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pregled nad statusi posnetih 

telefonskih pogovorov

Snemanje
snemanje dohodnih in odhodnih 

telefonskih pogovorov

.
Pregledovanje

pregledovanje posnetih pogovorov 
po razlicnih parametrih 

reCCall
Sistem za snemanje 
telefonskih pogovorov

Snemanje in arhiviranje telefonskih pogovorov je potreba, ki je bila prisotna od začetka 
razvoja telefonije. Tehnika snemanja se je v zadnjih letih zelo spremenila, saj so se pojavile 

digitalne snemalne naprave, ki nudijo vrst prednosti pred analognimi napravami. Digi-
talne naprave shranjujejo govor na trdi disk računalnika, kar zmanjša napravo in zelo 

poenostavi iskanje želenih pogovorov. Dodatna prednost digitalnih snemalnih naprav je, 
da se pogoori neodvisno snemajo na poljubnem številu linij in to samo takrat, kadar so 
linije aktivne. Digitalno posnete pogovore je mogoče enostavno arhivirati, jih dodajati v 

različne podatkovne baze ali jih pošiljati po elektronski pošti..
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Podjetje ZASLON TELECOM nenehno razvija nove, 
tehnološko najzahtevnejše rešitve na področjih dokument-
nih, sporočilnih, CTI in glasovnih
sistemov ter na ostalih področjih, ki so povezani z informaci-
jskimi tehnologijami. Globalni programski produkti, zavidlji-
va referenčna lista in
povezava z nekaterimi domačimi ter tujimi strateškimi 
poslovnimi partnerji, podjetje ZASLON TELECOM danes 
suvereno postavljajo na vodilno
mesto v Sloveniji na podrocju razvoja CTI, Voice in VoIP 
produktov. ZASLON TELECOM je hitro rastoče podjetje z 
ambicijami postati globalno
razvojno podjetje na področju informacijskih tehnologij.

reCCall omogoča
› pregled nad statusi posnetih telefonskih pogovorov
› ročno ali samodejno snemanje dohodnih in odhodnih 
telefonskih pogovorov
› pregledovanje posnetih pogovorov po različnih 
parametrih (datum, ura, telefonska številka…)
› poslušanje telefonskih pogovorov (na napravi ali prek 
odjemalniške oz. spletne aplikacije)
› pregled in poslušanje posnetih pogovorov z oddaljene 
lokacije
› možnost pošiljanja izbranih posnetkov po elektronski 
pošti
› zgodovina iskanja, dostopov in predvajanja posnetkov
› CTI povezljivosti z razlicnimi hišnimi telefonskimi 
centralami
› arhiviranje posnetih pogovorov v mp3 formatu (tračna 
enota, DAT, CD…)
› t. i. »black box« priključitev na zunanjo ali interno stran 
hišne telefonske centrale
› priključitev na ISDN PRI, ISDN BRI, sistemske, VoIP in/ali 
analogne (a/b) telefonske linije

Vse dodatne informacije dobite na spletni strani: 
www.zaslon-telecom.si ali po telefonu (01) 563 43 30, kjer 
vam bomo svetovali najprimernejšo rešitev za potrebe vašega 
podjetja.

www.zaslon-telecom.siPOIŠČI NAS  NA

reCCall podpira slovenski, hrvaški, ruski in 
angleški jezik. Na zahtevo podpremo tudi druge 
jezike.

JEZIK


