
 Sincronização de tempo,

 Nova interface moderna homem/máquina 
moderna e novos menus,

 Criação de comentários, análise de 
comunicações,

 Índices de canais por nomes de usuários,

 Arquivamento servidor NAS aberto,

 Multi critérios de pesquisa,

 Mistura de canais analógicos, digitais, ISDN, VoIP,

 HDD serial ATA, gestão TCP/IP abertos (opcional),

 Ambiente Microsoft Windows XP Pro / servidor, 
Windows 7,

 Formatos de extração ASSMANN, Wav, Mp3,

 Banco de dados do servidor SQL integrado

 Compatível com todos os fabricantes telefonias 
digitais

 Software IP completo.

Características técnicas
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O gravador digital multicanal MDR é 
um dispositivo de arquivamento para 
a gravação da voz.
Dependendo da sua configuração, 
pode ser equipado com até 128 
canais analógicos, 64 canais ISDN (T0 
/ S0) ou 120 entradas digitais e com  
uma função de repetição imediata.
uma função de repetição imediata.
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Graças à sua arquitetura e as múltiplas opções 
de ajuste e configuração, o MDR pode ser 
adequado para quase todos os PBX/ sistemas 
de comutação.

O sistema MDR possui uma arquitetura aberta 
e pode ser expandido e atualizado a qualquer 
momento.

Todos os registros são colocados em um disco 
buffer rígido, então eles são copiados no suporte 
de gravação com um desfasamento curto
Curto. Isso garante que nenhum dado está 
perdido quando mudamos o suporte de 
gravação.

APROVAÇÕES :
• Ministério da Defesa
• Ministério do Interior
• Organização de treinamento
• Ministério dos Transportes
• ANTARES compatível

 Capacidade de gravação interna expansível.
 RAID1 ou RAID5 nativo.
 Arquivamento interno em uma ou duas gravadoras DVD RAM de última geração
 Arquivamento externo em um sistema de rede LAN, armazenamento em rede (NAS, ...)
 Banco de dados SQL interno para gerenciar mais de 4.000.000 gravações.
 Gerenciamento da duração da mensagem legal com Times to Life por canal.
 Exportações de mensagens em diferentes formatos: ASSMANN, .WAV ou MP3.

 Escuta em tempo real ou atrasado, simples ou múltiplo, criação de cenário de releitura.
 Pesquisa multicriterio, mais de 20 opções diferentes: nome da faixa, duração, número 

de telefone, tempo, ...
 Procura e leitura no RI Buffer, DVD localmente ou via rede LAN ou Interface da Web.
 Interface de rede específica para distribuidores de emergência

 Sistema operacional Windows XP Pro, Windows 7.
 Interface amigável com menu de ajuda contextual.
 Gerenciamento de acesso por senhas com diferentes níveis de direitos: escuta, gestão 

técnica ou outra.
 Administração local ou remota via Lan ou Interface da Web

Capacidade / Arquivamento

Pesquisa e leitura

 Interface
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