Telephone Voice Recording System

Freeze your conversation here
Bring you back to missing information

System Overview

ปั จจุบนั โทรศัพท์นบั เป็ นเครื่ องมือที่สำคัญและจำเป็ นอย่ำงยิ่งในกำรดำเนินธุรกิจ เพรำะสะดวก
รวดเร็วและประหยัดในกำรติดต่อธุรกิจซึง่ กันและกัน แต่บำงครัง้ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะเกิดข้ อพิพำทขึ ้น
ภำยหลังที่กำรสนทนำได้ สิ ้นสุดไปแล้ ว
และไม่สำมำรถอ้ ำงถึงกำรสนทนำที่ผำ่ นมำได้ เนื่องจำกไม่มี
หลักฐำนอ้ ำงอิง
กำรบันทึกเสียงโทรศัพท์ จึงเป็ นปั จจัยสำคัญที่จะพิสจู น์กำรสนทนำที่มีกำรโต้ เถียง หรื อเป็ น
ปั ญหำได้ i-Voice Recording System ช่วยให้ คณ
ุ สำมำรถนำบทสนทนำที่เก็บไว้ มำฟั งใหม่อีกครัง้ ได้
ในภำยหลัง
I-VRS ช่ วยท่ านได้ ...............................................
I-VRS ได้ ออกแบบและพัฒนำระบบที่สำมำรถบันทึกเสียงกำร
สนทนำทำงโทรศัพท์ได้ แบบ Multi Line Recording ซึง่ ง่ำยต่อกำรใช้ งำน
และกำรติดตังไม่
้ ยงุ่ ยำก อีกทังระบบ
้
I-VRS จะทำกำรเริ่ มบันทึกและหยุด
โดยอัตโนมัติ ซึง่ เหมำะสำหรับธุรกิจทัว่ ไป เช่น ฝ่ ำยตรวจสอบบัตรเครดิต
หรื อธุรกิจอื่นๆ ที่จำเป็ นต้ องใช้ โทรศัพท์ในกำรดำเนินธุรกิจ แม้ กระทัง่ ใน
ส่วนของ Call Center เอง
ความสามารถของ I-VRS…………………………
I-VRS สำมำรถบันทึกเสียงได้ สงู สุด 64 สำย พร้ อมกันโดยกำรติดตังบน
้ PC เพียงตัวเดียว
และยังสำมำรถทำกำรบีบอัดสัญญำณเสียงเพื่อลดขนำดของ File ให้ เล็กลง ทำให้ สำมำรถเก็บข้ อมูลที่
เป็ น file เสียงไว้ ได้ เป็ นจำนวนมำก
นอกจำกนี ้ I-VRS ยังสำมำรถให้ คณ
ุ ค้ นหำ (Search) file เสียงที่ต้องกำรได้ อย่ำงง่ำยดำย เช่น
จำก วัน, เวลำ หรื อ เก็บหมำยเลขโทรศัพท์ จำกสัญญำณ DTMF ที่บนั ทึกไว้ ได้ ด้วย

i-VRS Software
General Feature

I-VRS Software …………………………………..
เป็นโปรแกรมทีพ่ ฒ
ั นาเพื่อใช้สาหรับบันทึกเสียง ทางโทรศัพท์ (Telephone line
Recording) โดยเฉพาะ ระบบสามารถทาการบันทึก การสนทนาโดยอัตโนมัติ ทัง้ เริม่ และหยุดบันทึก
(Automatic Start and Stop) ด้วยคุณสมบัตขิ องระบบ Digital จะควบคุมคุณภาพเสียงได้เป็นอย่างดี
และจะสามารถบีบอัดสัญญาณให้เล็กลงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการเก็บรักษา สาหรับการค้นหาหรือ
ต้องการฟงั เสียงทีส่ นทนาในภายหลัง ก็สามารถทาได้ง่ายเช่นกัน

คุณสมบัติโดยทัวไปมี
่
อยู่หลายประการที่จะทา ต้องตัดสิ นใจเลือกใช้ I-VRS เช่น
- สามารถบันทึกได้ถงึ 64 สายพร้อมกันใน 1 PC
- การบันทึกแยกอิสระจากกันทัง้ ทางด้านการบันทึกเสียงและการเก็บรักษาข้อมูล
- ใช้กบั สายโทรศัพท์ทเ่ี ป็ นแบบ Analog Line ทัวไป
่
- บันทึกโดยอัตโนมัตเิ มือ่ มีการยกหูโทรศัพท์
- ทาการบันทึกโดยอัตโนมัตเิ มือ่ มีสญ
ั ญาณเสียงเข้ามา
- บันทึกได้ทงั ้ สายทีเ่ รียกเข้าและสายทีโ่ ทรออกไป
- ปรับปรุงคุณภาพเสียงและระดับเสียงโดยอัตโนมัติ
- การบันทึกเสียงจะอยูใ่ นรูปของ wave file
- ขนาดของ File เสียงเล็กมากทาให้เก็บข้อมูลได้นาน
- สามรถเก็บบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของผูโ้ ทรเข้ามา (Caller-ID)
- สามารถบันทึกการกดหมายเลข (DTMF) ทีผ
่ ่านแป้นกดจากเครือ่ งโทรศัพท์ได้

i-Voice Recording Feature













Records up to 64 telephone lines simultaneously and
automatically on one PC.
Connect to analog telephone lines
Auto Start – Stop recording when lift the hand set
Automatic voice activated recording mode selection.
Signal processing to improve voice intelligibility and
automatic level control.
Advanced audio compression to reduce file size.
With the maximum compression setting
Logs dialed number (DTMF) and Caller-ID
Provides outbound and inbound call recording.
Find and play recordings ordered by date, line or
DTMF number dialed.
High compression settings to reduce hard drive
requirements.
Save recordings as wave files.
Mirror recordings to other backup drive.

- การค้นหา File เสียงทาได้ง่ายโดยค้นหาจาก วัน-เวลา, หรือจากแต่ละช่องสัญญาณได้
- ระบบจะกาหนดชื่อและตาแหน่งของไฟร์เสียงทีท่ าการบันทึกให้โดยอัตโนมัติ

System Connection
System Requirement

CO line

PABX

Ext. line

i-VRS
SYSTEM CONNECTION

System Requirement
PC Spec

OS
Voice Card

Telephone line

- Pentium 2.5 GHz or Higher
- RAM 1 GB
- Hard Disk drive more than 250 GB
- Sound Devices
- Windows 7, 10
- 8 Channels / Card (PCI Slot)
- Or USB Voice box 4 Channels / Box
- Maximum 8 card or 8 USB box can installed on 1 PC
- Analog line PSTN or Extension line

