
Wind Telecom
Contactis ReStore
Bezpiecze!stwo i jako"# rozmów



Charakterystyka
Contactis ReStore to system rejestracji, archiwiza-
cji i przetwarzania rozmów telefonicznych pracuj!-
cy niezale"nie lub w sposób zintegrowany z innymi 
modu#ami platformy obs#ugi klienta. System umo"-
liwia rejestracj$ rozmów zarówno na zewn$trznych 
jak i wewn$trznych liniach analogowych, cyfrowych 
ISDN (PRI, BRI), systemowych, a tak"e transmisji VoIP 
i analogowego sygna#u wideo. Contactis ReStore umo"-
liwia powi!zanie pe#nej historii kontaktów elektronicz-
nych z zarejestrowanymi rozmowami telefonicznymi 
oraz skojarzenie zarejestrowanej rozmowy z obrazem 
wy%wietlanym na ekranie konsultanta w czasie jej 
trwania. Budowa systemu pozwala na dostosowanie 
go do indywidualnych potrzeb klienta.

Dzi$ki oprogramowaniu steruj!cemu, zebrane dane 
poddawane s! kompresji i w pierwszej kolejno%ci za-
pisywane na wewn$trznych nap$dach dyskowych, 
a nast$pnie mog! zosta& przeniesione na no%niki ze-
wn$trzne np.: ta%my DDS, DLT, p#yty DVD RAM i inne.

Wgl!d w list$ nagra' realizowany jest za pomoc! 
dedykowanej aplikacji klienta – bezpo%rednio na re-
jestratorze lub zdalnie za po%rednictwem sieci LAN. 
Rozmowy zarejestrowane przez grup$ rejestratorów, 
jak i nagrania pochodz!ce z ró"nych (róde# (telefonia, 
wideo) wraz ze szczegó#owym opisem, przechowywane 
s! w bazie danych, do której dost$p umo"liwia prosta 
i intuicyjna aplikacja WWW. U"ytkownik mo"e tworzy& 
w#asne tabele oraz ró"nego rodzaju raporty i alarmy, 
które informuj! go w przypadku pojawienia si$ nagra' 
o zdefiniowanych wcze%niej parametrach.

Podczas projektowania wzi$to pod uwag$ potrzeby 
zarówno ma#ych firm, które potrzebuj! urz!dze' pracu-
j!cych samodzielnie, umo"liwiaj!cych ods#uch lokalny 
i zapewniaj!cych dobr! jako%& nagra' oraz #atw! ob-
s#ug$, jak równie" firm du"ych wymagaj!cych kom-
pleksowych rozwi!za',  zapewniaj!cych obs#ug$ ca#ego 
przedsi$biorstwa poprzez sie& komputerow!. Modu#owa 
konstrukcja zapewnia szerokie mo"liwo%ci rozbudowy 
i dostosowanie urz!dzenia do potrzeb klienta.

Contactis ReStore

Korzy%ci:
• Zwi$kszona dba#o%& o bezpiecze'stwo i jako%& obs#ugi klienta
• Sta#a kontrola historii wszystkich kontaktów handlowych
•  Mo"liwo%& bie"!cej weryfikacji dzia#a' pracowników
• Gotowe narz$dzie do szkolenia pracowników
• Utrzymywanie wysokich standardów relacji z klientami
• )atwo%& integracji systemu z istniej!c! infrastruktur!



Contactis ReStore posiada mechanizmy ochrony dost!-
pu do systemu wymuszaj"ce identyfikacj! u#ytkownika 
oraz pozwalaj"ce na przypisanie ka#dego u#ytkownika 
systemu do wybranej grupy funkcjonalno$ci rejestra-
tora lub do grupy u#ytkowników z odpowiedniego 
szczebla hierarchii.

Funkcjonalno!"
• Mo!liwo"# bezpiecznego rejestrowania, archiwi-

zowania i odtwarzania:
• rozmów z tradycyjnej telefonii analogowej i linii 

cyfrowych ISDN (PRI, BRI),
• rozmów z aparatów systemowych: Avaya, 

Ericsson, Siemens, Alcatel, Bosch, Philips, Nortel 
i innych,

• rozmów telefonii IP (np.: Cisco, Siemens, Avaya, 
Alcatel, SIP),

• sygna%u wideo ze &róde% analogowych.
• Rejestracja, pods%uchiwanie, transfer, monitoro-

wanie i raportowanie w czasie rzeczywistym.
• Wspólna lista rozmów i interfejs zarz"dzania dla 

wielu rejestratorów w sieci LAN.

• Szerokie mo!liwo"ci przeszukiwania listy rozmów, 
sortowania i zapisywania selekcji.

• Pe$na detekcja ca%ego spektrum sygnalizacji ana-
logowych i cyfrowych.

• Informacje o rozmowie na li$cie rozmów: data, 
godzina, czas trwania, linia (kana%), opis, ANI, DNIS, 
wybierane kody DTMF, poziom kompresji i inne.

• Przeszukiwanie nagra% wed%ug kluczowych da-
nych: nr telefonu, nr agenta, d%ugo$' rozmowy itp.

• Tworzenie raportów i wykresów z zarejestrowa-
nych danych.

• Tryby rejestracji – “total recording”, “selective 
recording”, “on-demand”. 

• Szerokie mo!liwo"ci konfiguracji ochrony 
dost!pu do zarejestrowanych danych i funkcji 
administracyjnych.

• Mo!liwo"# archiwizacji danych na dyskach twar-
dych  (RAID 1) oraz nap!dach DDS, DLT, DVD RAM  
lub zewn!trznych systemach archiwizacji.

• Mo!liwo"# integracji z innymi modu$ami systemu 
Contactis oraz z innymi systemami.

Rysunek 1. Contactis ReStore –  
ustawienia filtra nagra(

Rysunek 2. Contactis ReStore –  
ustawienia modu%u ods%uchu



!"#$%&'(')*+%,-.% /%*.*.!"#!$%#&'()!*+#&,(-."!%!%."-/+0"#+!

1)1"-23$! 4#2,.%40()5.)(67! 8#1"0+(902)! 4#2*:-41#$-!

+#9$%'90.%0 ! "-:-%.;#+20")(9.-! &:0! 1-4"#+0! 0&2%.%1"+0(5%<!

;%.0.13$<!"-:-4#2,.%40(5%<!-.-+/-")4% !(9)!*+9-2)1=,7!>0*%"0=!

;%+2)! 1"0.#$%'?! $%-&90 ! % ! &#@$%0&(9-.%-! $)1#4%-5! 4:01)!

1*-(50:%1"3$! #+09! $=01.-<! %..#$0()5.- ! % ! 900$0.1#$0.-!

"-(6.#:#/%(9.%-! *+#&,4")! % ! +#9$%'90.%07! A019'! *+9-$0/'!

4#.4,+-.()5.'! 5-1"! -:01")(9.#@B! &#1"0+(90.)(6! +#9$%'90C!

#+09! $1*0+(%- ! 4:%-."3$<! "04D-! $! 904+-1%- ! 4#.1,:"0(5% ! .0!

-"0*%-!*+9)/#"#$0.%0!&#!*+#5-4",7

E%-+9-2)!,&9%0=!"):4#!$!*+#5-4"0(6!*+9).#19'()(6!$)2%-+.-!

4#+9)@(%!.019)2!4:%-."#27


