Hangrögzítési specifikáció
Vonalillesztő típusa

AN (analóg)

UK (kéthuzalos alközponti
digitális mellék)

64
Ez a csatornaszám maximális kiépítésre vonatkozik.
Vegyes kiépítés is lehetséges.

Egyidejűleg rögzíthető
csatornák száma

Rögzíthető jelforrások

S0 / T0 (ISDN2)

• analóg telefonvonal
 analóg fővonal
 analóg mellék
 GSM adapter
• mikrofon, rádió adóvevők
• egyéb kis- és nagyjelű
analóg jelforrás

• DSS1
 ISDN2
 GSM adapter
• Bosch TN1R6
• Alcatel ABC-F2

Csatlakoztatható alközpont
digitális mellékei:
AAstra (Ericsson), AlcatelLucent, Avaya, Bosch-Tenovis,
Nortel, Panasonic, Siemens

Beszédszintre

Felvételindítás

•
•
•

Tároló média
Adattárolás formátuma
(csatornánként állítható)
Tárolókapacitás
Felvétellistázás,
visszahallgatás

Visszakeresést segítő
kiegészítő információk

Felvételek
munkaállomásra történő
mentése
Riasztás
Sávszélesség
Jel/zaj viszony
Csatornák közötti
áthallás
Harmonikus torzítás

kontaktusra
Beszédkapcsolat felépülésekor
beemelésre
és bontásakor (D csatorna
Vonali protokollra
analóg rádió: PPT és SQ
jelzése alapján)
jelekre
Ethernet hálózat: a CTI felületen küldött parancsra
Tükrözhető 2,5” HDD
Tömörítetlen: G.711 A-Law PCM (64 Kbit/s); tömörített: Speex SPX (8 Kbit/s)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tömörítetlen: max. 2.600 óra; tömörített: max. 20.800 óra
10/100BASE-T Ethernet hálózaton:
webes felületű kliens alkalmazás, Internet böngésző
DSR EasyReplay alkalmazás
mellék és távoli fél száma
hívás iránya
ügyintéző és ügyfél azonosítója
felvétel kezdő időpontja, hossza
csatornaazonosító
hívásátadás forrása
szöveges megjegyzés
8 bit PCM A-law WAV
16 bit lineáris WAV
ARF (jelszavas, kiegészítő információkat tartalmazó formátum)
alarm LED
alarm állapotok: HDD hiba, telítettség küszöbérték fölött, vonalszakadás
300…3400 Hz
> 45 dB
< -70 dB

-

<2%

Mechanikai specifikáció
Ethernet port
Soros port
Tápfeszültség
Teljesítmény felvétel
Méretek

10/100Base-T (RJ45) hálózatos kezelésre, kiszolgálásra
RS232 (9 pólusú DSUB) karbantartási funkciókra
230 V / AC, vagy 48 V / DC
max. 80 W (típustól függően)
19” rack szekrénybe szerelhető, 3U magas, 300 mm mély

Hőmérséklet

üzemi: +10...+40 ºC / tárolási: -30...+60 ºC

Páratartalom

üzemi: 10...90 % RH / tárolási: 5...95 % RH

Hőmérséklet változása

üzemi: max. 20 ºC/óra / tárolási: max. 30 ºC/óra

