
STANDART
- 64 kanal kayıt kapasitesi,
- Canlı dinleme/izleme,
- Gelişmiş yedekleme,
- E-posta ile kayıt yollama,
- Telefon rehberi,
- Merkezi alarm denetimi,- Merkezi alarm denetimi,
- Buluttan erişim,
- Windows ve Linux desteği.

KURUMSAL
“PRO” lisansı ile;
- Ortak veritabanı kullanımı ile yüzlerce 
kanal kapasiteli sistem oluşturma,
-  Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlama,-  Sınırsız sayıda kullanıcı tanımlama,
-..Kullanıcı ve sistem aktivitelerinin 
filtreleme ve raporlama,
-..Telefon rehberine sınırsız sayıda 
numara ekleme,
-  Rehberi içeri-dışarı aktarma,
-  Gölge kullanıcı tanımlama,
--..Sınırsız sayıda yedekleme görevi 
tanımlama,
-  Tarih-Saat bilgisinin dış sunucularından 
alma,

Teknikom’un geliştirdiği üçüncü nesil tümleşik kayıt platformudur.

Sistemin merkezinde telefon, telsiz ve mikrofon gibi farklı türdeki 
kayıtları aynı anda yapabilen yüksek performanslı VRX+ kayıt 
yazılımı bulunur.

Tüm özellikleri mobil uyumlu web arayüzü ile dünyanın her yerinden 
kullanılabilir.

  Kullanım alanları:
- Çağrı merkezleri,
- Banko, gişe, kontuar gibi ortamlar,
- Güvenlik, askeriye, deniz ve hava ulaşımı   
..gibi telsiz görüşmesi yapılan kurumlar,
- Telefonda finansal işlem yapan kuruluşlar,
-- Belediyelerde ihbar ve şikâyet hatları,
- Hukuk büroları, sigorta şirketleri,
- Hastaneler,
- Cezaevleri.

TÜMLEŞİK KAYIT SİSTEMİVRX+
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           ÜRÜNLER (Tümü VRX+ Kayıt Yazılımı ile çalışır)

           ANALOG TELEFON KAYDEDİCİLER:
 - 2, 4 ve 8 hat kapasiteli USB modelleri bulunur.
 - Aynı bilgisayara 8 cihaza kadar bağlanabilir.
 - Her giriş için standart RJ11 telefon soketi vardır.
 - Hatta paralel bağlanır, konuşmayı etkilemez.
  - DTMF, Arayan numara algılayıcı ve CCIR 5-ton çözücüler üzerindedir.
 - USB Modeller: VR2+ / VR4+ / VR8+
 
           MİKROFON KAYDEDİCİLER:
           - 2, 4 ve 8 kanal kapasiteli USB modelleri bulunur.
 - Aynı bilgisayara 8 cihaza kadar bağlanabilir.
 - Ses sinyali ve mikrofon besleme gerilimleri standart 2 telli telefon 
             kablosundan iletili             kablosundan iletilir, ayrıca güç kaynağı gerekmez.
 - Her giriş için standart RJ11 telefon soketi vardır.
 - Kullanıcı tarafından seçilebilen 8/16/24 KHz örnekleme hızı ve 8/16-bit           
             veri genişliği ile kayıt kalitesi belirlenir.
 - USB Modeller: Orka2+ / Orka4+ / Orka8+
 
           BAĞIMSIZ KAYDEDİCİLER:
           - Kayıt için bilgisayar gerekmez, yerel ağ ve internet üzerinden erişili           - Kayıt için bilgisayar gerekmez, yerel ağ ve internet üzerinden erişilir.
           - 2, 4 ve 8 kanallı modelleri bulunur.
 - Dışarıdan iki USB cihaz bağlanarak 24 kanal kapasiteye kadar büyüyebilir.
 - Telefon görüşmesi ve mikrofon kaydeden modelleri bulunur.
 - 8.000 saatlik kayıt saklama kapasitesi vardır.
 - Harici USB flaş disk veya sabit disk bağlanarak saklama alanı arttırılabilir.
 - Üzerinde web sunucu bulunur.
  - Her giriş için standart RJ11 soket bulunur.
 - Telefon kaydeden modeller: BaK2T+ / BaK4T+ / BaK8T+
             - Mikrofon kaydeden modeller: BaK2M+ / BaK4M+ / BaK8M+

 BAĞIMSIZ KAYDEDİCİLER (KURUMSAL):
           - 4 kanaldan 48 kanala kadar kapasiteyi destekler.
 - USB modeller bağlanarak kapasite 64 kanala kadar çıkabilir.
 - 19” 3U endüstriyel rack tipi kasalıdır.
  - Aynı sistem üzerinde desteklenen tüm kayıt türlerini karşılar.
              - PRO lisansı ile birlikte gelir
              - Birden fazla cihaz ortak veri tabanı kullanarak büyük sistem oluşturabilir.
           - Genel model adı: “VR32C+ Recording Station”

 MİKROFONLAR:
           - Standart telefon tesisat kablosu ile 500m kadar uzatılabilir.
 - Kolay monte edilen estetik tasarımlıdır.
  - Ses kazancı 20dB ayarlanabilir, AGC özelliği vardır.
 - Sensörlü modellerle önünde insan olduğu zaman kayıt başlatılır.
 - Orka+, BaK+, VR32C+ ile kullanılabilir.
 - Sensörsüz model: AC20+
 - Sensörlü model: AC30+
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