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1. WSTĘP 

 

Niniejszy dokument jest instrukcją użytkownika dla interfejsu web do systemu 

rejestracji rozmów Vidicode Call Recorder Apresa. 

Apresa jest rejestratorem dla ciągłego nagrywania połączeń telefonicznych 

realizowanych w technologiach VoIP, Analogowej, cyfrowej ISDN BRI, cyfrowej 

ISDN PRI oraz cyfrowych linii wewnętrznych central PBX. Rejestrator Vidicode Call 

Recorder Apresa może pracować w jednym z trzech podstawowych trybów: 

- nagrywanie wszystkich rozmów przychodzących i wychodzących wyłączając 

rozmowy lokalne między abonentami wewnętrznymi centrali PBX Użytkownika. 

- nagrywanie wszystkich rozmów przychodzących, w tym połączeń wewnętrznych 

centrali PBX 

- nagrywanie na żądanie z użyciem sterowania kodami DTMF. 

 

Wszelkie nagrywane rozmowy zapisywane są na wewnętrznym dysku twardym 

rejestratora Apresa. Interfejs web umożliwia uprawnionym użytkownikom na 

dostęp do podglądu, wyszukiwania, odsłuchiwania oraz pobierania i zapisu 

lokalnego wybranych rozmów nagranych przez system Apresa. 

 

Pliki nagrań mogą być ręcznie przesyłane pocztą e-mail. Opcjonalnie możliwe jest 

stosowanie szyfrowania nagrań, zaś użycie oprogramowania "Apresa Client" 

pozwala na realizację nagrywania ekranów oraz użycie funkcji "zapis na żądanie". 
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2. PRACA Z INTERFEJSEM WEB APRESA 

 

2.1. LOGOWANIE 

 

Aby dostać się do interfejsu web rejestratora należy uruchomić przeglądarkę 

internetową. 

- W pasku adresu należy wpisać adres IP pod którym system Call Recorder Apresa 

widoczny jest w sieci LAN. 

- Na Kernie logowania należy podać nazwę użytkownika oraz przypisane do konta 

hasło dostępowe. 

 

 

 

 

 

Po zalogowaniu użytkownik zobaczy listę rozmów, do których ma dostęp i 

uprawnienia. Uprawnienia do poszczególnych rozmów (a dokładniej kanałów, 

rozmówców, albo numerów) tworzone są przez administratora systemu na etapie 

tworzenia kont użytkowników i mogą być później zmieniane. 

Alternatywnie, na innych ekranach interfejsu, zawsze po naciśnięciu klawisza START 

użytkownik zostanie przekierowany do strony startowej zawierającej wspomnianą 

listę nagrań. 
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Klawisze Menu na ekranie startowym. 

 

 

 

Klawisz OPCJE może pozostać niewidoczny dla aktualnie zalogowanego 

użytkownika w zależności od przydzielonych uprawnień. 

 

 

Klawisze narzędzi na ekranie startowym. 

 

 

1. Szukaj 

2. Eksportuj tabelę do pliku CSV 

3. Odtwórz 

4. Pobierz nagranie 

5. Pobierz sesję ekranową *) 

6. Wyślij e-mail 

7. Kasuj 

8. Wyświetl wyłącznie moje rozmowy 

9. Wyświetl wszystkie rozmowy **) 

 

*) Klawisz ten będzie aktywny jedynie jeśli zaznaczonemu nagraniu towarzyszy też 

zapis ekranu. Będzie on wyszarzony, gdy z nagraniem nie ma powiązanego zapisu 

ekranu. 

 

**)Klawisz ten pozwoli wyświetlić nagrania wszystkich rozmów przeprowadzonych 

w grupie lub grupach, do których zalogowany użytkownik ma przyznane 

uprawnienia. 
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Poniższy przykład pokazuje ekran startowy dla użytkownika "admin", z 

uprawnieniami administracyjnymi. Oznacza to, że ma ON dostęp do wszystkich 

nagrań, oraz poleceń Menu OPCJE oraz NARZĘDZIA. 

 

 

 

2.2.  ZAPIS NA ŻĄDANIE 

 

Istnieją różne tryby rejestracji rozmów w systemie Call Recording Apresa. Zwykle 

wszystkie rozmowy przychodzące i wychodzące – „do” i „z” organizacji - są 

nagrywane, włączając w to rozmowy wewnętrzne między użytkownikami. Jest 

jednak możliwe stosowanie nagrywania na żądanie. 

W przypadku Apresy oznacza to konieczność zdefiniowania kodów klawiaturowych 

do sterowania tą funkcją. Domyślnie, Apresa nagrywa każdą rozmowę, ale zapisane 

na dysku serwera będą tylko te z nich, w trakcie których użytkownik wybierze z 

klawiatury swojego telefonu kombinację klawiszy *5  (domyślnie), lub dowolną inną 

zdefiniowaną przez administratora systemu. Alternatywnie, jeśli używana jest 

aplikacja Apresa Client, wówczas można zlecić zapisu rozmowy klawiszem 

"Zachowaj rozmowę" w oknie programu. 

Jeśli dana rozmowa, zdaniem użytkownika, powinna być zachowana, wówczas, w 

dowolnym momencie jej trwania, użytkownik naciska kod klawiaturowy i cała 

rozmowa od jej początku aż do końca zostanie zachowana w bazie nagrań systemu 

Apresa. 
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2.3. ZAPIS EKRANÓW. 

 

Call Recorder Apresa Client to oprogramowanie instalowane na komputerze 

użytkownika, którego głównym zadaniem jest przechwytywanie i zapis ekranu 

komputera użytkownika w trakcie trwania rozmowy. Apresa Client komunikuje się 

bezpośrednio z rejestratorem Apresa poprzez sieć LAN/WAN. 

Używanie oprogramowania Apresa Client uwarunkowane jest posiadaniem przez 

użytkownika aktywnego konta na systemie rejestracji Call Recorder Apresa. Jedynie 

administrator systemu ma prawo tworzenia i edytowania uprawnień kont 

użytkowników. 

Aby stworzyć konto użytkownika, należy zalogować się do interfejsu web Apresa 

jako administrator systemu. Tworząc konto użytkownika, należy podać numer lub 

numery telefonów, jakie są do niego przypisane, oraz oczywiście włączyć funkcję 

nagrywania ekranu dla tego użytkownika w zainstalowanej na jego komputerze 

aplikacji Apresa Client. 

 

2.3.1.  JAK TO DZIAŁA... 

 

Fakt rozpoczęcia rozmowy z lub do któregoś z numerów przypisanych do 

użytkownika będzie przesłany do aplikacji Apresa Client aby ta włączyła nagrywanie 

ekranu. Sama aplikacja Apresa Client musi być uruchomiona, ale może być 

"schowana" w zasobniku systemowym. 

Zapis ekranu rozpoczyna się w momencie inicjacji lub odebrania rozmowy, kończy 

się zaś automatycznie wraz z zakończeniem połączenia. Plik zapisu ekranu jest 

wówczas przesyłany do serwera Apresa i kasowany z komputera użytkownika. W 

serwerze Apresa nagranie ekranu jest przypisywane do nagrania audio z rozmowy i 

zapisywane wraz z nim.  

 

Aby odtworzyć przebieg rozmowy wraz z podglądem zapisanego ekranu należy użyć 

klawisza POBIERZ SESJĘ EKRANOWĄ  i użyć domyślnego odtwarzacza 

multimedialnego w systemie Windows do odtworzenia nagrania. 
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2.4.  WYSZUKIWANIE 

 

Aby wyszukać nagranie lub nagrania z określonymi właściwościami należy nacisnąć 

na ekranie startowym klawisz SZUKAJ.  

W efekcie zostanie otwarte okno kryteriów wyszukiwania, gdzie można wprowadzić 

wszystkie znane parametry poszukiwanych nagrań. 

 

 

 

Wśród możliwych do użycia kryteriów wyszukiwania są: Data i zakres dat, godzina i 

zakres godzin, kierunek połączenia, komentarz, lokalny i zdalny numer telefonu, 

lokalna i zdalna nazwa rozmówcy, lokalny i zdalny adres IP rozmówców, a także 

kategoria, do której przypisano daną rozmowę. 

 

W polu komentarz można wpisać dokładną treść komentarza rzeczywiście 

przypisanego lub jedynie jego fragment. 

 

Możliwe jest wpisanie kilku parametrów filtrowania listy nagrań. Wszystkie 

wpisane parametry będą wówczas brane pod uwagę jednocześnie. 

Po wpisaniu wszystkich parametrów naciskamy klawisz SZUKAJ.  

Jeśli chcemy anulować to zapytanie i wrócić do pełnej listy nagrań, wówczas 

naciskamy klawisz ANULUJ KWERENDĘ. 
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Każdy zestaw parametrów może być zapisany do późniejszego wykorzystania. 

Aby zapisać zestaw parametrów ustalonych w oknie wyszukiwania, naciśnij klawisz 

ZAPISZ FILTR. Po podaniu nazwy i naciśnięciu klawisza OK aktualna kwerenda 

zostanie zapisana w bazie rejestratora. 

Aby skorzystać z zapisanego filtru wystarczy nacisnąć strzałkę koło klawisza SZUKAJ 

i wybrać jedną z zapisanych uprzednio kwerend. Filtr zostanie wczytany i 

wyświetlony, lista nagrań zaś przefiltrowana. 

 

Jeśli któryś z zapisanych filtrów nie jest dłużej potrzebny można go łatwo usunąć. 

W tym celu wystarczy po naciśnięciu strzałki obok klawisza SZUKAJ i najechaniu 

kursorem myszy na nazwę filtru do usunięcia nacisnąć klawisz DEL na klawiaturze. 

Po potwierdzeniu, Apresa usunie z bazy niepotrzebny już filtr. 

 

2.5.  ODTWARZANIE 

 

To co wyświetlane jest w oknie głównym interfejsu web dla rejestratora APRESA to 

lista nagrań w bazie rejestratora. Sama treść nagrań również przechowywana jest w 

rejestratorze. Aby nagranie mogło być odsłuchane przez użytkownika, musi być 

najpierw pobrane na Jego komputer. Istnieją trzy różne metody aby to zrobić. 

 

- naciskając klawisz PLAY  w pierwszej kolumnie na wierszu z nagraniem, 

którego chcemy słuchać. 

 

- zaznaczając interesującą nas rozmowę (kliknięcie myszką na wierszu tej rozmowy) 

i naciskając klawisz PLAY  nad listą rozmów. Nagranie jest pobierane do 

tymczasowego katalogu na komputerze użytkownika a następnie odtworzone przez 

domyślny odtwarzacz systemu Windows lub przez program VidiPlayer. 

 

- przy niektórych przeglądarkach i ich specyficznej konfiguracji konieczne jest 

skorzystanie z klawisza POBIERZ . Kiedy rozmowa zostanie już pobrane na 

lokalny dysk, wówczas plik należy otworzyć w domyślnym odtwarzaczu audio. 

 

 



 

 
Strona 10 

 

  

2.6.  E-MAIL 

 

Jeśli bieżący użytkownik ma skonfigurowany swój adres e-mail, wówczas istnieje 

możliwość bezpośredniego przesłania wybranej rozmowy pocztą e-mail na konto 

użytkownika. 

Po naciśnięciu klawisza E-MAIL  , nagranie zostanie wysłane, a poniżej klawiszy 

pojawi się komunikat potwierdzający tę wysyłkę. 

 

 

Przesyłany e-mail zawiera podstawowe informacje o nagraniu: datę, godzinę, 

kierunek połączenia i numery rozmówców. Nazwa załącznika z nagraniem zawiera 

datę i godzinę rozpoczęcia rozmowy. 

 

2.7.  KOMENTARZ 

 

Do każdego nagrania może być dodany tekstowy komentarz. Aby zapisać 

komentarz wystarczy kliknąć pole komentarza dla komentowanej rozmowy, wpisać 

treść oraz nacisnąć klawisz OK. 

 

 

Aby dodawać, edytować lub usuwać komentarze użytkownik musi mieć 

odpowiednie uprawnienia przyznane przez administratora systemu Call Recorder 

Apresa. 
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2.8.  IDENTYFIKACJA ROZMÓWCÓW 

 

Lista nagrań prezentowana przez interfejs web rejestratora Call Recorder Apresa 

może być uzupełniona o nazwy rozmówców biorących udział w nagranych 

rozmowach. Dotyczy to zarówno lokalnych jak i zdalnych rozmówców. Aby 

przypisać nazwę numeru telefonicznego któregoś z rozmówców wystarczy kliknąć 

klawiszem myszy w polu NAZWA LOKALNEGO lub NAZWA ZDALNEGO i wpisać tam 

oczekiwane imię czy nazwę. 

System automatycznie zaktualizuje i uzupełni informacje w pozostałych rekordach 

bazy nagrań. Wpisana nazwa zostanie dopisana do we wszystkich nagraniach, gdzie 

stroną rozmowy był właśnie nazwany rozmówca. 

Aby skasować imię/nazwę rozmówcy wystarczy ponownie kliknąć w polu nazwy, 

skasować wpis i nacisnąć OK. I znowu, system automatycznie zaktualizuje wszystkie 

pozostałe rekordy bazy. 

 

Oczywiście, aby możliwa była edycja nazw rozmówców, użytkownik musi posiadać 

stosowne uprawnienia przyznane przez administratora systemu Apresa. 

 

Pole kierunek połączenia może mieć 4 różne "wartości": 

 - Przychodząca. Połączenie było zainicjowane przez stronę zdalną 

 - Wychodząca. Połączenie było zainicjowane przez stronę lokalną 

 - Wewnętrzna. Połączenia między rozmówcami lokalnymi. Osoba inicjująca 

połączenie będzie opisana w polach LOKALNY, zaś osoba odbierająca w polach 

ZDALNY. UWAGA! Mimo nazwy pól: ZDALNY, w tym wypadku będzie tam spisany 

rozmówca wewnętrzny. 

             -  Nieokreślona. Może to się zdarzyć, gdy, np. w wyniku zmiany protokołu 

sygnalizacyjnego, system Apresa będzie otrzymywał pakiety audio, ale dane 

sygnalizacyjne nie będą dostępne. 

 

UWAGA! 

Jeśli opcja KOLUMNY DZWONIĄCY/ODBIERAJĄCY zostanie zaznaczona (Menu Opcje 

/ Ustawienia wyświetlania) wówczas kolumny DZWONIĄCY zawsze zawiera 

informacje o stronie inicjujące rozmowę. 



 

 
Strona 12 

 

  

Więcej opcji konfiguracyjnych dotyczących detekcji kierunku rozmowy dla 

rejestracji połączeń VoIP znajduje się zakładce VoIP w menu OPCJE / USTAWIENIA 

SYSTEMOWE. Kolumny widoczne na ekranie startowym mogą być konfigurowane w 

menu OPCJE / USTAWIENIA WYŚWIETLANIA. Może to być zrobione jedynie przez 

administratora systemu Apresa. 

 

2.9.  KASOWANIE 

 

Jeśli użytkownik ma uprawnienie do kasowania nagrań przyznane przez 

administratora systemu Apresa, wówczas każde zaznaczone nagranie może być 

skasowane z bazy poprzez naciśnięcia klawisza USUŃ  . 

UWAGA ! 

Apresa nie ma zaimplementowanej funkcji "kosza". Raz skasowane nagranie nie 

może być już więcej przywrócone ! 

 

3.  MENU NARZĘDZIA. 

 

Menu NARZĘDZIA zawiera cztery pozycje: Lista kontaktów, Trwające rozmowy, 

Statystyki, System. Jeśli została kupiona licencja na opcjonalny moduł "Agent 

evaluation", wówczas w menu NARZĘDZIA pojawia się piąta pozycja: Ocena Agenta 
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3.1.  LISTA KONTAKTÓW 

 

Strona Lista Kontaktów może być wyświetlona po wybraniu z menu NARZĘDZIA 

polecenia LISTA KONTAKTÓW, ale tylko wówczas, gdy użytkownik ma uprawnienia 

nadane mu przez administratora systemu APRESA. 

Tabela pokazuje wszystkich wcześniej rozpoznanych użytkowników wewnętrznych i 

zewnętrznych, którzy wcześniej byli już nagrywani w systemie Apresa. Edycja nazw 

użytkowników z listy możliwa jest, gdy użytkownik ma odpowiednie uprawnienia 

nadane przez administratora Apresa. 

 

 

 

3.2. TRWAJĄCE ROZMOWY 

 

Tabela na stronie Aktywne rozmowy zawiera listę rozmów, jakie są w danym 

momencie nagrywane w systemie Apresa. Lista ta jest automatycznie 

aktualizowana, dzięki czemu cały czas pokazuje aktualną listę nagrań w systemie. 
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Nagrywane rozmowy mogą być odsłuchiwane dopiero po ich zakończeniu, gdy 

zostaną pokazane na głównej stronie interfejsu web systemu Apresa. 

Podsłuchiwanie trwających rozmów "na żywo" możliwe jest poprzez opcjonalną 

aplikację: Vidicode Call Monitor. 

 

3.3.  STATYSTYKI 

 

Po wybraniu w menu NARZĘDZIA polecenia STATYSTYKI, w interfejsie web 

rejestratora Apresa dostępny jest moduł statystyk oferujący szereg zestawień 

statystycznych dla nagranych rozmów: 

 

 

• Ilość nagrań. Prezentuje ilość rozmów przychodzących / wychodzących / 

wewnętrznych zarejestrowanych przez Apresę na przestrzeni czasu. 

• Pora dnia. Przedstawia sumaryczną ilość zarejestrowanych przez system 

rozmów z podziałem na godzinne odcinki - np. między 7:00 a 8:00. 

• Rozmówca lokalny. Ilość nagranych rozmów z podziałem na 

poszczególnych użytkowników systemu Apresa. 

• Rozmówca zdalny. Ilość rozmów z podziałem na poszczególnych 

rozmówców zewnętrznych. 
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• Czas trwania. Prezentuje ilość rozmów zarejestrowanych w podziale na 

długość nagrania. Dodatkowo można poznać zmianę średniej długości 

trwania rozmowy w poszczególnych tygodniach, miesiącach lub latach. 

• Rozmowy nienagrane. Zestawienie to pozwala poznać ilość rozmów 

nienagranych z powodu przekroczenia ilości licencji nagrywających w 

systemie. Narzędzie to może być pomocne przy [podejmowaniu decyzji o 

ewentualnej rozbudowie systemu Apresa. 

 

Moduł statystyk umożliwia przefiltrowanie materiału przed jego opisem 

statystycznym. 

Po naciśnięciu klawisza FILTRUJ  możliwe jest zawężenie ilości rozmów 

poprzez narzucenie wybranych parametrów rozmów jak na przykład okres czasu 

czy pula numerów.  

 

 

 

Po ustawieniu wymaganych parametrów ponowne naciśnięcie klawisza FILTRUJ 

powoduje ponowne przeliczenie statystyk. 

Klawisz ANULUJ KWERENDĘ "czyści" filtr i moduł statystyk ponownie pracuje na 

pełnej, kompletnej bazie danych. 
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Wszelkie dostępne statystyki rozdzielają wyniki dla rozmów przychodzących i 

wychodzących. Są one prezentowane w postaci zestawienia tabelarycznego i 

wykresów. Tabela wyników może być wyeksportowana do pliku CSV. 

Aby uzyskać dane statystyczne obliczone przez aplikację web Apresa, należy 

zdecydować jaki rodzaj zestawienia nas interesuje oraz jaki sposób prezentacji 

danych. W tym celu należy kliknąć ikonę w sekcji danego zestawienia, 

reprezentującą dane tabelaryczne lub wykres. 

 

 


