
Rejestrator rozmów to ważne i użyteczne narzędzie dla wielu firm i organizacji.  

 

Vidicode Call Recorder APRESA odpowiada na zapotrzebowanie rynku nawet tam, gdzie mamy do 

czynienia ze złożoną i często niejednorodną architekturą. Za rozsądną cenę! 

Wersja obudowy może się zmieniać. 



Rejestrator APRESA powstał pierwotnie jako dedykowany do 

nagrywania rozmów VoIP. Użytkownicy jednak coraz częściej pytali o 

rozwiązania hybrydowe, obsługujące różne protokoły. Aktualnie 

APRESA może być użyty prawie wszędzie, niezależnie od używanych 

w organizacji standardów telekomunikacyjnych. Co ważne, Vidicode 

nieustannie rozwija swój produkt, udostępniając nowe funkcje I 

zapewniając obsługę coraz to nowych protokołów. 

 

 

Nowe funkcjonalności oraz obsługa nowych protokołów 

implementowane są w systemie bezpłatnie.  

 

 

 

Rejestrator APRESA może być użyty w każdym niemal środowisku, do 

bardzo różnych kombinacji odmiennych typów linii, np.: 

 

- VoIP oraz linie analogowe czy cyfrowe 

- Trunki SIP i PRA 

- Linie ISDN BRI oraz sygnały audio z mikrofonów czy radiostacji  



 

Podstawowe możliwości APRESY 

 

Rejestracja rozmów z: 

SIP- wewnętrzne / tranki 

protokoły VoIP - wewnętrzne 

TDM (cyfrowe) - wewnętrzne 

ISDN BRI 2B+D 

ISDN PRI 30B+D, 15B+D 

Linie analogowe 

Sygnały audio m.cz. 

 

Funkcje dodatkowe: 

Statystyki połączeń 

Znakowanie/tagowanie nagrań 

Zapis na żądanie 

Wyciszenie na żądanie 

Szyfrowanie 

Nagrywanie ekranów 

Podsłuch na żywo 

Ocena jakości pracy 

I wiele innych ... 



“Apresa Client” (opcja) 

• nagrywanie ekranów 
• status nagrywania 

• start/stop nagrywania 

Standardowa  

przeglądarka WWW 

APRESA  

• Serwer rack 19‘‘ 
• OS-Debian 

• 2 x LAN 

• Opcja RAID1 / RAID5 
APRESA 

Call Recorder „Apresa“ (typowa architektura)  

Standardowa  

przeglądarka 
WWW 

 

(MS Windows) 

(Dostępna również 
wersja “Software-only”) 

Supervisor 

Agenci 



Oczywiście APRESA nagrywa rozmowy telefoniczne lub inne sygnały audio... 

Warto jednak przyjżeć się jej możliwościom. 

WIĘKSZOŚĆ TYCH FUNKCJI JEST SKŁADNIKIEM STANDARDOWEJ 

DOSTAWY SYSTEMU! 

 

NAGRYWANIE EKRANÓW:  (wymaga instalacji “APRESA Client” na komputerach agentów) 

 

Funkacja ta jest używana by móc skonfrontować przebieg rozmowy agenta z 

Klientem i wykonywanych przez niego czynności. APRESA przechwytuje co 

sekundę ekran agenta i dodaje ten zapis do nagrania audio rozmowy. 

APRESA, podstawowe możliwości: 

Nagranie ekranu (wraz z samą rozmową) może 

być łatwo pobrane i odtworzone (jako video i 

audio) w aplikacji dostępowej. 



PODSŁUCH NA ŻYWO: (wymaga instalacji aplikacji “Apresa Call Monitor”) 

 

Funkcja ta umożliwia słuchanie aktualnie nagrywanych rozmów już w 

momencie ich prowadzenia. Często wykorzystywana w środowiskach Call 

Center. 

 

 

 

APRESA, podstawowe możliwości: 

Każda trwająca i nagrywana 

rozmowa pojawia się na liście w 

oknie applikacji. Supervisor może 

podsłuchać przebieg dowolnej z 

nich przez wybranie jej kursorem 

myszy. 



STATYSTYKI POŁĄCZEŃ: 

 

Moduł Statystyki w APRESIE dostarcza użytecznych informacji dla osób 

zarządzających na temat ilości rozmów ich czasu trwania, rozkładu natężenia 

ruchu w ciągu dnia itp. Dzięki filtrowaniu informacje mogą ograniczać się do 

wybranych użytkowników, przedziału czasu czy konkretnych numerów. 

 

 

 

APRESA, podstawowe możliwości: 

Informacje statystyczne mogą być 

prezentowane w postaci wykresu, 

ale mogą też być eksportowane 

jako pliki CSV do dalszej obróbki w 

Excelu lub innych aplikacjach. 



WYCISZENIE NA ŻĄDANIE: (zgodność z PCI-DSS). 
Wymaga „Apresa Client” lub sterowania kodami DTMF 

 

W czasie nagrywania rozmowy może się zdarzyć, że pewien jej fragment 

nie powinien być rejestrowany ze względu na pofność przekazywanych 

danych – np. w trakcie transakcji z użyciem kart kredytowych. 

Użycie funkcji Wyciszenie Na Żądanie z poziomu aplikacji Apresa Client 

lub przez zdefiniowaną sekwencję klawiszy aparatu (DTMF) powoduje 

wstawienie w nagranie ciszy na czas aktywności funkcji. W efekcie 

powstanie jedno nagranie z treścią rozmowy przed i po wstawieniu ciszy 

oraz samym okresem wyciszenia. 

 

 

 

 

APRESA, podstawowe możliwości: 

Wyciszanie może być ręcznie 

wystartowane i zatrzymane z 

użyciem aplikacji Apresa Client (po 

lewej) lub przez użycie 

zdefiniowanych (po prawej) kodów 

klawiatury aparatu – DTMF. 



SZYFROWANIE I ZNAKOWANIE: 
 

Bezpieczeństwo i prywatność danych mogą wymagać szyfrowania. Dane w 

systemie APRESA szyfrowane są z użyciem algorytmu AES256, a dodatkowo 

można włączyć szyfrowanie połaczenia przez sieć z rejestratorem (HTTPS). 

Ponadto możliwe jest stosowanie tzw. “haszowania”, dla potwierdzenia 

autentyczności nagrań. 

 

 

APRESA, podstawowe możliwości: 

Bezpieczne połączenie przez HTTPS Znakowanie nagrań z użyciem MD5 lub SHA-1 



OCENA JAKOŚCI PRACY: (opcja płatna) 

 

Ocena jakości pracy agentów to znany i 

powszechnie praktykowany sposób 

zarządzania środowiskiem Call Center. 

Odpowiednie oprogramowanie zwykle jest 

Bardzo drogie o oferuje żadko 

wykorzystywane możliwości. Vidicode 

wybrał najpopularniejsze funkcje takich 

systemów I zebrał je w module 

dodatkowym oferowanym do rejestratora 

APRESA. 

APRESA, podstawowe możliwości: 

Przykładowy formularz oceny 
 
Formularze mogą być wspólne dla 
różnych projektów. Każde z pytań w takim 
formularzu może mieć przypisaną “wagę”. 



A ponadto … Protokoły VoIP 

 

APRESA może nagrywać rozmowy prowadzone z użyciem wielu różnych, 

specjalnych protokołów VoIP. Kolejne ich wersje są oczywiście uwzględniane w 

oprogramowaniu dla APRESY. 

 

Wybrane protokoły obsługiwane przez APRESĘ: 

 

 H.323 w wielu pochodnych formach 

 SIP 

 Cisco SCCP (Skinny) 

 AASTRA 5000 VoiP 

 H.248 Megaco  (używany przez Toshiba i innych producentów) 

 Siemens HFA  (Cornet IP) 

 Ericsson/AASTRA MX-one 

 

Inne protokoły są bardzo często pochodnymi czy modyfikacjami standardów SIP 

lub H.323 i mogą być zaimplementowane przez Vidicode po dostarczeniu 

poprawnych logów wireshark z podsłuchanych transmisji. 

 

APRESA, podstawowe możliwości: 



A ponadto … nagrywanie jako usługa 

 

Rejestrator Call Recorder APRESA może być skonfigurowany do pracy w trybie 

”wynajmu” - gdzie kilku niezależnych administratorów zarządza swoimi 

fragmentami zasobów rejestratora na potrzeby kilku organizacji.  

 

Daje to możliwość używania jednego systemu rejestracji przez kilka firm czy 

instytucji. Już teraz w ten sposób pracują systemy w Danii i Finalndii, gdzie kanały 

rejestratora są wynajmowane różnym firmom przez zarządcę biurowca.  

 

APRESA, podstawowe możliwości: 

APRESA używa jednej bazy danych, ale 

rozdziela pule użytkowników. Jeden 

“super-administrator” ma uprawnienia do 

tworzenia kolejnych “najemców”. Każdy z 

nich ma swojego administratora, który 

tworzy konta użytkowników. 



A ponadto … TWOJA opinia 

 

Twoja opinia o APRESA ... oznacza rozwój. Przedstaw nam swoje pomysły i uwagi. 

Tak naprawdę, system wart jest tyle, na ile ocenia go rynek. 

 

Vidicode starta się być jak najbliżej użytkowników i od nich właśnie uczy się, co jest 

rzeczywiście potrzebne, aby APRESA była jak najbardziej doskonałym systemem 

rejestracji rozmów... 

APRESA, podstawowe możliwości: 

Potrzebujemy TWOJEJ opinii!  


