
Przywołaj każde słowo, zawsze

Wypowiedziane słowo jest jak chwila. Zostaje zapomniane zaraz 
po jego wymówieniu - jeśli nie zostanie nagrane.

Vidicode Call Recorder Quarto oraz Octo to rejestratory dostarczane 
w obudowach RACK 19” 2U przeznaczone do nagrywania linii 
analogowych, korespondencji radiowej lub innych sygnałów 
audio.

Wbudowany w systemie nagrywania rozmów dysk twardy zapewnia 
bezpieczny i niezawodny zapis dużej ilości przeprowadzonych 
rozmów.

Poza samą treścią audio, Vidicode Call Recorder Quarto oraz Octo 
rejestrują wszystkie informacje dodatkowe dotyczące rozmów, m. 
in.: data i czas rozpoczęcia, numery telefoniczne czy też kierunek 
połączenia (przychodzące, wychodzące).

W zależności od potrzeb i zakupionych licencji, system Vidicode 
Call Recorder Quarto może nagrywać jednocześnie od jednej 
do 4 rozmów na 4 liniach analogowych, zaś Octo od jednej do 
8 rozmów na 8 liniach analogowych. Monitorowane są wszystkie 
linie rejestratora (4 lub 8), a nagrywanych jednocześnie może być 
tyle rozmów, ile licencji zostało zakupionych.

Załóżmy, że można
złapać to, co nieuchwytne 



Twój dostawca Vidicode Call Recorder:

Bila Trading
info@bila.pl
www.bila.pl
+48 22 266 03 88

Możliwości

• Obudowa przystosowana do montażu w szafie RACK 
   19” (wysokość 2U)
• Quarto: 4 linie, od 1 do 4 jednocześnie nagrywanych
   rozmów
• Octo: 8 linii, od 1 do 8 jednocześnie nagrywanych 
   rozmów
• Wewnętrzna pamięć nagrań o pojemności 20.700 
   godzin rozmów
• Rejestracja treści rozmowy wraz z informacjami 
   dodatkowymi: data i czas rozmowy, kierunku 
   połączenia, czasu trwania, numery telefonów
• Definiowalny komunikat zapowiedzi o nagrywaniu
• Nagrywanie i opcjonalna wizualizacja faksów
• Wieloliniowy automat zgłoszeniowy
• Nagrywanie w trybie konferencji
   (np. z telefonem komórkowym)
• Rozpoczynanie nagrywania z wyprzedzeniem
• Definiowalny czas przechowywania nagrań

Opcje

• Szyfrowanie algorytmem Triple DES (karty CryptoCard)
• Podwojenie pojemności dla nagrań (do 41.400 godzin)
• Nagrywanie i wizualizacja faksów
• Oprogramowanie dostępowe: 
   Call Recorder Access System, Vidicode Araña
• Automatyczna archiwizacja na CD 
   (tylko dla RACK 19”) oraz oprogramowanie dostępowe

Specyfikacja techniczna

• Zasilanie: 90-264 V, 50-60 Hz
• Pobór mocy: 20 W
• Temperatura pracy: 0 – 40 °C
• Wymiary: 48,3 / 31,8 / 8,9 cm
• Waga: 5,7 kg (z nagrywarką CD) / 4,6 kg 
   (bez nagrywarki CD)

Podłączenie
• Telefoniczne: 4 x 2 (we/wy) porty RJ45 (Quarto) / 
   8 x 2 (we/wy) porty RJ45 (Octo)
• Sieć Ethernet: RJ45 UTP 10/100-Base-T
• Wejścia audio: 2x mini-jack (Quarto) / 
   4x mini-jack (Octo)
• Wyjście słuchawkowe: mini-jack mono 0,1 W / 16 Ohm

Call Recorder Access System

Oprogramowanie pozwalające na wyszukiwanie, odtwarzanie 
oraz archiwizację nagrań (w tym tworzenie archiwów dla 
wybranych użytkowników) a także m. in.: analizę statystyk 
ruchu telefonicznego.

Araña

Umożliwia dostęp do bazy nagrań w rejestratorze poprzez 
standardową przeglądarkę WWW. Pozwala na szybkie 
wyszukiwanie, odsłuchiwanie lub przesłanie e-mailem 
wybranych nagrań.

CryptoCard

Szyfrowanie zabezpiecza zarejestrowane rozmowy przed 
nieuprawnionym dostępem. Odsłuch zaszyfrowanych nagrań 
możliwy jest wyłącznie przy użyciu właściwej karty CryptoCard 
zabezpieczonej dodatkowo kodem PIN.

Certyfikaty i normy

• EMC: EN55022: 2006 / FCC Part 15
• EN55024: 1998+A1+A2
• Bezpieczeństwo: EN60950 – 2003, 3 edycja
• Norma telekomunikacyjna: TBR21

Specyfikacja


