
הדור הבא של מערכת הקלטת שיחות שולחנית

שירות  למוקדי  שירות,  לספקי  והציבוריות,  הפרטיות  החברות  לרוב  ביותר  וחשובות  לפופולאריות  הפכו  שיחות  הקלטת  מערכות 
לקוחות, לארגונים המעניקים שירותי רפואה/ בטחון, לבנקים, לגופיים פיננסים כמו בתי השקעות למשרדי ממשלה ועוד...

מספר סיבות עיקריות לבחירה בהקלטת שיחות לטווח הארוך:
	   הגדלת האבטחה ושחזור אירועים

הגנה על החברה מפני תביעות אפשריות    	
שיפור באיכות וביעילות העובדים   	

מידע למעקב חוזר   	

מערכת ההקלטה Crystal Gear )ובקצור CG( הנה מערכת הקלטת שיחות שולחנית מהפכנית שאינה דומה לאלו הקודמות לה. 
.VoIP - המערכת תוכננה תוך התמקדות לא רק בסביבת הטלפוניה המסורתית אלא גם בסביבת טלפוניית ה

 CG -כל שנדרש הוא להתקין את תוכנת ה ,IP -תומכת בהקלטה של כל סוגי הטלפונים, אנלוגיים, דיגיטאליים ו CG מערכת ההקלטה
במחשב שלכם ולחבר את מתאם ההקלטה )DTR-275( אל הטלפון )בטלפונים חכמים או אנלוגיים( ואל כרטיס הקול במחשב או 

.IP בלבד כאשר נדרשת הקלטה של טלפוני )HUB( לרכזת

מערכת ההקלטה Crystal Gear תומכת גם בהקלטה של IP Soft Phones )במקרה זה לא נדרש מתאם הקלטה כלשהו(.

מערכת הקלטת שיחות ניידת ומתקדמת זו מאחסנת את כל שיחות הטלפון שבוצעו על גבי מחשב שולחני או נייד. הקלטות אלו מלוות 
במידע מצורף נוסף כגון תאריך, שעה ומשך זמן השיחה ונתונים רבים נוספים הקשורים לשיחות המוקלטות.

ניתן לחפש הקלטות, להשמיעם ולהוסיף הערות נוספות לנתוני השיחות המוקלטות

מערכת ההקלטה ™Crystal Gears היא ללא ספק מערכת הקלטת השיחות המתקדמת ביותר כיום בשוק העולמי של מערכות 
ההקלטה השולחניות. באמצעות שילוב של מספר טכנולוגיות חדשניות ביותר, מערכת  ™Crystal Gears מאפשרת ללכוד ולהקליט 

הן תקשורת TDM והן תקשורת IP באותה מערכת הקלטה וברמה גבוהה ביותר של איכות ואמינות.

!Crystal Gears ® הגן על עצמך......  הקלט את שיחות הטלפון שלך באמצעות
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.  	PnP )Plug & Play( קלה להתקנה והפעלה
   	VoIP מעבר חלק מסביבת הטלפוניה המסורתית לסביבת , VoIP-ל TDM יכולת מיתוג היישום בין סביבת הטלפון המסורתית

   מאפשרת חיסכון משמעותי בהשקעתכם.
3 מנועי חיפוש )מיידי, מהיר ומתקדם( הכוללים עד 14 קריטריוני חיפוש שונים	  יאפשרו לכם לאתר את ההקלטה במהירות      

   ובדייקנות.
מערכת CG מספקת עבורכם טכנולוגיה לשחזור תסריטי שיחות	  במטרה לאפשר לכם לאחזר ולמצוא שיחות מורכבות מהתחלה    

   ועד הסוף. לא משנה כמה פעמים השיחה הוחזקה או הועברה ההקלטה תבוצע בקובץ בודד.
מתן שמות לקבצים ותקיות	  – ביכולתכם להגדיר בעצמכם את מבנה שמות הקבצים והתיקיות בהם יאוחסנו השיחות המוקלטות  

   בצורה בה אתם חפצים, ובדרך הקלה להבנה.
אבחון אוטומטי של פרוטוקול ה IP וכתובת ה-IP	   של הטלפון, מאפשר הגדרה והפעלה מהירה וקלה של הקלטת השיחה.

. לא חשוב בכמה אתרים הארגון שלכם פרוש וכמה יישומי   ניהול משתמשי המערכת מבוסס על שני הרעיונות הרשאות ותפקידים	 
   CG  התקנתם, תוכלו לנהל את הצוות שלכם בדרך ההגיונית והיעילה ביותר.

יישום רב לשוני,	  מאפשר בחירה מיידית ומעבר מיידי בין מספר שפות הפעלה.
.  	G722 ואפילו G711, G723, G729, GSM תמיכה במיגון רחב של מקודדים

	 שמירת שיחות מקומית או בשרת הרשת עבור ניטור והשמעה מרכזים

!Crystal Gears ® הגן על עצמך......  הקלט את שיחות הטלפון שלך באמצעות
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מערכת ההקלטה Crystal Gears  הנה פתרון הקלטה נייד במלואו, המשולב לתוך התקן אחסון הפופולארי ביותר U-disk, אין צורך 
בשום תכנת התקנה או בהגדרות מערכת מורכבות, פשוט חברו את ה Crystal Gears ™ U-disk לכל מחשב שולחני או נייד אשר 

מחובר לטלפון IP phone/TDM באמצעות רכזת Hub או מתאם, וכל שיחות הטלפון יוקלטו ללא שום הפרעה.

אינו דורש את החלפת מערכת ההקלטה, הקלטה מסביבת המיתוג   IP או אנלוגי לטלפון  שינוי הטלפון במשרדכם מטלפון חכם 
המעגלי המסורתית )TDM( למרכזות VoIP PBX החדשות ניתנת לשינוי בצורה קלה באותה המערכת, כל שנדרש הוא בהחלפת 

מתאם ההקלטה לרכזת HUB )חומרה בלבד( במטרה לשמר את השקעותיכם.
באמצעות טכנולוגית “רחרחן” )packet sniffing( וטכנולוגית ניתוח פרוטוקולי איתות, מערכת  ™ Crystal Gears תומכת במגוון של 

טלפוני IP ומרכזות IP PBX כמו מרכזות SIP, Cisco ,Avaya, Alcatel, Tadiran, Nortel, Panasonic ואחרות.

ולאילו  יקבל הרשאה לשימוש במערכת,  מי מעובדי החברה  ביכולתך לקבוע  ביותר,  ניהול משתמשים מתקדם  באמצעות מודול 
חלקים שלה, ביכולתכם להגדיר בצורה מהירה ופשוטה את הרשאות הגישה של המשתמשים בהתאם לתפקידם בארגון.

במוקדי שירות לקוחות, מוקדנים יוזמים ומקבלים מיליוני שיחות בכל יום במטרה לטפל בדרישות הלקוחות הכוללות תלונות, ייעוץ, 
תהליכי תפעול וכדומה. אפילו המוקדן המאומן ביותר קרוב לוודאי חווה מספר סוגיות טורדניות אשר דורשות עזרה מהממונים עליו. 
במקרים כאלו או אחרים, המוקדנים צריכים להחזיק את שיחות הלקוחות למספר שניות, וליזום שיחה אל הממונים שלהם או אפילו 

ליזום שיחת ועידה הכוללת את הממונים ואת הלקוחות.
פתרון הקלטת שיחות מסורתי יחלק את השיחה הזאת למספר רב של רשומות הקלטה, אשר מקשה מאד לצרפם יחד במטרה 
CG מספקת לכם טכנולוגית שיחזור תסריטים במטרה לאפשר לכם לאחזר מספר רב של  לאחזר את השיחה במלואה. מערכת 
שיחות מההתחלה ועד הסוף. לא משנה כמה פעמים השיחה הוחזקה או הועברה, מערכת CG מסמנת את השיחה הראשונה, וכל 

השיחות המיוחסות תתווספנה.

מוקד שירות הפועל במיקור חוץ מטפל במיליוני שיחות בכל יום, השייכות לארגונים שונים בעלי אופרציה שונה. אחסון כל רשומות 
ההקלטה בגישה מסודרת וברורה ובהתאם לתהליכי התפעול והאופרציה השונים הינו קריטי ביותר. מערכת CG מספקת לכם גישה 

חכמה לאחסון רשומות ההקלטות שלכם – ביכולתכם להגדיר את מבנה ספרייתכם ואת מבנה ושם קבצי ההקלטה שלכם.

יחס עלות תועלת הגבוהה ביותר

VoIP-מעבר פשוט מהסביבה המסורתית ל

בקרת גישה ואבטחה

שיחזור תסריטי שיחה

שלוש גישות למציאת רשומות הקלטה

ניהול ספריית ההקלטות

חיפוש מידי )Instant Search( - ישנם קריטריוני חיפוש רבים שביכולתכם לבחור מתוך בסיס הנתונים של מערכת CG	  במטרה 
לאתר רשומות הקלטה. בחרו את הקריטריון אשר אתם מכירים היטב ואת המצבים, ואז תמצאו את הרשומות בצורה מידית.

חיפוש מהיר )Quick Search(	  – חיפוש למציאה ישירה של הרשומות האחרונות מבוסס חתימת זמן.
חיפוש מתקדם )Advanced Search(	  – באמצעות שילוב תנאים של קריטריוני חיפוש, )או/גם( ביכולתכם למצוא רשומות הקלטה 

במדויק ובמהירות.
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מבנה המערכת:

מערכת Crystal Gears זמינה בשלוש גרסאות:

.USB או טלפון Soft Phone 1. רישיון תכנה בלבד – עבור הקלטת

2. רישיון תכנה + מתאם הקלטה מהשפופרת – עבור הקלטת טלפונים אנלוגיים או חכמיים וכן הקלטת סביבה.

.IP עבור הקלטת טלפוני – HUB 3. רישיון תכנה + רכזת
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. ♦ Windows 7 או Microsoft Windows XP :מערכת הפעלה
תמיכה במספר שפות הפעלה ♦ 
ממשק גרפי פשוט וקל להבנה  ♦ 

הגנת סיסמה ♦ 
תאימות לכל מכשירי הטלפון ♦ 

. ♦ MP3 או WAV הקלטה ושמירת שיחות מוקלטות במבנה
הקלטה אוטומטית או ידנית של שיחות יוצאות ונכנסות. ♦ 

הקלטת סביבה תוך שימוש במיקרופון מובנה במתאם ההקלטה. ♦ 
אחסון שיחות בו-זמנית בכונן קשיח במחשב המקומי ובכונן רשתי . ♦ 

אפשרויות חיפוש שיחות מוקלטות: ♦
חיפוש על בסיס תאריך, )בתאריך מסוים, בתקופת זמן, וב- N	  הימים האחרונים(

	 חיפוש על בסיס זמן, )מ - עד(
	 חיפוש בהתאם למשך השיחה )מ - עד(
	 חיפוש בהתאם לסמן, הערות, חשיבות

	 חיפוש בהתאם לשם )שם המשתמש שביצע כניסה למערכת(
	 חיפוש בהתאם למספר השלוחה 

)  	VoIP ( בשיחות הנכנסות )עבור שיחותCaller ID( חיפוש בהתאם למספר המזוהה
)  	VoIP ( בשיחות יוצאות )עבור שיחותCalled ID( חיפוש בהתאם למספר שחוייג

)  	VoIP ( השיחה )עבור שיחותDirection( חיפוש בהתאם לכיוון
	 ועוד  רבים אחרים ... 

במהלך השיחה ניתן גם להוסיף הערות כתובות לבסיס נתוני השיחה גם במצב הקלטה אוטומטית  ♦ 
   וגם במצב של הקלטה ידנית

יכולת דחיסה במטרה לחסוך בקיבולת כונן האחסון. ♦ 
♦ Excel ניתן לייצא את רשומת השיחות המוקלטות לקובץ

( בתור קבצים מצורפים, כל המידע על ♦ E-mail( ניתן לשלוח שיחות מוקלטות בדואר אלקטרוני
   השיחה )תאריך, מספר מזוהה, הערות....( ישלח גם הוא. 

אפשרות שמירה בשם של הקלטות. ♦ 
יכולת מחיקה של קבצי הקלטה. ♦ 

ניתן להגדיר זמן הקלטה מינימאלי וזמן הקלטה מקסימאלי. ♦ 
ניתן להכניס שם משתמש ומספר שלוחה המוגדרים מראש ואשר יופיעו בבסיס הנתונים של כל ♦ 

   שיחה מוקלטת.

♦ :)Playback( השמעת קבצים
	 הרצה מהירה אחורה וקדימה

	 השמעת ההקלטה, השהייתה ועצירתה
	 ניווט קל בין השיחות )הבאה, הקודמת(  

	 ויסות עצמת הקול

תכונות עיקריות
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