
myLOG, bilgisayara USB üzerinden 
bağlanan, her türlü bilgisayar kullanıcısının 
kolaylıkla kurup çalıştırabileceği bir ürün. 
Kullanıcı dostu myLOG; telefon kayıt, 
toplantı ve ortam kayıt, telesekreter, 
otomatik aotomatik arayıcı ve sesli mesaj gibi özel-
liklere sahip. Eski kayıtları tarih, saat, süre, 
girilen not gibi parametrelere göre araştırıp 
dinleyebilirsiniz.Ayrıca myLOG.NET alan 
kullanıcılar, ürünlerinin tüm özelliklerine    
internet üzerinden de erişebilirler. myLOG bu 
özelliklere bağlı farklı fonksiyonlar ile 
kullanıcıların kullanıcıların vazgeçemeyecekleri bir ürün 
olacak. 

myLOG.NET versiyonu ile kullanıcılar; 
ofislerini internetten dinleyebilirler, yapmış 
oldukları kayıtlara erişebilirler, telesekreter- 
lerini yönetebilirler ve bırakılmış olan sesli 
mesajlarını dinleyebilirler.  

myLOG Teknikom Elektronik tarafından 
geliştirilmiş ve Türkiye’de üretilmiştir.



Siz unutsanızda myLOG hatırlar

Konuştuklarınızı ve randevu bilgilerinizi artık 
unutmayacaksınız

Yerinizde değilseniz sizi arayanları 
internetten görün

Uzakta olsanız da bilginiz olsun

Telefon hattınızda yapılan tüm görüşmeleri kayıt eder,

Kaydı otomatik, ya da isteğe bağlı başlatıp 
bitirebilirsiniz,

Aradığınız ve sizi arayan numaraları gösterir,

myLOG, isterseniz arayanları kayıt yapıldığı konusunda 
bilgilendirir,

KKonuştuğunuz kişiye eski kayıtları dinletebilirsiniz,

Yaptığınız görüşmeyi önemli olarak işaretleyebilir, not 
ekleyebilirsiniz,

Gelen çağrıyı cevaplamadan önce bilgi penceresi  
(pop-up) açarak arayan kişinin telefon numarasını ve 
diğer bilgilerini gösterebilir.

TTelefon rehberine numara ekleyebilir, Outlook, Excell 
gibi programlarla veri alış verişi yapabilirsiniz.

Toplantılarınızı ve odanızda yapılan konuşmalarınızı 
kayıt eder,

Uzak ve yakındaki konuşmaları anlaşılır ve dengeli bir 
seviyede kaydeder,

Kaydı otomatik ya da isteğe bağlı başlatıp bitirebilir-
siniz,

Kayıtlara not ekleyebilir, önemli olarak 
işaretleyebilirsiniz,

NET versiyonu ile toplantıya katılamayanlara uzaktan 
toplantıyı dinletebilirsiniz ve internetten ofisinizi      
dinleyebilirsiniz.

Üzerindeki butonla, ekrandan veya internet üzerinden 
(myLOG.NET ile) etkinleştirebilirsiniz,

Bırakılan mesajları arşivden dinleyebilir veya e-posta 
ile alabilirsiniz,

Karşılama mesajını myLOG üzerinden kaydedebilirsiniz,

Kayıtlı mesajlardan o anki durumunuza uygun olanını 
seçebilirisiniz,

mmyLOG.NET ile bırakılan mesajları internet üzerinden 
dinleyebilir, telesekreteri yönetebilirsiniz.

İstediğiniz konuda size otomatik e-posta yollar;

 Yapılan telefon görüşmeleri (isterseniz ses dosyası ile  
 birlikte),  ortam sesleri,  telesekretere bırakılan        
 mesajlar, günlük, haftalık kayıt raporları, sistem    
 olayları, alarmlar,

myLOG maliyetini kısa sürede karşılıyor

Daha önce görüştüğünüz veya rehberde yer alan 
numaraları sizin yerinize arar,

Yurtdışı ya da şehirlerarası görüşmeleri algılayıp       
operatör seçimini otomatik yapar, UMTH firmaları  
üzerinden aramalarda servis numarasını ve şifreyi sizin 
yerinize çevirir,

Yazı ile uğraşmayın, konuşun myLOG e-posta 
yollasın

Tek tuş kullanarak e-maillerinizi yazılı olarak değil sesli 
olarak gönderebilirsiniz.
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