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Funkció

A LINErec  modern,  számítógéphez csatlakoztatható 
digitális  telefonrögzítő  rendszer,  amely  több 
telefonvonalon,  ISDN,  VoIP  vagy  Skype  csatornán 
folytatott  telefonbeszélgetés automatikus rögzítésére 
szolgál.  Az  eszköz  rögzíti,  úgy  a  bejövő,  mint  a 
kimenő hívásokat, hívófél azonosítást is lehetővé tesz 
(amennyiben ehhez a szolgáltató  támogatást  nyújt). 
Az  eszköz  a  számítógép  merevlemezére  rögzíti  a 
beszélgetést,  valamint  az  ahhoz  tartozó  kiegészítő 
adatot, mint pld. dátum, idő, időtartam, telefonszám, 
megjegyzés stb.

Típustól függően fizikálisan 
csatlakoztatható analóg és ISDN 
vonalakhoz, valamint szoftver 
oldalon VoIP és Skype portokhoz

Használható  1,  2  vagy  4  vonali  rögzítésére,  egy 
szoftverrel viszont több eszköz is együttműködhet, így 
a vonalak száma bővíthető. A rögzített beszélgetések 
nem  csak  meghallgathatók,  hanem  az  egyes 
hangfájlokhoz megjegyzések is fűzhetők.  A program 
lehetővé  teszi  a  legrégebbi  fájlok  automatikus 
törlését,  beállított  idő  vagy  szabad  lemezterület 
alapján.  A  rögzített  fájlok  biztonsági  mentése 
egyszerű,  gyors  és  effektív.  A program  támogatást 
nyújt a fájlok automatikus kiírásához CD, vagy DVD 
lemezre.

Az  eszköz  mindegyik  típusa,  lehetővé  teszi  a  VoIP 
eszközökön  folytatott  beszélgetések  rögzítését. 
Főképpen  a  helyi  LAN  hálózaton  softphone  típusú 
programokkal  üzemeltetett  VoIP  kapuk  és  VoIP 
telefonkészülékek,  valamint  a  Skype  eszközök 
forgalmának rögzítését.

Beépített web-szerveres szolgáltatás

A beépített web szervernek köszönhetően az adatbázisok 
és  a  hangfelvételek  Interneten  és  helyi  LAN hálózaton 
keresztül  is  egyaránt  elérhetőek  és  meghallgathatóak, 
amihez  nem  szükséges  további  szoftver,  ez  standard 
böngészőn keresztül megvalósítható.

Nem igényel üzembe helyezést

A LINErec rögzítőt egy csatoló eszköz és a hozzá tartozó 
szoftver alkotja. Csatlakoztatása nem igényel különleges 
szakértelmet,  elég  a  vezetékeket  az  aljzatokhoz 
csatlakoztatni.

Rendszerigény

• hangkártya
• szabad USB 1.1, vagy 2.0 port
• Linux, Windows 2000/XP/Vista
• DirectX 8.1, ill. magasabb
• 512 Mb memória



LINErec

L1USB L2USB L4USB ISDN
Telefonvonal 
típus:

PSTN/POTS PSTN/POTS PSTN/POTS ISDN

Vonalak száma: 1 2 4 1 (2B+D)

Clip támogatás: igen (FSK/DTMF) igen (FSK/DTMF) igen (FSK/DTMF) igen

LINErec szoftver szolgáltatásai
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• automatikus  és  független  rögzítés  minden 
vonalon

• hívófélazonosítás, vagy kézi szám szerkesztés

• VoIP  rendszereken  folytatott  beszélgetések 
rögzítése

• Skype  rendszereken  folytatott  beszélgetések 
rögzítése

• saját telefonkönyv (név, szám és megjegyzés)

• szám lokalizáció (hívókörzet és szolgáltató)

• hívás  típusának  felismerése  (kimenő /  bejövő  / 
nem fogadott)

• hangfájlok  tömörítése  wav,  vagy  mp3-as 
formátumba

• rögzítés módjának kiválasztása

• órarend szerinti rögzítés

• számlista alapú rögzítés (tiltott és engedélyezett 
számok)

• együttműködés más típusú eszközökkel

• egy  számítógéphez  több  eszköz  is 
csatlakoztatható

• együttműködés  telefonközpontokkal  (PBX  tariff 
info)

• automatikus üdvözlő üzenet a hívó fél számára*

• automatikus üzenetrögzítő*

• rögzített  hangfájlok  meghallgatása  és  real  time 
meghallgatás

• kimutatások szerkesztése - grafikonok és listák

• a hangfelvételekhez megjegyzés fűzhető

• automatikus tárhely figyelés

• mentés külső archívumba

• mentés CD-re, vagy DVD-re történő írással**

• archívum böngésző

• híváslista nyomtatás

• paraméterezhető szűrőlista

• hívás statisztika (megadott paraméterek alapján)

• híváslisták exportja CSV formátumba

• három szintű felhasználói jogosultság

• API alapú együttműködés más szoftverekkel

• archívum távoli elérése web-es felületen keresztül

• LINErec kliens-szerver támogatás

• archívum mentése és másolása külső szerverre vagy 
adatbázisba


