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 التوصيل بالشبكة

إدارة مركزية

تقارير إحصائية

برنامج عميل على جهاز الكمبيوتر

شاشة لمس عالية الجودة

مستقل تماما ً
الجهاز االول بالعالم الذي ٌحتوي على شاشة مدمجه عالٌة الجودة تعمل
باللمس تمتع بتسجٌل وتشغٌل المكالمات من خالل الجهاز ,ال ٌتطلب كمبٌوتر

االعالن عن التسجيل
بمجرد االتصال سوف ٌقوم الجهاز بتشغٌل رسالة صوتٌة إلبالغ المتصل ان
المكالمة قٌد التسجٌل .

االتصال بالشبكة
ٌمكن للمستخدمٌن للدخول عن بعد  RJ45تمتع باالتصال باالنترنت من خالل
منفذ من خالل متصفح االنترنت واالستماع للتسجٌالت .

خاصية الرد اآللي
ٌعمل جهاز  AJتماما ً مثل جهاز الرد اآللً حٌث ٌقوم بالرد على المكالمة
وتشغٌل الرسالة الترحٌبٌة مع تسجٌل رسالة العمٌل  ,هذه الخاصٌة ٌمكن
إعدادها من خالل برمجة أوقات الرد اآللً بحٌث تتناسب مع اوقات الدوام .

تفاصيل تسجيل المكالمات
على تسجٌل المحادثه الصوتٌه فقط بل ٌقوم اٌضا ً بتسجٌل  AJال ٌعمل جهاز
تقاصٌل المكالمات وتشمل مدة المكالمة  ,التارٌخ  ,الوقت  ,رقم المتصل ورقم
الخط والتحوٌلة وبالقطع هذه الخاصٌه هامة جدا للمستخدمٌن حٌث تساعدهم فً
عملٌة البحث عن تسجٌالت محددة.

واجهات تسجيل متعددة
ٌدعم الجهاز التسجٌل لخطوط الهاتف العادٌة  , PSTNالتحوٌالت االنالوج
للسنترال ,أجهزة الالسلكً ,المٌكروفون وسماعات الهواتف الرقمٌة ,كما
كما وٌمكن دمج التسجٌل لكافة هذه الواجهات من خالل جهاز واحد فقط .

متوفر بموديالت مختلفة
 AJمتوفر بخٌارات متعدده ٌ ,ستطٌع المستخدم االختٌار بٌن واحد خط او
خطٌن مع او بدون شاشة اللمس  ,وٌوجد دائما توازن بٌن السعر واالداء

المراقبة الحية والمباشرة للمكالمات
ٌمكن للمدٌر المسئول االستماع للتسجٌالت من خالل جهاز  AJأو من خالل
جهاز الكمبٌوتر .

االدراة المركزية
ٌمكن ادارة اجهزة التسجٌل  AK,AQ,AJمن خالل برنامج االدرارة المركزي
 , Vaultوبامكان المدٌر وبسهولة الدخول الي جهاز من خالل هذا البرنامج
وٌستطٌع اجراء نسخ بٌانات وتسجٌالت االجهزة على خادم واحد .

تقارير وبيانات احصائية
ٌعمل برنامج العمٌل على إصدار تقارٌر إحصائٌة متنوعة  ,تساعد
تلك التقارٌر المدٌر المسئول على مراقبة مدى كفاءة النظام

إشعارات بريدية
ٌمكن للمستخدم تحدٌد األحداث التً سوف ٌنم اإلشعار عنها من خالل البرٌد
االلكترونً وبشكل تلقائً  .....مثال  :تقارٌر احصائٌة ٌومٌة للمدٌر المسؤول

وداعا ً للتشويش واإلزعاجات
تمتع بنقاء الصوت للتسجٌالت سواءا ً كنت تستمع من خالل الجهاز أومن
خالل جهاز الكمبٌوتر وذلك بفضل التصمٌم الرائع لدائرة الصوت بحٌث
ٌكون هناك اتزان عند االستماع للصوت محلٌا ً او عن بعد

مميزات أخرى
شاشة لمسس عالٌة الجودة مقاس  /5بوصة – مكبر صوت مدمج – استهالك منخفض للطاقة – غٌر قابل للحرارة وال ٌحتاج مروحة للتبرٌد – منفذ اٌثرنت – تحدٌث البرنامج
عن بعد تحدٌث البرنامج بواسطة الفالش  – USBحماٌة بواسطة كلمة المرور – توضٌح حالة الخط – إمكانٌة استشعار فولتٌة الخط – عداد المكالمات الفائتة – جدولة
التسجٌالت الٌومٌة – حسابات مستخدمٌن متعددة – إمكانٌة تصدٌر تفاصٌل تسجٌل المكالمة لملف إكسل – إرسال التسجٌالت من خالل البرٌد االلكترونً – إعداد االرقام
والتحوٌالت المستثناه من التسجٌل – إعداد فترات عدم التسجٌل ( مثال ذلك عند احتوء مكالمة على بٌانات سرٌة مثل ارقام حسابات أجهزة الصرافات وخالفة ) – بٌان السعة
الفعلٌة لبطاقة الذاكرة – إظهار رقم المتصل من خالل نافذة فجائٌة على جهاز الكمبٌوتر من خالل برنامج العمٌل – متوافق مع  SMDRالسنترال – إستٌراد المفكرة الهاتفٌه من
 – Outlookنسخ إحتٌاطً تلقائً أو ٌدوي – تدوٌن مالحظة لكل تسجٌل – واجهة مستخدم متعدد اللغات .

