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Gravação de Chamadas

A gravação de chamadas Voxtron dá-lhe a possibilidade de ouvir, gravar, recuperar e

arquivar chamadas de uma forma fácil e flexível, de acordo com as necessidades e

dimensão do seu negócio.

Este produto pode ser utilizado com um sistema de telefonia tradicional (analógico, BRI,

PRI) ou telefonia de IP (VoIP).
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• Gravação do trunk (analógica, ISDN básica e primária);

• Gravação VoIP (SIP e H323 trunk);

• Gravação de chamadas externas;

• Gravação seletiva com base no número que recebeu a

chamada (DDI) e do número que ligou (CLIP) para as chamadas

efetuadas e recebidas;

• Gravação de informação guardada na base de dados;

• Gravações são arquivadas num disco em formato .wav;

• Possibilidade de gravar, ouvir mais tarde e/ou apagar

chamadas no centro de gravações;

Funcionalidades
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• Pesquisa com base na chamada e na informação de contacto

no Voxtron Communication Center;

• Uma gravação por cada contacto, em formato WAV;

• Inclui conversa entre a pessoa que efetuou o contacto e o IVR;

• Remoção automática de gravações antigas após um período de

tempo pré-definido.

Arquitetura

• O dispositivo de gravação de voz deteta automaticamente os aparelhos ligados;

• O dispositivo arranca no início e no fim da chamada com base na configuração(lista

negra e lista branca);

• O dispositivo envia uma notificação com a informação relativa à gravação para o Voxtron

Communication Center;

• O Voxtron Communication Center faz a correspondência dessa informação com um

contacto específico e armazena a informação na base de dados, juntamente com o

indentificador de contacto Voxtron Communication Center.
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Critérios de Pesquisa

É possível pesquisar uma gravação de voz com base nos seguintes critérios:

• Tipo de chamada: chamadas recebidas, chamadas efetuadas e chamadas não 

correspondidas. 

• As chamadas não correspondidas são usadas para encontrar gravações para as quais 

nenhum contacto no Voxtron Communication Center foi encontrado. 

• Propriedades da chamada;

Centro de Gravação

O Centro de Gravação permite aos utilizadores acederem ao arquivo das gravações e

ouvirem, apagarem e guardarem as mesmas. Só é possível ouvir as gravações depois das

mesmas serem arquivadas.

O Centro de Gravação é uma página Web que está integrada no cliente Voxtron

Communication Center e proporciona um interface para encontrar as gravações com base

num número de critérios.
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• Contacto que efetuou a chamada;

• Contacto que recebeu a chamada;

• Agentes que atenderam a chamada;

• Competências que foram atribuídas à chamada;

• Grupos que foram atribuídos à chamada; 

• Datas de início e término das chamadas; 

• Duração da chamada.

Gravações – Informação genérica 

• O resultado da pesquisa por critérios consiste numa lista de gravações com informação 

sobre as mesmas, bem como o agente que atendeu a chamada;

• Cada gravação pode ser ouvida, guardada no disco ou eliminada de acordo com as 

permissões e regras de segurança atribuídas ao utilizador. 

Regras de segurança

Permissões extra por utilizador, no interface de administrador do cliente, para:

 Ativar ou desativar o centro de gravação;

 Ativar ou desativar a opção de ouvir e/ou guardar gravações;

 Ativar ou desativar a opção de apagar gravações;

 Regras de privacidade; 

 O administrador tem acesso a todas as gravações do sistema (chamadas do contact

center e chamadas diretas); 

 O team leader tem acesso a todas as gravações do contact center e às suas próprias 

gravações;

 O agente tem apenas acesso às suas gravações;
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Arquivos

Requisitos para arquivar chamadas:

 É necessário espaço adicional para gravar ficheiros de gravação de voz;

 As gravações podem ser guardadas num sistema de armazenamento NAS; 

 As gravações são gravadas em ficheiros não comprimidos;

 As gravações são gravadas no formato A-law WAV (64Kbps);

 Uma hora de gravação necessita de 28,8 MB por porta;

 34 horas de gravação requer aproximadamente 1 GB por porta;

O gráfico abaixo representado indica a quantidade de GB necessários por cada 

hora de gravação e por número de portas:
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