
TEMEL ÖZELLİKLER
-..Telefon, telsiz ve ortam seslerini  
...bilgisayarsız kaydetme,
-  Devam eden kayıtları canlı dinleme,
-  Web tarayıcı üzerinden erişim,
-- IP adresini bilmeden yerel ağdan kolay 
...erişim,
- Arayan ve aranan numarayı isimle 
...birlikte gösterme
-  Ses dosyalarını 8 kata kadar sıkıştırma,
-  Kayıtlara not ekleme,
--  Kayıtları tarihe, numaraya, isme, nota  
...göre araştırma,
-  Gelen, giden ve cevapsız çağrıları   
...filtreleme,
-  Yönetici ve kullanıcılar için farklı yetkiler,
-  Yazılım kurmadan 5 dakikada montaj.

DONANIM
-- Telefon kaydeden modeller:
  BaK2T+ / BaK4T+ / BaK8T+
- Mikrofon kaydeden modeller:
  BaK2M+ / BaK4M+ / BaK8M+
- Karma yapı oluşturulabilir.

Bilgisayar yok, yazılım kurmak yok...
Telefon ve telsiz görüşmeleri ile ortam seslerini üzerine kaydeder.
2, 4, 8 kanallı modelleri vardır, 24 kanala kadar genişleyebilir.
8.000 saate kadar kayıt saklayabilir, USB Flash bellekle artabilir.
Kayıtlar web tarayıcıdan dinlenir, tüm mobil cihazlarla uyumludur.
İnternetten vekil sunucu plusdinle.com ile kolay ve hızlı erişilir.

İSTEĞE BAĞLI:
- plusdinle.com üyeliği
- Telsiz kimlik bilgisi çözme lisansı
- Hat devresi koruma ve BİP kartları
- PRO Özellik paketi ile;
  o Telefon rehberine sınırsız kişi ve numara ekleme,
  o Rehberi içeri-dışarı aktarma,  o Rehberi içeri-dışarı aktarma,
  o Numaraya bağlı kaydet-kaydetme özelliği,
  o İstenen sayıda yedekleme görevi tanımlama,
  o İstenen sayıda kullanıcı profili ve kullanıcı tanımlama,
  o Sistem ve kullanıcı olaylarını filtreleme-raporlama,
  o Tarih-saat sunucusu tanımlama,
  o Şifreli kayıt saklama.
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(r3)Teknikom, yazılım ve donanım özelliklerinde önceden duyurmadan değişiklik yapma hakkını saklı tutar.               

www.teknikom.com
info@teknikom.com

        Tel:  (216) 576 03 34
        Fax: (216) 576 02 49TEKNİKOM ELEKTRONİK

Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.

TEKNİK ÖZELLİKLER                              Telefon Kayıt                             Mikrofon Kayıt
Örnekleme frekansı                                               8KHz                                8/16/24Khz

Bant genişliği                                                     300-3400Hz                             100-11.000Hz

Giriş empedansı (AC/DC)                                   2Mohm                                 400ohm

Kayıt başlatma yöntemi                     Hat gerilimi, ses seviyesi       Ses seviyesi, varlık sensörü,

                                                                                                                               elle, sürekli

Ağ bağlantısı bant genişliğiAğ bağlantısı bant genişliği                                                              8Kbit/s

Sıkıştırma biçimi                                                          PCM, OGG, Flac, MP3

Sıkıştırma oranı                                                                      1:1 – 1:7,8

Saklama ortamı                                                               32GB mikro SD kart

Arayan numara gösterimi (CLIP)      ITU-T V.23 FSK, Type 1  (ETS 300 659-1, 2, 3)  -  SDMF/MDMF

Telsiz numara gösterimi                                                          CCIR 5-tone

Çalışma şartları                                            Sıcaklık: 5 – 40°C, Bağıl nem: %10 - %80

Güç ihtiyacı (@5VDC)Güç ihtiyacı (@5VDC)                                                              10W

Hat bağlantıları                                             Her hat/mikrofon için bir adet RJ11 soket

Boyutlar (cm)                                              BaK2+ ve BaK4+ 11 x 13,5 x 4 / BaK8+ 15 x 18,5 x 4

Ağırlık (g)                                                            BaK2+ ve BaK4+ 360g / BaK8+ 460g
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ilave VR+ ve Orka+ bağlantısı
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plusdinle.com

GENEL BAĞLANTI
ve ERİŞİM

*1 Yerel ağ üzerinden erişim
*2 İnternet üzerinden doğrudan erişim
     (İç ve dış IP’lerin bilinmesi ve modede
     port yöndendirme yapılması gerekir)
*3 Vekil (proxy) sunucu üzerinden kolay erişim


