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المتكاملنظام تسجيل المحادثات الهاتفية   

 دليل المستخدم 

هوواا وتختلوف هووان المنتجوات عووا بعضوها الووبع  موا ناحيووة      AK ,.AQ هواا الوودليل علوس سلسووة منتجوات     يحتوو  

 . الخصائص والشكل الخارجي بينما تتشابه في استخدام نفس برنامج المستخدم علس جهاز الكمبيوتر

 المنتج في سطور

موا    AK32يتكون جهواز . قناة/ 23سعة  AK32نشكر لكم شراء نظام تسجيل المحادثات الهاتفية ما آرتك موديل 

إضوافة إلوس إروار     ARMأحود  معوالج موا رقوائم سامسوونج      ب وموزود  ,ميجوا هرتوز   / 666معالجة مركزيوة  لوحة 

وتصول  قنووات  / 8موا   AK32تبدأ سوعة التسوجيل لجهواز    . مكالماتوإدارة التسجيل خاص لمبتكر للجهاز وبرنامج 

لتسووجيل  (جهوواز الكمبيوووتر  مسووتقل تمامووا  وت يحتووا  ل  )  قووائم بااتووه وبسووي  الجهوواز . قنوواة هاتفيووة / 23حتووس سووعته 

عوووة علوس إمكانيوة اتسوتمات للتسوجيوت موا خوول الجهواز دون          المحادثات الهاتفية ومزود بشاشوة تعمول بواللمس   

الجهواز يودعم إعوادة امسوتمات لملفوات التسوجيل وكوالك        . الحاجة لجهاز الكمبيووتر وأيضوا  إمكانيوة اتتصوال بالشوبكة     

 ا مثاليو  بنواءا  علوس موا سوبم يعتبور هواا النظوام حوو         . لمات بامضافة إلس خاصية البحثالمراقبة الحية والمباشرة للمكا

 . لمختلف الشركات والقطاعات الهاتفية لتسجيل المكالمات

  AKمميزات 

 ثانية / 32إقوت النظام في غضون  .1

جيجا / 1222) تيرا بايت / 1, جيجا بايت / 022بسعة تخزيا عالية ( نوت ساتا ) يدعم أقراص صلبة  .3

 (جيجا بايت / 3222) تيرا بايت / 3( بايت

 قناة هاتفية/ 23وحتس  32,  16,  8ما  تبدأ سعة تسجيل .2

 تشغيل بواسطة شاشة تعمل باللمس .2

 التحكم عا بعد بواسطة الشبكة .0

 مكبر الصوت وت ما خول ياتستمات الفور  للتسج .6

 والتبديل للنقلكروت توسعة للتسجيل قابلة  .6

 ل للنقلقرص صلب قاب .8

 ت يتطلب جهاز كمبيوتر, جهاز متكامل  .9

 . وروال أيام األسبوت دون توقف ساعة يوميا / 32 ألـ تشغيل علس مدارالاستهوك قليل ما الطاقة ويدعم  .12
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 AQمميزات 

 ثانية / 32إقوت النظام في غضون  .1

( جيجا بايت/ 1222)  تيرا/ 1, جيجا بايت / 022بسعة تخزيا عالية ( نوت ساتا ) يدعم أقراص صلبة  .3

 (جيجا بايت / 3222) تيرا / 3

 جيجا بايت/ 62أقصس سعة , SDموديل اختيار  مزود ببطاقة ذاكرة  .2

 قناة هاتفية/ 23وحتس  32,  16,  8قابل للتوسعة بدءا  ما  .2

 شاشة تعمل باللمس ما خولتشغيل  .0

 (قرص صلب أو بطاقة ذاكرة ) موديل اختيار  ت يحتو  علس شاشة لمس  .6

 التحكم عا بعد بواسطة الشبكة  .6

 (مكبر الصوت ) اتستمات الفور  للتسجيوت ما خول السماعة  .8

 ت يتطلب جهاز كمبيوتر, جهاز متكامل  .9

وروال أيام األسبوت دون  ساعة يوميا / 32 ألـ تشغيل علس مدارالويدعم استهوك قليل ما الطاقة  .12

 توقف

  AKسعة تسجيل األقراص الصلبة لجهاز 

 ساعة تسجيل / 26222: جيجا بايت / 022 .1

 ساعة تسجيل / 63222( : تيرا/ 1) جيجا بايت / 1222 .2

 ساعة تسجيل / 122222( تيرا/ 3) جيجا بايت / 3222 .3

 AQبطاقة الذاكرة لجهاز / سعة تسجيل األقراص الصلبة 

 ساعة تسجيل / 26222: جيجا بايت / 022 .1

 ساعة تسجيل / 63222( : تيرا / 1) جيجا بايت / 1222 .3

 ساعة تسجيل / 122222( : تيرا / 3) جيجا بايت / 3222 .2

 (  بطاقة ذاكرة) ساعة تسجيل / 062: جيجا بايت / 8 .2

 (  بطاقة ذاكرة) ساعة تسجيل / 3322: جيجا بايت / 23 .0

 (  بطاقة ذاكرة) ساعة تسجيل / 2282: جيجا بايت / 62 .6
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 AKالخارجي لجهاز  الشكل

 

 
 

 AKلجهاز  ةاألمامي الواجهة

 

 

 ملي 282*822 وأبعادها ,بوصة  0 مقاس تعمل باللمسشاشة  .1

 النسخ امحتياري للقرص الصلبأو مجراء للتحديث  USBمنفا  .2

  -خف  الصوت  .3

 + زيادة الصوت  .4

 ( أساسية ) سماعة أذن  .5

 ( ثانوية ) سماعة أذن  .6
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 (  28 – 21للقنوات ما )  1بطاقة  .7

 (  16 – 29للقنوات ما )  3بطاقة  .8

 (  32 – 16للقنوات ما )  2بطاقة  .9

 (  23 – 30للقنوات ما )  2بطاقة  .10

 

  AKالواجهة الخلفية لجهاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  23 – 16للقنوات ما  DBمنفا  .1

  16 – 1للقنوات ما  DBمنفا  .2

 تيار ثابت / فولت  19: مدخوت الطاقة  .3

 SMDR ـلل RS232منفا  .4

 LANللشبكة  RJ45منفا  .5

 (  SIPتسجيل )  WANللشبكة  RJ45فا من .6

 قرص صلب نوت ساتا .7

 قفل للقرص الصلب  .8

 منفا الطاقة الخارجي  .9

 مفتاح الطاقة  .10
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 AQلجهاز  الشكل الخارجي

 

 AQالواجهة األمامية لجهاز 

 

 LEDمؤشر ضوئي للطاقة  .1

 النسخ امحتياري وللتحديث  USBمنفا  .3

 ت يمكا استخدام قرص صلب, لبطاقة الااكرة  الموديلبطاقة ذاكرة في حالة دعم  منفا .2
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 AQالواجهة الخلفية لجهاز 

 

 

 
 

 

 

 (  RJ11منفا )  2 – 1القنوات ما :  1بطاقة  .1

 (  RJ11منفا )  8 – 0القنوات ما :  3بطاقة  .3

  RJ45منفا /  3عدد .2

  SMDRلبيانات  RS232منفا  .2

 RS232مؤشر بيانات  .0

 تيار ثابت , فولت / 19: مدخوت الطاقة  .6

 مفتاح راقة  .6
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 ( قم بإزالة المطاط أواًل ثم قم بلفه باألرفف مرة ثانية )  AQجهاز صندوق 
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 ( قم بإزالة المطاط ثم قم بلفه على حامل التعليق ) على الحائط  AQحامل لتعليق 
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 البرنامج  تشغيلمتطلبات 

 3222 ويندوز , XP ويندوز ,فيستا  ويندوز , 6ويندوز أنظمة تشغيل  .1

 ميجا هرتز  /CPU 222وحدة معالجة مركزية  .3

 ميجا بايت / 306رام  .2

 جيجا بايت/ 1قرص صلب  .2

 RJ45منفا شبكة  .0

 ( مراقبة & تشغيل ) مخرجات صوت  .6

 مخطط التوصيل 

 

 

 برنامج جهاز الكمبيوتر

 مقدمة برنامج الكمبيوتر

 القائمة 
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 تسجيل الدخول بخادم نظام التسجيل

 اتتصال بجهاز التسجيل ما خول الشبكة

 
في للجهاز علس أن يتم عرضه بشكل تلقائي أثناء إعادة تسجيل الدخول  إعدادنالا  تم  IP ألـ سوف يتم حفظ

 . ثانيةالمرة ال

 ( امعداد امفتراضي )  admin: اسم المستخدم

 ( امعداد امفتراضي )  1111: كلمة المرور

بحيث يمكنك تسجيل الدخول بشكل كامل ما نفس الموقع ما خول  LANبالشبكة  AK32يتم رب  جهاز  . أ

 . عا رريم اسم مستخدم وكلمة مرور LANالشبكة  IPعنوان 

المستخدم  أو اسم النطاق وما خول اسم IPوالدخول عا بعد عا رريم عنوان  AK32يتم رب  جهاز   . ب

 . وكلمة المرور

 للمشاركة  IPلتسجيل الدخول عا بعد يجب تهيئة ألـ 

 (6266منفا  )لمستخدمي شبكة اتنترنت  IP ألـ مشاركة

بحيث يعمل كخادم افتراضي ولالك فإن المستخدميا  IPشاركة ألـ لم إعداد عمل ما خول المثالي التالي يمكا

الشبكة  IPعام يمكا توجيههم مباشرة إلس  IPبواسطة عنوان  Webعا بعد الايا يتصفحون شبكة اتنترنت 

LAN  (193.168.12.122  ) وبالتالي فإن مستخدمي اتنترنت يمكا السماح لهم بالدخول إلس خدمات الشبكة

  .LANالمحلية 
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  WAN الشبكة IPعنوان 

 (.آ  بي ثابت ت يتغير )  نوت يتم تغيير IPيتم تثبيت عنوان ألـ . Static IPعنوان آ  بي ثابت  . أ

يتم تعييا عنوان آ  بي جديد لمستخدم اتنترنت في كل مرة يقوم . Dynamic IPعنوان آ  بي متغير  . ب

للدخول . ISPبعملية تصفح وتسجيل دخول لونترنت وذلك بواسطة مزود خدمة اتتصال باتنترنت 

لوتصال بالشبكة  Domain Name يجب علس المستخدم إنشاء اسم نطاق AK32عا بعد لجهاز 

WAN. 

 يمكا للمستخدم زيارة بع  المواقع العالمية للتأكد  WANالشبكة  IPلفهم عنوان 

 /http://www.myip.cn: مثال 

 

 تسجيل الخروح من الخادم 

 تسجيل الخرو  ما خادم جهاز التسجيل

 

 

http://www.myip.cn/
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  SMDRبيانات 

 . SMDRتعطيل إعدادات ألـ / يمكنك تفعيل 

باستوم البيانات ما السنترال  AK32سوف يقوم جهاز , ( محطةالتفاصيل رسالة تسجيل )  SMDRتفعيل 

PABX يمكنك ضب  البيانات بدقة . علس أن تظهر تفاصيل هان البيانات ما خول نافاة فجائية ببرنامج العميل

 .بالرسالة

 

  :SMDRوإعداد ألـ  لتهيئةمثال 

 

 

  21ورقم القناة هو ,  12 وهو يتم عرض رقم التحويلة

أدخل البيانات بحيث تتطابم مع . 3والطول هو ,  12يمكنك حساب وضع رقم التحويلة ليبدأ ما الرقم 

 . المسافة

تتطابم مع أدخل البيانات بحيث . 3والطول هو , رقم  32بنفس الطريقة يظهر وضع التحويلة بدءا  ما 

 .المسافة

 .SMDRخاصية إظهار رقم المتصل وسوف يتم تجاهل بيانات رقم الهاتف ما  AK32يدعم جهاز 
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 عن التسجيل اإلعالنإدارة 

 . والا  سوف يتم تشغيله لكو الطرفيا أثناء بدء اتتصال AK32يمكنك رفع ملف لإلعون عا التسجيل بجهاز 

 

 

 

 

-IMAهي  الصوتي وصيغة الملف,  ثانية/ 22 تزيد مدته عاملف امعون عا التسجيل يجب أن ت : موحظة

ADPCM 
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 إصالح قاعدة البيانات

  SQLITEمحرك قاعدة بيانات  AK32يستخدم جهاز 

(  Disk\\SQLite\\2012\\201207\\CDR20120730)يمكنك إصوح قاعدة البيانات بواسطة هان الملفات 

 . وتيسجتأو اختفاء ال عدم اتصال القنواتوذلك في حالة 
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 تحديث البرنامج

 

 
 

. عملية التحديث يتطلب إعادة تشغيل النظام بعد إنتهاء. لتحديث النظام AK32يمكنك رفع ملف مخصص لجهاز 

 .عملية التحديث ءأثناوت تقم باستخدام القنوات  تجنب فصل الطاقة
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 استعادة اإلعدادات اإلفتراضية للنظام

. 

يحتووا  الموودير   . لتنفيووا المهمووة  adminل ؤوتتطلووب امعوودادات امفتراضووية تسووجيل دخووول الموودير المسوو      : تحوواير

موا أ  مسوتخدم غيور مصورح لوه       إلس إعوادة إدخوال كلموة المورور وذلوك لتجنوب سووء امسوتخدام         adminل ؤوالمس

 . ت يمكا إستعادة كل عملية وسجل النظام ت يمكا إزالته. بالك

 شري  األدوات  .1

 

 

 العملية الحالية  .2

 

 

 عمود المهام .3
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 موضحة بالوقت والتاريخ CPUووحدة المعالجة المركزية  AK32سعة ذاكرة جهاز  .4

 (المستخدمة والمتبقية ) النسبة المئوية لسعة القرص الصلب  .5

 
 

 بشكل موئم 2,  1رقم تم تركيب بطاقة 

 أو لم يتم التركيب بعد  2,  3يوجد خطأ ببطاقة رقم 

 

 

 

 المراقبة

 

 بدء المراقبة 

 مراقبة المحادثات الجارية عليها رالما أن حساب المستخدم مصرح له بالك لبدءاختر قناة 

 المراقبة  فوق

 قم بإيقاف المراقبة 
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  2-1الوصم األسود هو للبطاقة رقم :  23-21رقم القناة 

  28 – 21القنوات ما :  1بطاقة رقم 

  16 – 29القنوات ما :  3بطاقة رقم 

  32 – 16القنوات ما :  2بطاقة رقم 

  23 – 30القنوات ما :  2بطاقة رقم 

 

 مؤشر فعال لإلعون عا التسجيل

 تعطيل بواسطة النقر علس زر مخصص / تفعيل . مؤشر فعال لوضع الصامت

 معطل: أخضر

 مفعل: أحمر

 . يمكا مراقبة قناة واحدة بواسطة جهاز الكمبيوتر. مؤشر المراقبة

 جار  المراقبة: رمز السماعة

 تنشيط 

 بجهاز الكمبيوترقم بتنشي  حالة القناة الحالية 

 عرض 

 .إلخ ويمكا للمستخدم البع ...ملف التسجيل , حالة القناة , سوف يقوم البرنامج بعرض الوقت 
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 مؤشر للحفظ أو عدم الحفظ 

 بحفظ المكالمات في األوضات التالية AK32لا يقوم جهاز 

 .لا يتم حفظ المكالمة إت بعد النقر علس زر معيا. تسجيل بواسطة النقر علس زر معيا . أ

 استوم إشارة عكس القطبيةلا يتم حفظ المكالمة إت بعد . تسجيل بواسطة عكس القطبية . ب

 كا خار  أوقات التسجيل . عدم تسجيل رقم الهاتف والتحويلة . ت

 AGCموشر 

AGC: Automatic Gain Control 

 حالة القناة

 إلخ...جار  اتتصال, مفصول , متصل : تشمل كو  ما. توضيح حالة القناة

 
 

 فولتية القناة الحالية 

 فولت  2-.1: ت يوجد خ  أرضي في 

 فولت  22< : غير متصل

 فولت 32-0: جار  اتتصال

 مؤشر إنشاء ملف تسجيل 

 يقوم بتسجيل المكالمات بشكل موئم  AK32يوضح إذا كان جهاز 

 .المؤشر يظهرإذا كان القرص الصلب مفصول أو لم يتم تقسيمه فلا 

 بدقيقة فق  AK32تسجيل المكالمات بعد تشغيل جهاز : اقتراح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسجيل
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 سوف يتم تحميل ملفات التسجيل بجهاز الكمبيوتر في نفس الوقت لوستمات مرة ثانية. اختر ملف تسجيل أو أكثر لوستمات

 
برنامج بمقارنتها بقاعدة في حالة تم البحث مسبقا  عا التسجيوت فسوف يقوم ال. هناك مدى زمني للبحث السريع

 بيانات آخر عملية بحث

 . مرة ثانية AK32في حالة كانت قاعدة البيانات مختلفة فسوف يقوم البرنامج بإعادة التزاما مع جهاز  . أ

 .     فسوف يبحث البرنامج وفقا  للتزاما األخير مع قاعدة البيانات, في حالة كانت قاعدة البيانات متطابقة  . ب

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 الملفات التي تم تحميلهاوقم بترتيب , قم بفتح مسار تحميل الكمبيوتر المحلي 
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 لا يتم تحميل الملفات مرتيا. بجهاز الكمبيوتر المحلي AK32ل ملفات تسجيل جهاز يحمقم بت

 نفا هان المهمة أثناء عدم عمل النظام. أ: اقتراح

 .تكرار تحميل الملفاتت تقم بتغيير مسار حفظ التحميل لتجنب . ب

 
 

 إضافة موحظة لملف التسجيل 

 ت يمكا حاف الملف المميز مباشرة إت بعد عمل استعادة. تمييز ملفات التسجيل المهمة

 معدادات النظام امفتراضية  

 :يوجد خياران,  AK32حاف ملفات التسجيل ما جهاز 

 CDRحاف الملف الصوتي وامحتفاظ ببانات سجل المكالمة  . أ

  CDRحاف كو  ما الملف الصوتي وبيانات سجل المكالمة  . ب

 هان العملية سوف يتم إدارجها بسجل النظام

 

 

 
 لملف إكسل  CDRتصدير بيانات سجل المكالمة 

 فضو  تأكد ما حجم الملف. أرسل ملفات التسجيل المختارة إلس عنوان بريد الكتروني

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sound 
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 وتشمل المكالمات (شهرية / أسبوعية / يومية ) عرض احصائيات لملفات التسجيل 

 الواردة والصادرة والتي لم يرد عليها  

 

 

 

 

 

 .بألوان مختلفة( عليها  صادرة أو واردة أو لم يرد) يتم تمييز المكالمات المختلفة 

 

 

 يتم إدارجها بالوقت في هاا القسم, إحصائيات يومية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    AK32نظام تسجيل المحادثات الهاتفية المتكامل  -دليل المستخدم                           

  

25 

 

 يتم إدراجها باليوم, إحصائيات أسبوعية 

 

 

 

 يتم إدراجها بالتواريخ, إحصائيات شهرية 
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 . يمكا للمستخدم المتصل إعداد نسخ احتياري تلقائي بالبرنامج

 بجهاز CDRسوف يتم تحميل ملفات التسجيل وبيانات سجل المكالمة 

 AK32 علس جهاز كمبيوتر محلي في وقت محدد للنسخ امحتياري 

 وقت بدء وانتهاء النسخ اتحتياري يوميا 

 دم تشغيل النظاميفضل اختيار وقت خار  وقت العمل أو ع: توصية

 وذلك لتقليل انشغال النظام أو الشبكة

 

 

 

 

 

 وفي الغالب يكون التاريخ امفتتاحي للنظام, يمكا للمستخدم إعداد وقت بدء النسخ امحتياري : تاريخ بدء النسخ 

 سوف يعرض النظام تاريخ النسخ السابم: أخر تاريخ للنسخ

 
 

 

 

 

 

 . أو تعطيلها AK32شهريا  ما جهاز / أسبوعيا  / اصية النسخ امحتياري التلقائي يوميا  ختفعيل 

 نسخ احتياري تلقائي يوميا  في وقت معيا: يوميا 

 (ا  –األحد ) نسخ احتياري تلقائي أسبوعيا  في يوم معيا : أسبوعيا 

 نسخ احتياري تلقائي شهريا  في تاريخ معيا: شهريا 

 تعطيل خاصية النسخ امحتياري التلقائي : عدم النسخ امحتياري
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 الرئيسيةالخاصية 

 يمكنك الضغ  علس هاا الزر ميقاف مهمة الحاف أثناء القيام بها. إيقاف مهمة الحاف . أ

 إنهاء مهمة التمييز . ب

 إنهاء التحميل  . ت

 إنهاء تشغيل التسجيوت .  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إلخ...النسخ والتي تشمل إجمالي عدد التسجيالت والتاريخ سوف يعرض البرنامج نتائج

يمكا للمستخدم حاف بيانات عملية النسخ 

سوف يبدأ النظام النسخ التالي بدءا  . السابقة

ما تاريخ محدد علس أن يتم حاف ملفات 

 التحميل

ت تقم بتغيير مسار التحميل لتجنب تكرار 

 تحميل  الملفات
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 المفكرة الهاتفية 

 .لالمستثناة ما التسجي وأرقام الهواتف التحويوت, المفكرة الهاتفية ,  ةتحتوى علس إعدادات التحويل

 

سوف يحتو  ملف التسجيل علس رقم التحويلة . SMDRمع خاصية ألـ  يعمل امعداد: إعداد التحويوت 

  واتسم إذا تم إكتمال امعداد

 

 

 سوف يتم حفظ الرقم الوارد والصادر في بيانات المفكرة الهاتفية: المفكرة الهاتفية 

  

 
 

 
 

 يمكنك تهيئة رقم تحويلة محدد مستثنائه ما التسجيل. SMDRتعمل مع : رقم التحويلة المستثناة ما التسجيل

 يمكنك تهيئة رقم هاتف محدد مستثنائه ما التسجيل: رقم الهاتف المستثنس ما التسجيل

 



    AK32نظام تسجيل المحادثات الهاتفية المتكامل  -دليل المستخدم                           

  

29 

أو الوارد قائمة األرقام سوف يتم إصدار رسالة تحايرية في حالة وجود الرقم الصادر : قائمة األرقام المحجوبة

 المحجوبة

 إعدادات النظام

 

 المعامل فعال بالنظام الداخلي بدت  ما القناة الواحدة  .1

. 

فسوف  0إذا كانت القيمة . اتتصال حتس بدء التسجيلإجراء بدءا  ما إدخال أول رقم عند  , هو وقت التوقف .2

 . يتم تسجيل المكالمة كاملة بدءا  ما التقاط السماعة

 

                ثواني/ 0ينصح ب , خطأ اتتصال باألرقام التسجيل عند تجنب لامعداد  .3

 

 

 لتجنب زيادة حجم الملف الصوتي إعداد أقصس وقت للتسجيل .4

     

     

, ثواني / 6إذا كانت الفترة الفاصلة أكثر ما . DTMF رقمييمكا للمستخدم إعداد فترة فاصلة بيا  .5

 األرقامفسوف يتم عرض  2إذا كانت الفترة الفاصلة . لا يتم حفظ الرقم التالي ولا يعرض بالبرنامج

 .ثواني/ 6ينصح ب . بالبرنامج

 

ثواني فسوف يتم اعتبارها مكالمة / 7إذا كانت الفترة الفاصلة أكثر ما . هي الفترة الفاصلة بيا نغمات الرنيا .6

 .ما خمس ثواني أكبرينصح أن يكون امعداد . فائتة

 

 .المكالمة الواردة فق  وقت استوم رقم إعداد .7

       

 سوف يتم حفظ ملف التسجيل باممتداد التالي .8

 ف صوتي عاد  يمكا تشغيله علس جهاز الكمبيوترمل: Wavامتداد  . أ

 ملف صوتي مشفر يتم تشغيله ما خول برنامج معيا علس جهاز الكمبيوتر: Avlامتداد  . ب

 ملف صوتي مشفر يتم تشغيله ما خول برنامج معيا علس جهاز الكمبيوتر: Xtrامتداد  . ت
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 تعطيل حفظ المكالمات الفائتة/ تفعيل  .9

                 

 تعطيل حفظ الرقم المستثنس ما التسجيل في حالة المكالمة الصادرة/ تفعيل  .10

                 

أيضا  أثناء لحفظ الكل متضمنة رقم التحويلة " نعم. "أثناء المكالمة الواردة الرقمتعطيل حفظ / تفعيل  .11

  .الواردة المكالمة

        

        

يوصس . ويمكنك تقسيم ملف التسجيل لحفظه بالقرص الصلب,  11المعامل يعمل هان امعداد مع  .12

 "نعم"بإختيار امعداد 

         

بامضافة إلس حفظ ملف التسجيل سوف يقوم النظام . tmpتعطيل حفظ الملفات المؤقتة / تفعيل  .13

يوصس بتفعيل هان الخاصية . لكل مكالمة CDR سجل تفاصيل المكالمةبإصدار ملف مؤقت مع 

 حيث أنها مفيدة في عملية إصوح النظام

 AK32يمكا للمستخدم إعداد الوقت الحالي لنظام  .14

15.    

 يتطلب تسجيل دخول المدير المسؤول ,  adminالتزاما مع جهاز كمبيوتر المدير المسؤول . أ  

  FSKالتزاما مع صيغة إظهار رقم المتصل  . ت

 اما ت يوجد تز .  

 هاا األمر مخصص لبدء أو إيقاف التسجيل اليدو  بواسطة النقر علس زر                 

 ***أمر مخفاء الرقم وروله علس أن يتم امستعاضه عا ذلك برموز  .16

 أثناء المكالمات سوف 006رالما أن النظام يستقبل  12( =  19) ,  006( =  18) , علس سبيل المثال     
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 مرات بالبر نامج بدت  ما عرض البيانات الشخصية للبطاقة/ 12  *عرض الرمز يتم 

 يقاف التسجيل الصامت يدويا إ/ أمر لبدء  .17

 ومي  أحمر: بدء

 ومي  أخضر: إيقاف

 لتجنب إساءة اتتصال معيايوصس بإعداد رقم 

 

 ما األرقام ABCDفرز األحرف   .18

                 

 تطابم ومقارنة رقم المتصل بالمفكرة الهاتفية  .19

                 

 استخدم المؤشر لتقليل وقت الكتابة بالقرص الصلب .20

 "نعم"يوصس باختيار 

                 

 ما الممكا تحديد إشارة المكالمة ما خول الصوت. تحديد المكالمة الواردة .21

 " 2"يوصس باختيار 

          

 يقوم امعداد بتحديد حفظ أو عدم حفظ الحالة بسجل النظام. عدم اتصال خ  بالقناة: عدم اتتصال .22

 "ت"يوصس باختيار امعداد 

 

في األغلب تشغيل . للخ  األرضي( بالملي ثانية ) تعطيل الوقت / تشغيل , التحقم ما نغمة مشغول   .23

بإمكان المستخدم تسجيل نغمة مشغول . في تايوان 302/302, في الصيا  022/  022= تعطيل / 

 .بالموقع لتحليلها



    AK32نظام تسجيل المحادثات الهاتفية المتكامل  -دليل المستخدم                           

  

32 

 

 

 

يستطيع , تعطيل وقت نغمة مشغول / بجانب تشغيل . نغمة مشغول في وضع الرد اآللي اكتشاف .24

بناءا  عليه يمكا تجنب . صوتأو عدم وجود المستخدم إعداد مستوى نغمة مشغول لتمييز وجود 

 . إساءة الحكم أثناء التحد 

ع تجاهل إعداد فترات الرد تفعيل الرد اآللي روال يوم األحد م. تعطيل الرد اآللي يوم السبت/ تفعيل   .25

 اآللي

تفعيل الرد اآللي روال يوم األحد مع تجاهل إعداد فترات الرد . تعطيل الرد اآللي يوم األحد/ تفعيل   .26

 اآللي

 

 مطابقة األرقام المستثناة ما التسجيل .27

 قمبكامله في الرلا يتم تسجيل المكالمة إذا كان الرقم المستثنس ما التسجيل ظاهرا  : غير واضح . أ

ألنه جزء ما  لا يتم التسجيل له 93221رقم اتتصال , مستثنس ما التسجيل  322الرقم : مثال

 الرقم

 .لا يتم تسجيل المكالمة إذا كان رقم اتتصال متطابم بالكامل مع امعداد األصلي: دقيم . ب

 .لا يتم التسجيل له 93221تتصال رقم ا, مستثنس ما التسجيل  322الرقم : مثال

.  

 بحرص لحفظ مكالمات التسجيل الضرورية بإجراء هاا امعدادقم 

 إعدادات القناة

                           

وكالك سوف يتم عرضه , سوف يرتب  اسم القناة بملف التسجيل . يمكنك إنشاء اسم لكل قناة .1

 بصفحة المراقبة
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  27746xxx-0755الحسابات " علي سبيل المثال 

                          

 مع قنوات السنترال  AK32قنوات  موازاةيجب . السنترال SMDRيعمل هان امعداد مع  .3

 

                           

 (اآلنالو  ) لمعظم الخطوط التماثلية  فولتية الخط بواسطةفي الغالب يتم التسجيل  .2

 . يمكا التسجيل يدويا  ما خول الضغ  علس زر معيا: التسجيل بالنقر علس زر . أ

  16,  16راجع إعدادات النظام 

بدء التسجيل أثناء وصول الصوت إلس مستوى معيا وبخوف ذلك لا يتم : التحسس الصوتي . ب

لا يتم تسجيل إشارة . يوجد إعداد مخصص للميكروفون والهاتف الداخلي. تسجيل المكالمة

DTMF  

. عادة للتسجيل ما خول الميكروفون والهاتف الداخلي. تسجيل ت يتوقف: التسجيل المستمر . ت

 DTMFلا يتم تسجيل إشارة 

 .بدء التسجيل أثناء استوم إشارة عكس القطبية: عكس القطبية .  

شركة ) أنت بحاجة لوشتراك بخدمة اشارة عكس القطبية ما مزود الخدمة : موحظة

 (لية اتتصاتت المح

 

 أكبر لملف التسجيلوضجيجا  المستوى األعلس للصوت ينتج عنه صوتا   .2

 

 

 تشغيل وضجيج أكبر أثناء ال المستوى األعلس ينتج عنه صوت .0

 

                            

)  ياسوف يتم بث ملف امعون عا التسجيل لكو الطرف. تعطيل امعون عا التسجيل/ تفعيل  .6

 . علس أن يتم حفظه بملف التسجيل( المتصل ومستقبل اتتصال 
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  AK32رفع ملف امعون عا التسجيل لجهاز  .6

          

            

 أثناء بدء المكالمةو الطرفيا لكلتاكير اتفعيل لتشغيل  .8

 ثانية وغير قابل للتعديل / 3يجب أن يكون أقل ما  rec-remind.wav ”ملف التاكير 

 

 

 

 الوزم للتأكد أن القناة متصلة بالخ  األرضيالفولتية مستوى  .9

 فولت/ 2يوصس أن تكون 

 

                     

 هو أدنس إعداد للفولتية للتأكد ان سماعة الهاتف لم يتم رفعها .12

 فولت/ 30يوصس أن تكون 

                          

AGC :Automatic Generation Control ميجاد معدل الصوت لكو الطرفيا بالمكالمة . 

 يوصس بتعطيل هان الخاصية أثناء تفعيل التسجيل بواسطة التحسس الصوتي

 

                      

                        

 

 

 رفع السماعة/ أثناء قفل إعداد إنقضاء الوقت لفولتية معينة 
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     فولتية معينة للتأكد ما وجود أو عدم وجود فولتيةإعداد   

 

 الخ  األرضي توصيلتحديد  .11

 ما القيمة أقل: متصل

 ما القيمة أكبر: غير متصل

                      

 تحديد وقت استمرار عكس القطبية .13

                  

 

 

 

 

    

 قراءة فق   .12

                   

معداد أوقات . بتسجيل المكالمات الهاتفية في جميع الفترات AK32بشكل عام يقوم جهاز  .12

 .التسجيل انظر فترات الوقت
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 إعداد القناة للرد اآللي

 ساعة / 32المدى : فترة الوقت

 ثانية ما بدء الوقت/ 222-22: رسالة صوتية

 الرنيا قبل الرد اآللي عدد مرات: رنيا الرد اآللي

 قم بتحميل ملف إعون عا الرد اآللي بالجهاز : إعون الرد اآللي

 يوصس أن يكون مدة الملف أقل ما دقيقة واحدة

 إعداد التحسس الصوتي

 .أثناء إعداد التحسس الصوتي الصوت يحتا  المستخدم لتهيئة مستوى وحساسية

القيمة األقل ينتج عنها حساسية . الصوت المحدد لبدء التسجيل مستوى(: بالملي ثانية ) وقت إستمرار الصوت 

 . أعلس

قم بإعداد قيمة كبيرة لتجنب تكرار . وقت استمرار الصمت لوقت التسجيل(: بالملي ثانية ) وقت استمرار الصمت 

 .تسجيل الملف وذلك لوجود فترات صمت أثناء المحادثة

 .تحسسأسهل لل يمة األقل ينتج عنهاالق. مستوى صوت التحسس الصوتي: مستوى الصوت

 
 إعداد الشبكة

 يستطيع المستخدم تهيئة إعدادات الشبكة تماما  مثل جهاز الكمبيوتر
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 إعداد القرص الصلب وسجل النظام

 القرص الصلببيانات  هاا امعداد خاص بقراءة وكتابة : المساحة المحفوظة بالقرص الصلب

 % 12يوصس أن يكون 

عند تفعيل هان الخاصية سوف يتم حاف الملفات القديمة واستبدالها بالحديثة وذلك عند امتوء : التسجيل المتتالي

 . القرص الصلب

 .عا التسجيل عند امتوء القرص الصلب حتس يتم استبداله AK32عند تعطيل هان الخاصية سوف يتوقف جهاز 

 
 

يتم حساب الوقت المتبقي بمعامل . إجمالي وقت التشغيل والوقت المتبقي توضح المساحة الحالية للقرص الصلب

 .األوضات القائمةالوقت المتبقي علس دقة عتمد تالصلب ومتوس  المساحة المستخدمة للقرص 

 
 

 

 العمليات الهامة سوف يتم حفظها بسجل النظام: سجل النظام
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 فترات التسجيل

 . فترات للتسجيل/ 8يتميز النظام بالمرونة حيث يمكا تخصيص 
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SMDR  السنترال 

 ما السنترال SMDRيوجد رريقتيا للحصول علس بيانات ألـ 

 (Serialمنفا تسلسلي )   RS232منفا .1

 (منفا شبكة )  TCP/IPمنفا  .2

 الرئيسي ما خول المعامل رقم التحويلة, يحتا  المستخدم لتحليل البيانات األصلية لرقم قناة السنترال 

 المتبع وإدخالها معدادات الجهاز

 المكالمة الصادرة 

 تمعظم السنترات(. واردة / مكالمة صادرة ) العومة مخصصة لتمييز نوت المكالمة : رمز المكالمة  .1

 . لإلشارة للمكالمة الصادرة" إلس "  تستخدم

 . يجب أن يقوم المستخدم بحساب رقم التحويلة بحقل امدخال: وضع التحويلة .3

 رول رقم التحويلة: رول رقم التحويلة .2

 . يجب أن يقوم المستخدم بحساب موضع رقم القناة بحقل امدخال: وضع رقم قناة السنترال .2

 رول رقم قناة السنترال: رول رقم القناة .0

 المستخدم قراءة معلومات المكالمة الصادرةيستطيع , ما خول المثال التالي 

 TO$: رمز المكالمة .6

 3: رول رقم التحويلة .6

 ساعة 32: وضع قناة السنترال .8

  3: رول رقم القناة .9

وسوف يتم تجاهل رقم الهاتف ما , لرقم المكالمة نفسه  DTMFقادر علس فك رموز  AK32جهاز : موحظة

SMDR  

 :المكالمة الصادرة

 الواردة نفس تحقيم المكالمة
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 السنترال SMDRبروتوكول 

 

  

 فضو  راجع دليل مستخدم الشركة حول تهيئة منافا اتتصال التسلسلية لويندوز تشغيل متعدد المنافا

  TCP/IPما خول  SMDRاحصل علس بيانات ال 

فضو  راجع دليل استخدام السنترال حول ,  TCP/IPما خول  SMDRاتصال  تأنوات السنتراتتدعم معظم 

  SMDRإعدادات مخار  ألـ 

 للسنترال IPيتم تعييا عنوان : السنترال IPعنوان  .1

 ( ما السنترال  مؤما) منفا اتتصال بجهاز الكمبيوتر : منفا اتتصال .3

ن بخوف ذلك يستطيع المستخدم إعدادينطبم علس منفا اتتصال وفي العادة ينطبم عليه ما : منفا امخرا  .2

 بشكل منفصل

 اسم مستخدم لتسجيل الدخول للسنترال : اسم المستخدم .2

      
ال تقم بفحص هذا الخيار في حالة عدم      

 متصل SMDRوجود 
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 كلمة مرور لتسجيل الدخول للسنترال : كلمة مرور .0

 
 

 
سوف يقوم البرنامج بإنشاء سجل جديد للمكالمة أثناء وجود مكالمة واردة قيد اتنتظار . مكالمة واردة قيد اتنتظار

 SMDRوتحويلها إلس تحويلة أخرى عند استوم ألـ 

 

 
سوف يقوم البرنامج بإنشاء سجل جديد للمكالمة أثناء وجود مكالمة صادرة قيد . مكالمة صادرة قيد اتنتظار

 SMDRاتنتظار وتحويلها إلس تحويلة أخرى عند استوم ألـ 

 

 
 إذا كانت التحويلة قيد امنتظار أو أن السماعة مقفلة في سجل إعدادات المكالمة تحديد

 إعدادات أخرى 

 
 

 تعطيل نافاة فجائية تظهر عند تسجيل الدخول أثناء تشغيل البرنامج/ تفعيل 

 

 إعادة تشغيل البرنامج بعدتعطيل تشغيل البرنامج / تفعيل 

  IP SMDRال تقم بتفعيل هذا الخير في حالة عدم وجود  

ذة فجائية لرقم المكالمة تعطيل ناف/ تفعيل
ومعلوماتها المتطابقة عند وجود الرقم 

 بالمفكرة الهاتفية

. وقت انقضاء النافذة الفجائية
تبقى النافذة دائمًا عندما تكون 

 0القيمة 
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 تعطيل إعادة اتتصال التلقائي بالشبكة عند فصل الشبكة/ تفعيل 

 

 تعطيل مسح بيانات الشاشة عند فصل الشبكة/ تفعيل 

 

 يحد  ذلك بسبب . تعطيل التاكير عند رفع السماعة لوقت رويل/ تفعيل 

 . وجود مشكلة بالخ  أو أن السماعة لم يتم وضعها بشكل موئم

 

 فصل اتتصالعند  التنبيهتعطيل / تفعيل 

 

 عند نفاذ وقت القناة التنبيهتعطيل / تفعيل 

 

 تعطيل لتشغيل تنبيه علس جهاز الكمبيوتر/ تفعيل 

 

 صدار رسالة تحايرية لقائمة األرقام المحجوبةإتعطيل / تفعيل 

 

 تعطيل نافاة فجائية للمكالمة الواردة/  تفعيل

 . مختلفة عا البرنامج AK32بجهاز  CDR وتفاصيل المكالمة إذا كان ملف التسجيل آليا التزاما : التزاما اآللي

ت تقم بتغيير مسار ملف التحميل لتجنب تكرار عملية التحميل لنفس الملفات وبالتالي : مسار ملف التحميل

 إنخفاض السرعة   

 المتصل مالمستخد

 

  AK32يقصد به المستخدم المتصل حاليا  بجهاز : المستخدم المتصل

نسخة البرنامج وعنوان ,  IPعنوان ألـ , عرض فترة تسجيل الدخول , عرض وقت تسجيل الدخول للمستخدم 

MAC 

 

 إدارة المستخدم

 AK32إضافة مستخدم جديد لتسجيل الدخول لجهاز  adminبإمكان المدير المسؤول 

 admin: المستخدم امفتراضي 

  1111: كلمة المرور امفتراضية 

 

 إضافة حساب جديد 

 رمز/ 16حد أقصس : اسم المستخدم 
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 رمز/ 16حد أقصس : كلمة المرور

 تفعيل الصوحية لـ

1.                                  

 

3.                                  

 

3.                                 

 

4.                                        

 

5.                                    

 

6.                                        

 

7.                                        

 حاف حساب مستخدم / إضافة 

 تخصيص صوحية متعددة المستويات للمشرف والموظفيا بالشركة  المدير المسؤوليستطيع 

 بينما يستطيع ما حساب المشرف جميع القنوات  مراجعةيستطيع المستخدم , علس سبيل المثال 

 يكون ,  AK32عند تسجيل الموظفيا الدخول بجهاز . قناة واحدة فق باقي الموظفيا فحص 

 . خ  واحد فق  هو المرئي ببرنامج العميل الخاص به
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 شاشة اللمس 

, الحالة , مراقبة القناة , البحث ,  CDR تفاصيل المكالمةخواص مقسمة بشاشة اللمس وتشمل سجل / 8يوجد 

 . األدوات والنظام, الشبكة , امعدادات 
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 CDR( تسجيل تفاصيل المكالمة ) 

 

 

 للخلفتراجع    .1

 عودة للقائمة الرئيسية   .2

    تسجيوت المكالمة   .3

 مكالمة صادرة   .4

 مكالمة واردة   .5

 مكالمة فائتة   .6

 2322رقم الهاتف    .7

 وقت وتاريخ البدء    .8

 الثواني: الدقائم : الساعة , إنقضاء التسجيل   .9
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 ملف صوتي   .10

 رماد  أو ت يوجد, لون العلم أحمر . تمييز المكالمة الهامة برمز العلم   .11

 (فعالة ) أعلس الصفحة , أسفل الصفحة     .12

 إجمالي الصفحات / الصفحة الحالية    .13

 

  CDR سجل تفاصيل المكالمةالبحث عن 

 متعددة  ما خول خيارات بحثالبحث عا التسجيوت 

 .لعملية البحث وتعتمد سرعة البحث علس اممتداد الزمني. يوصس بحفظ قاعدة البيانات يوميا 

 أيضا   SQLبحث  AK32يدعم جهاز 

 

 مراقبة القناة

 سوف يتم عرض رقم القناة وحالة الهاتف . بصفحة واحدة( قنوات / 8 تدعم )يمكنك فحص بطاقة واحدة 
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 حالة القناة 

 الرمز فق (. قناة / 23) تعرض الحالة اللحظية مجمالي القنوات 

 جار  اتتصال   .1

 متصل  .2

 مكالمة واردة  .3

 مكالمة صادرة  .4

 ( الخ  األرضي مفصول ) مفصول   .5

 رنيا   .6

 
 

 

 اإلعدادات 

 للشاشةتدعم شاشة اللمس الدخول معدادات القناة والنظام وكالك إعداد قفل 
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 ت القناةاإعداد

 (انظر إعدادات برنامج الكمبيوتر )  23 – 21القنوات  معامل إعدادبقم 

 

 
 

 إعدادات النظام 

 تدعم شاشة اللمس إجراء إعدادات التاريخ واللغة فق 
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 إعدادات قفل الشاشة

 
 

 تهيئة الشبكة 

 بعد امنتهاء ما التهيئة AK32أعد تشغيل جهاز . بالتفصيل AK32تهيئة شبكة جهاز 

 

 

 األدوات 

 أو مجراء النسخ امحتياري( ملف التحديث يكون مرفقا ) لتحديث البرنامج  USBوصل الجهاز بمنفا ال 

 بعد اكتمال نقل ملف التحديث AK32أعد تشغيل جهاز 

FW_UPDATE directory (phoneTouch.exe PhoneRec.exe) 

 

.  
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 النظام 

 عرض معلومات النظام ونسخة البرنامج امفتراضية 

 

 
 


