trakcie lub już po zakończeniu rozmowy, użytkownik może do niej dopisać komentarz. Zostanie on 
zapisany w bazie danych APRESA wraz z samą rozmową i resztą danych. Treści tej notatki można użyć 
później do wyszukania rozmowy. 
Kluczowe korzyści: Użytkownicy mogą komentować rozmowy/nagrania bez konieczności logowania się do 
systemu APRESA 
 

 Definiowalne filtry wyszukiwania 
Często używane kombinacje kryteriów wyszukiwania mogą być zapisywane, co oszczędza czas przy 
kolejnym użyciu. Np. Filtr rozmów wychodzących, prowadzonych przez agenta „Roman Kowalski”, 
dłuższych niż 90 sekund, że słowem „sprzedane” w komentarzu … Taki filtr może być zapisany jednym 
kliknięciem do późniejszego użycia 
Kluczowe korzyści: Szybkie i proste wyszukiwanie, zapewnienie zgodności kolejnych wyszukiwani. 
 

 Statystki 
Wykresy i zestawienia dostępne przez interfejs użytkownika APRESA pozwalają na analizy statystyczne 
rozmów. Ponieważ mogą być one tworzone z uwzględnieniem filtrów wyszukiwania, łatwo jest 
„wyciągnąć” nawet nietypowe zestawienia danych. Oczywiście takie zestawienia danych mogą być 
eksportowane do plików .csv dla późniejszej analizy np. w Excel.  
Kluczowe korzyści: Analiza komunikacji biznesowej pod kątem czasu, kosztów, efektywności i obciążenia. 
 

 Detekcja złości / emocji 
Poziom głośności w rozmowie może być monitorowany przez APRESA i kiedy przekroczy ustalony poziom, 
rozmowa może być oznaczona, zaś supervisor powiadomiony  o konieczności kontroli nagrania z takiej 
rozmowy. 
Kluczowe korzyści: Oszczędność czasu przez automatyczne znakowanie rozmów wymagających kontroli. 
 

 Sumy kontrolne MD5 i SHA-1 
Te, podnoszące bezpieczeństwo nagrań funkcje, tworzą „odcisk palca” dla każdego z nagrań. W razie 
wątpliwości pozwala to na potwierdzenie autentyczności nagrania oraz faktu, że nie było one 
modyfikowane. 
Kluczowe korzyści: Uwiarygodnienie nagrań od strony prawnej 
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 Szyfrowanie 
Po włączeniu tej funkcji, wszystkie nagrania przechowywane w APRESA, cała baza danych oraz samo 
oprogramowanie APRESA będzie szyfrowane. Jeśli dodatkowo stosowany będzie dostęp HTTPS , to 
nagrania pozostają zaszyfrowane na każdym etapie. 
Kluczowe korzyści: Zabezpieczenie nagrań przed niepowołanym dostępem, ochrona prywatności. 
 

 Automatyczny backup na zewnętrzny nośnik 
APRESA może automatycznie tworzyć na zewnętrznym zasobie/dysku sieciowym kopie nagrań, co 
zabezpiecza przed utratą danych w przypadku awarii systemu. 
Kluczowe korzyści: Backup istotnych danych, zabezpieczenie przed utratą danych. 
 

 Automatyczna kontrola systemu 
Krytyczne podzespoły oraz moduły programowe APRESA są automatycznie sprawdzane, generując, w 
razie problemów, wizualne i akustyczne ostrzeżenia oraz raportując sytuacje awaryjne do administratora 
przez powiadomienie e-mail. 
Kluczowe korzyści: W przypadku wykrycia błędów lub niesprawności administrator może niezwłocznie 
podjąć działania zmierzające do zabezpieczenia lub minimalizujące skutki awarii. 
 
 

FUNKCJA OPCJONALNA: 
 

 Ocena jakości pracy 
Po aktywacji, oprogramowanie pozwala uprawnionym supervisorom na tworzenie arkuszy ocen, 
wypełnianie ich i dzięki temu obiektywne ocenianie pracy agentów. Raporty ocen generowane są dla 
agenta lub dla projektu. 
Kluczowe korzyści: Narzędzie dla kontroli jakości i podnoszenia efektywności działania pracowników Call-
Contact Center. 
 
 
Więcej informacji o rejestratorach Vidicode Call Recorder APRESA znajdziesz na stronach: 
 

   
- wyłączny dystrybutor rozwiązań Vidicode w Polsce 

 

 

- Vidicode,  producent systemów Call Recorder APRESA 

 

 
- wersja demo on-line rejestratora Call Recorder APRESA 

 
 

http://www.bila.pl
http://vidicode.nl
http://demo.callrecorderapresa.com/
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APRESA jest dostarczana w trzech różnych wariantach: 
 

1. APRESA standard 
Vidicode dostarcza w pełni wyposażony i skonfigurowany serwer Rack 19” 
APRESA standard może być doposażona w opcje dodatkowe jak macierz RAID1, RAID5, podwójny, 
redundantny zasilacz sieciowy, wymienne dyski HDD backup-u, sterownik alarmowy do zewnętrznej, 
akustycznej i optycznej prezentacji stanów alarmowych. Apresa standard może mieć charakter hybrydowy, 
gdzie jeden system może obsługiwać różnorodne typy linii.  
 

2. APRESA Compact 
Vidicode dostarcza wyposażony i skonfigurowany system w małej (SFF) obudowie 
APRESA Compact to perfekcyjne rozwiązanie dla organizacji o mniejszych potrzebach w zakresie 
nagrywania rozmów. Pojemność Compact to 10 kanałów VoIP lub 8 linii analogowych, lub 8 linii cyfrowych 
TDM. Dostarczany system jest w pełni gotowy do natychmiastowego  użycia. 
APRESA Compact nie oferuje funkcji nagrywania ekranów. 
 

3. APRESA w wersji “software-only” 
Vidicode dostarcza kompletne oprogramowanie (system operacyjny wraz z aplikacjami) do instalacji. 
Wersja „software-only” pozwala na zbudowanie APRESA w oparciu o maszynę wirtualną lub fizyczny 
serwer Klienta. Kiedy planowana jest rejestracja z linii lub traktów fizycznych (linie analogowe, cyfrowe 
TDM, PRI – Vidicode dostarcza oczywiście również dedykowane karty interfejsów sprzętowych. 
Instalacja takiego systemu jest szybka i stosunkowo prosta i obejmuje system operacyjny Linux. 
 
 
 
APRESA Standard 
 
• CR APRESA: kod produktu 010.04601 
 
Podstawowe 
• Temperatura pracy: 0 - 40°C 
• Wymiary (W/S/G): 177 / 482 / 510 mm (rack 19”, 4U) 
• Waga: około 15 kg  
• Zasilanie: 90 - 264V / 47 - 63 Hz  
 
Platforma 
• CPU: INTEL PENTIUM BX80623G860 3GHz 3MB cache (lub odpowiednik)  
• RAM: DDR3  4 GBYTE @ 1600MHZ , ECC, Standard 
• Zasilacz PSU: 400W 
• Opcjonalnie: zasilacz redundantny 
 
Dyski twarde HDD 
• 1TB, SATA, 3,5” 
• RAID: 0, opcjonalnie RAID 1 lub 5 z 2,3 lub 4 dyskami 
• Archiwum HDD 150.000 godzin - do 450.000 godzin 
 
DVD R/W 
• 1 sztuka 22 x speed  
 
Kanały / licencje – limity 
• VoIP: od 10 do 250 kanałów 
• TDM / S0: od 8 do 96 kanałów 
• E1/T1: od 6 do 240/192 kanałów 
• Analog: od 8 do 96 kanałów 

APRESA Compact 
 
• CR APRESA Compact IP5: kod produktu 010.04700 
• CR APRESA Compact IP10: kod produktu 010.04705 
• CR APRESA Compact D8: kod produktu 010.04710 
• CR APRESA Compact A8: kod produktu 010. 04715 
• CR APRESA Compact M10: kod produktu 010. 04720 
 
Podstawowe 
• Temperatura pracy: 0 - 35°C 
• Wymiary (W/S/G): 135 / 220 / 345 mm 
• Waga: około 3,5 kg  
• Zasilanie: 90 - 264V / 47 - 63 Hz  
 
Platforma 
• CPU: AMD E350, 64bit, dual core 1.6GHz 1MB cache 
• RAM: DDR3, 1 GBYTE @ 800/1066MHz std., (16GBmax) 
• Zasilacz PSU: 300W 
 
Dyski twarde HDD 
• 1TB, SATA, 3,5” 
• Archiwum HDD 150.000 godzin 
 
Kanały / licencje – limity 
• Compact IP5 - 5 kanałów VoIP 
• Compact IP10 - 10 kanałów VoIP 
• Compact D8  - 8 kanałów cyfrowych TDM 
• Compact A8 - 8 kanałów analogowych 
• Compact M10 - 10 kanałów komórkowych 


