
Nie widzisz lasu zza drzew?

Teraz możesz mieć jasny obraz ruchu telefonicznego do i z Twojej 
firmy, w tym rozmów przez Skype. Vidicode Call Recorder Pico 
automatycznie rejestruje wszystkie rozmowy i zapisuje je w 
bazie danych na Twoim komputerze.

Na pewno nie chcesz stać na straży cały czas. Pozwól, aby Pico robił 
to za Ciebie. Pico jest najmniejszym, pod względem rozmiarów, 
rejestratorem Vidicode, ale w połączeniu z komputerem, oferuje 
niemal nieskończoną pojemność dla nagrywanych rozmów.

Przyjazne oprogramowanie umożliwia bardzo dokładne filtrowanie 
i wyszukiwanie rozmów. Nagrania mogą być dołączone do 
wiadomości e-mail lub odsłuchane przez dowolny odtwarzacz 
multimedialny w Windows, nawet bezpośrednio w trakcie 
rozmowy.

To doskonały rejestrator dla celów prywatnych, dla firm czy call 
center. Pico to wysoka jakość nagrań przy niskiej cenie.

Załóżmy, że widzisz 
wszystko wokół

Nagraj i zachowaj wszystkie rozmowy na swoim komputerze



Specyfikacja

Vidicode Call Recorder Pico pozwala na nagrywanie rozmów z telefonów analogowych, cyfrowych, Skype oraz mikrofonu. 
Nagrania zostaną zapisane na Twoim komputerze. Już nie będziesz musiał pytać, co, kto i kiedy powiedział.

Możliwości:

• Jednokanałowy rejestrator rozmów z 
  interfejsem USB,
• Podłączany do każdego telefonu** lub 
  analogowej linii telefonicznej,
• Przechowuje do 180h nagrań na 1GB 
  powierzchni dysku komputera,
• Wydajna baza danych, z bogatymi 
  możliwościami wyszukiwania,
• Nagrywanie automatyczne lub sterowane 
  przyciskiem start/stop,
• Rozpoznawanie numeru dzwoniącego* (Caller ID),
• Automatyczne odtwarzanie komunikatu 
  o nagrywaniu rozmów,
• Odtwarzanie zarejestrowanego nagrania 
  w trakcie prowadzenia rozmowy,
• Wysyłanie na e-mail wcześniej zarejestrowanych
  połączeń,
• Dostęp do konfiguracji i usuwania nagrań 
  zabezpieczony hasłem,
• Gotowe filtry wyszukiwania rozmów,
• Wejście nagrywające umożliwiające podłączenie 
  mikrofonu,
• Nagrywanie rozmów prowadzonych przez Skype,
• Doskonała jakość nagrań.
 

Specyfikacja techniczna

• Kod produktu – 010.01100,
• zasilanie: port USB,
• temperatura pracy od 0 do 40°C,
• wymiary 7 cm / 6,6 cm / 2,8 cm,
• waga 85 gr,

Złącza:
• telefoniczne – POTS, słuchawkowe RJ10 + RJ12,
• audio – 3,5 mm mini jack, mono,
• pozostałe – przełącznik typu słuchawki A/B.

Certyfikaty i normy:
• bezpieczeństwa EN60950 – 2003, edycja 3,
• telekomunikacyjna TBR21.

Oprogramowanie

Korzystając z dołączonego oprogramowania Pico i komputera 
możesz nagrać wszystkie swoje rozmowy. Oprogramowanie 
Pico zostało tak pomyślane aby dawać łatwy dostęp do 
nagrań. Naciskając jeden klawisz otrzymujemy listę rozmów, 
opcje wyszukiwania lub zakładkę audio. Nagrania można 
wyszukiwać na podstawie daty, komentarza, numeru, itp. 
Zarejestrowane połączenia mogą być mailowane wprost 
z aplikacji Pico. System może odtwarzać indywidualny 
komunikat zapowiedzi o nagrywaniu. Archiwa nagrań mogą 
być skopiowane na płytę CD. Oprogramowanie zawiera 
dodatkowe funkcje przydatne w Call Center.

Wymagania dotyczące komputera:

• komputer klasy IBM PC,
• system operacyjny Microsoft Windows XP/Vista/7,
• wolny port USB,
• głośnik.

Zawartość zestawu:

• Vidicode Call Recorder Pico z interfejsem USB,
• Kabel słuchawkowy,
• Kabel USB,
• Instrukcja instalacji w języku polskim,
• Nośnik CD z aplikacją w języku polskim,
• Licencja użytkownika oprogramowania.

*) Tylko telefony analogowe 
**) Z wyjątkiem bezprzewodowych aparatów cyfrowych

Twój dostawca Vidicode Pico:
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+48 22 266 03 88


