
Nagrywanie rozmów telefonicznych prowadzonych z 
więzień przez aresztowanych i osadzonych jest ważnym 
elementem bezpieczeństwa i ochrony. Uniemożliwia 
więźniom swobodne kontakty ze światem przestępczym za 
murami więzienia, jednocześnie pozwalając nadzorować 
z kim i o czym więźniowie rozmawiają z więziennych 
aparatów telefonicznych.

Typowe systemy rejestracji rozmów (zwłaszcza te dla linii 
analogowych) nagrywają treść rozmowy i, zazwyczaj, 
rejestrują numer, który został wydzwoniony. Jest to 
jednak stanowczo zbyt mało z punktu widzenia potrzeb i 
oczekiwań ...
Rejestratory Vidicode Quarto i Octo pozwalają na 
przechwycenie wszelkich aktywności na liniach 
telefonicznych, a  w tym:

• rejestrują treść rozmowy telefonicznej

• zapisują numer wybrany przez dzwoniącego

• rejestrują wszelkie użyte w trakcie rozmowy klawisze 
aparatu (kody DTMF) - co jest szczególnie istotne w 
przypadku używania kart telefonicznych lub innych usług, 
a także w sytuacji próby przekierowania przez rozmówcę 
informacji z użyciem klawiatury.

• rejestrują użycie klawiszy specjalnych, w tym tzw. 
widełek telefonu.

Sprawiedliwość jest ślepa...
Ale nie głucha... 

Vidicode Call Recorder Quarto/Octo                 
System rejestracji rozmów dla więziennictwa.
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Karty telefoniczne           
  
Kiedy więźniowie mogą (lub muszą) używać takich 
kart, ciągły monitoring naciskanych klawiszy 
pozwala kontrolerowi poznać rzeczywisty numer, z 
którym nawiązano połączenie.
W czasie połączeń z użyciem takich kart, możliwe jest 
nawiązywanie kolejnych połączeń bez rzeczywistego 
rozłączenia dotychczasowego połączenia. Quarto/
Octo pozwala na wykrycie takiej operacji i 
rozpoznanie numerów telefonicznych rzeczywistych 
rozmówców. Jest to możliwe dzięki nasłuchiwaniu 
przez rejestrator zdarzeń związanych z operowaniem 
klawiaturą i klawiszami specjalnymi.
                                                                         
 

Zabronione numery
Kiedy istnieje taka potrzeba, rejestratory Quarto/
Octo mogą blokować możliwość wykonywania 
połączeń na zdefiniowane, zabronione numery 
telefoniczne. Pozwala to uszczelnić system 
zabezpieczeń przed niedozwolonymi rozmowami 
telefonicznymi.
                                                                         
 

Komunikat zapowiedzi o 
nagrywaniu
Jeśli istnieje taka wola lub potrzeba, systemy 
Vidicode Quarto/Octo mogą automatycznie 
“wygłaszać” komunikat informujący o nagrywaniu 
rozmowy - na przykład w wyznaczonych odstępach 
czasu.

Informacje statystyczne
Dostarczane oprogramowanie pozwala na generowanie 
statystyk z nagranych rozmów. Informacje takie 
mogą być eksportowane do plików Excel-a w celu ich 
późniejszej dalszej obróbki i analizy.

Zapis rozmów
Wszelkie nagrania zarejestrowane przez Vidicode Call 
Recorder Quarto/Octo mogą być wyeksportowane, 
zapisane do pliku w standardowym formacie .wav, a 
potem np. wysłane poprzez E-mail.

Bezpieczeństwo i 
prywatność
Jeśli jest taka konieczność, rejestratory Vidicode 
Quarto/Octo mogą być skonfigurowane w ten sposób, 
że wyszukiwanie, przeglądanie i odsłuch czy eksport 
rozmów będą możliwe tylko z użyciem kart szyfrujących 
i haseł użytkowników. Możliwe jest też zdefiniowanie 
okresu czasu, po którym nieoznakowane rozmowy 
zostaną usunięte z systemu w celu zapewnienia 
prywatności rozmówców.

Możliwości


