
 Virtualização, até 512 canais par unidade central

 Cloud-hosting

 Gestão e leitura Web / internet

 Nova interface homem / máquina e novos menus

 Criação de comentários, análises de 
comunicações

 Indexação de canais por nomes de usuários

 Gravação mono et dupla direção

 Arquivamento do Servidor NAS / SAN aberto

 Critérios de pesquisa múltiplos

 Radio : P25,DMR,ED137, NXDN

Características técnicas

O gravador assmann Flex Recorder é um 
sistema de gravação multicanal para voz e 
dados.
Graças à sua arquitetura aberta e suas múltiplas 
possibilidades de ajuste e configuração, 
ele pode ser conectado a todos os sistemas 
telefônicos privados (PBX)

* Fotos não contratuals

*

caixa  6U 19"
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 Mistura de canais analógicos, digitais, TDM, RNIS, 
VoiP, ATM. Conexão passiva e ativa (SIP, H323, 
CISCO, MITEL, ALCATEL, AVAYA)

 HDD Serial ATA, gestão TCP/IP aberta, platuna 
RDX.

 Ambiente do Microsoft Windows Seven Pro / 
servidor informático

 Tudo Codec (G711, G729, GSM...)

 Formatos de extração assmann, Wav, Mp3

 Base SQL Servidor integrado, integração CTI

 Software de IP completo Interface API
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O sistema é destinado a configuração da 
gravação em cada canal de acordo com 
critérios específicos, como a atividade na linha 
ou número de telefone.

Ele permite a avaliação das gravações :
diretamente no gravador ou através de estações 
de trabalho através de uma rede.

As gravações arquivadas sur suportes de dados 
amovíveis podem ser consultados com o 
programa da estação de
trabalho, e também quando uma conexão com 
o gravador não existe.

APROVAÇÕES :
• Ministério da Defesa
• APSAD (certificação 

Françesa da qualidade de 
um sistema de segurança 
contra incêndios, intrusão, 
vídeo ou serviços de 
vigilância remota, sejam eles 
dispositivos ou serviços)

• Polícia
• Segurança
• Emergência médica
• Transporte de energia
• Ferrovias, Marinha, Aviação

Pesquisa e leitura

 Pesquisa multicriterio, mais de 30 escolhas diferentes :
 nome da faixa, duração, número de telefone, intervalos de tempo, ...

 Escuta única ou múltipla, criando cenários de releitura.
 Pesquisa e leitura no buffer RI, RDX localmente ou via a rede LAN ou interface da Web
 Interface de rede específica para despachantes de emergência.
 Escuta em tempo real e criação de cénarios
 Registro de curto prazo

Capacidade / Arquivamento

 Capacidade de gravação interna de 500.000 horas e além. Via rquivamento externo tipo 
NAS (option NAS 8 To).

 Capacidade de extensão ilimitada (entre em contato conosco).
 Banco de dados SQL interno para gerenciar mais de 4.000.000 gravações.
 Arquivamento interno em sistema RDX de última geração.
 Arquivamento externo em sistema de rede LAN, armazenamento ligado a rede (NAS, SAN, 

...)
 Gerenciamento da duração legal da mensagem com o Times to Life por canal.
 Exportação de mensagens em diferentes formatos.

Interface

 Windows Seven sistema operacional - Linux, atual 2018.
 Interface amigável com menu de ajuda contextual.
 Gerenciamento de acesso por senhas com diferentes níveis de direitos:

 Escuta, gestão técnica ou outro.
 Administração local ou remota via Lan ou Interface da Web.
 Várias alarmes por e-mail

CAPTURAR, GERENCIAR, OPERAR

assmann

Recorder

Fle

x

GRAVADORES MULTIMÉDIA


