
Temel özellikler:
- Tek başına çalışabilen kayıt sistemi,
- Yerel ağ ve internetten kayıtlara 
erişim ve sistem yönetimi,
-- Ayrıca istemci yazılıma gerek 
olmadan web tarayıcı üzerinden 
kullanım,
- Telefon kayıtlarında arayan ve 
aranan numara gösterimi,
- Telsiz kayıtlarında konuşmacı 
kimliği gösterimi (CCIR 5-Tone),
- Canlı dinleme-izleme,- Canlı dinleme-izleme,
- Kayıtlara not eklenmesi, nota göre 
araştırılması,
- Kayıtların önemli anlarının
işaretlenmesi,
- Kayıtları hat, tarih, saat, telefon 
numarası ve süreye göre araştırma,
-- Telefon rehberi oluşturma,
- Hat bazında ve farklı yetkilerde 
sınırsız sayıda kullanıcı desteği,
- Yetkilerine göre kullanıcıların 
gruplandırılması,
- Kaydedilmeyecek numara 
tanımlama,
- Merkezi sunucudan saat-zaman - Merkezi sunucudan saat-zaman 
eşleme,
- Excell ile telefon rehberinin 
içeri-dışarı aktarımı,
- E-posta ile görüşme kayıtlarının 
yollanması.

Kurumsal kullanıcıların farklı kayıt ihtiyaçlarına tek sistemde çözüm sağlamak amacıyla 
geliştirilmiştir.

Çok şubeli ve çok kullanıcılı uygulamalara mükemmel uyum sağlayan web tabanlı 
kullanıcı arayüzü ve ortak veritabanı kullanımıyla kayıt kapasitesinde sınır yoktur.

19 inç, 3U yüksekliğinde endüstriyel kasalı rack kabin yapısında tasarlanmış, tek başına 
çalışabilen ses kayıt cihazıdır. Üzerinde bilgisayar donanımı, işletim sistemi, sabit disk, 
DVD yazıcıyı bulunur.

KAYIT KAPASİTESİ ve TÜRLERİ
Analog telefon: 64 hat
Telsiz kayıt: 64 kanal

NOT-1: 64 kanallık kapasite kabin içi 56, kabin 
dışı 8 kanal şeklinde olabilir.
NONOT-2: Toplam kapasite aşılmadan farklı kayıt 
türlerinde karma yapı oluşturulabilir.

Entegre Ses Kayıt Sistemi
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Teknikom, ürünün yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TEKNİK ÖZELLİKLER 
Kabin için kapasite (en yüksek)                                                56
En yüksek kabin dışı kapasite (en yüksek)                                         8
Giriş empedansı (AC-DC)                                                     2Mohm
Örnekleme frekansı                                                          8-16-24KHz
Bit genişliği                                                                     8-16 bit
Sıkıştırma biçimi (Codec)                                              FLAC, MP3, OGGSıkıştırma biçimi (Codec)                                              FLAC, MP3, OGG
Kayıt başlatma yöntemi                          Hat gerilimi / Ses seviyesi / Elle / DTMF kodla
Sıkıştırma oranı                                                                1:1 – 1:8
Aranan numara algılama                                                      DTMF
Arayan numara algılama                                ITU-T V.23 FSK, Type1, SDMF/MDMF
Telsiz kimlik bilgisi                                                          CCIR 5-tone
Alarm türleri                                           Kayıt kart arızası, Hat kopması, Disk dolması
İşletim sistemiİşletim sistemi                                                           Windows-10 Pro
Bağlantı arayüzleri                                1x COM, 4x USB, 2x PS-2, 1x Ethernet (10/100Mbit)
Sabit disk kapasitesi                                    En az 120GB SSD (İşletim Sistemi için)
                                                           Raid-1 yapıda 2x 2TB HDD (Uygulama ve kayıtlar için)
Yerel yedekleme                                                               DVD yazıcı
Boyutlar                                                             G: 49cm – Y:13,5cm - D: 42cm
Güç ihtiyacı                                               220VAC +/- %15, 50Hz, en fazla 450W
Çalışma sıcaklığı                                                                 5 – 40°CÇalışma sıcaklığı                                                                 5 – 40°C
Bağıl nem                                                                      %10 - %90
Ağırlık                                                                        En fazla 14 Kg


