
Το PHOBOS X-2 είναι ένα σύστηµα καταγραφής φωνής µε αυστηρές επαγγελµατικές προδιαγραφές για 
εφαρµογές όπου απαιτείτε υψηλή ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία. 

Βασισµένο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σύστηµα προσαρµόζεται µε γνώµονα τις τωρινές ανάγκες της 
επιχείρησης αλλά και τις µελλοντικές. 

Εύκολα αναβαθµίσιµο σύστηµα προσαρµόζεται σε κάθε καινούργια ανάγκη και τεχνολογία. 
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Ιδανική λύση για:

Χρηµατιστηριακές εταιρείες

Ασφαλιστικές εταιρίες

Εµπορικές εταιρείες

Κέντρα κλήσεων

Κρατικές υπηρεσίες 

Εταιρίες επιτήρησης και ασφάλειας

Νοµικές Επιχειρήσεις

Οργανισµούς υγείας 



Προσιτό Κόστος και Εύκολο στη Χρήση

Το   είναι ένα πολυκάναλο σύστηµα καταγραφής φωνής µε επαγγελµατικές προδιαγραφές για 
εφαρµογές όπου απαιτείτε υψηλή ασφάλεια και αδιάλειπτη λειτουργία.
Υποστηρίζει ταυτόχρονη καταγραφή από 2 µέχρι 990 γραµµές.

Το PHOBOS X-2 µπορεί να καταγράφει ταυτόχρονα από πολλές και διαφορετικές πηγές ήχου (αναλογικές / 
ψηφιακές) και εικόνα.

Τηλεφωνικών Συνοµιλιών  
Κινητών ΤηλεφώνωνΡαδιοφωνικών Σταθµών πρόγραµµα για αρχειοθέτηση 
Ραδιοεπικοινωνιών ηχογράφηση 
Ακρόαση ήχου από µακριά (Live Remote monitoring)
Χώρων Επιτήρησης ηχογράφηση συνοµιλιών 
Έλεγχος Χώρων Επιτήρησης καταγραφή εικόνας  

Αυτόµατη ηχογράφηση όταν πραγµατοποιείται η κλήση 
Ηχογράφηση κατ' επιλογή
Καταγράφει και όλα τα στοιχεία σε κάθε κλήση όπως: 
Τον αριθµό που σας κάλεσε (caller id), τον αριθµό που καλέσατε, ηµεροµηνία ώρα και την διάρκεια της κάθε 
κλήσης, όνοµα/αριθµό εσωτερικού, ένδειξη εξερχοµένων - εισερχόµενων, και πολλά άλλα στοιχεία σε κάθε 
κλήση, για εύκολή αναζήτηση. 
Πολλοί χρήστες (µε διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης για τον καθένα) µπορούν να έχουν ταυτόχρονη
πρόσβαση στο σύστηµα για αναπαραγωγή, έλεγχο, live monitor (ακρόαση συνοµιλιών την ώρα που 
πραγµατοποιούνται). 
Αποθηκεύει σε ενσωµατωµένο σκληρό δίσκο µε υψηλή ποιότητα µέχρι 25.000 ώρες! (δυνατότητα για 
µεγαλύτερο ή περισσότερους σκληρούς δίσκους), αποθηκεύει επίσης σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή στον server 
δικτύου 
Back Up σε CD /DVD-RW drive ή σε εξωτερικό δίσκο 
Back up to network servers San or RAID servers 
Αναπαραγωγή / ∆ιαχείριση από το ίδιο το σύστηµα ή µέσω δικτύου ή internet
 Εξαγωγή ηχογραφήσεων σαν αρχεία wav και αποστολή µέσο e-mail 
Live monitor (ακρόαση συνοµιλιών την ώρα που πραγµατοποιούνται)
∆ιάγνωση προβληµάτων (το σύστηµα συνέχεια κάνει έλεγχο σε όλα τα κανάλια) και σε περίπτωση
προβλήµατος µας ειδοποιεί µε ηχητική ένδειξη - αποστολή e-mail - αποστολή sms στο κινητό. 
Υψηλής ασφάλειας πρόσβαση στο σύστηµα

PHOBOS X-2

Βασικές Εφαρµογές Καταγραφής

Χαρακτηριστικά ∆υνατότητες: 

Εύκολο στη χρήση λογισµικό

Εύκολη αναζήτηση των καταγραφών

Remote access over a network /internet 

Live  Remote monitoring of audio & video

Ανώτερη ποιότητα ψηφιακού ήχου  
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Φιλικό στο χρήστη λογισµικό που επιτρέπει στους 
χειριστές να ψάχνουν και να αναπαράγουν τις 
καταγραφές εύκολα και γρήγορα.

Με το PHOBOS X-2 είναι εύκολο να ψάχνετε και να 
βρίσκετε καταγραφές, οι οποίες είναι ταξινοµηµένες κατά 
όνοµα καναλιού, χρήστη, ώρα, ηµεροµηνία, τηλεφωνικοί 
αριθµοί, διάρκεια, φορά. Μπορείτε να προσθέσετε κείµενο 
σχολίων σε µια καταγραφή και να την στείλετε µε ένα e-
mail σε άλλους σαν κοινά αρχεία Wav. (οι αυθεντικές 
καταγραφές είναι αποθηκευµένες ασφαλώς 
κωδικοποιηµένες για κάθε νόµιµη χρήση).

Τα συστήµατα PHOBOS X-2 µπορούν εύκολα να επεκταθούν και να αλλάξουν προσθέτοντας απλά κάρτες και 
εξαρτήµατα που αντιστοιχούν σε µεγάλα συστήµατα. Υψηλής αξιοπιστίας υλικό µε εναλλακτικές επιλογές για 
σκληρούς δίσκους, συστήµατα αρχειοθέτησης και Backup. Αυτό το µοναδικό σύστηµα αρχιτεκτονικής κάνει το 
PHOBOS X-2 ένα πολύ ευέλικτο εξάρτηµα κλιµακωτής λύσης.

  ISDN (Basic Rate Interface), ISDN (Primary Rate Interface), Αναλογικές γραµµές (PSTN), 
Voip , Fax 

 Καλύπτουµε όλα τα γνωστά τηλεφωνικά κέντρα της αγοράς (Αlcatel, AT&T, Avaya, 
Ericsson, Panasonic, Samsung, Siemens, Tadirian, Iskratel κα) για καταγραφή από Ψηφιακά εσωτερικά, 
Αναλογικά εσωτερικά, Voip εσωτερικά και γραµµές ΟΤΕ

Πολλές επαγγελµατικές συµφωνίες γίνονται πλέον από κινητά τηλέφωνα

 Από µικρόφωνα, πολύ χρήσιµο για καταγραφή σηµειώσεων, συνεντεύξεων, 
συµβουλίων, συνεδρίων κλπ

 Εφαρµογή για καταγραφή Ραδιοφωνικών σταθµών, Ραδιοποµπών και γενικώς 
Ασύρµατων επικοινωνιών

Όποια και αν είναι η εφαρµογή σαςγια καταγραφή έχουµε τη λύση

ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΤΕ:

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: 

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:  

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΧΩΡΟΥ:

ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: 

∆ιαθέσιµα µοντέλα PHOBOS X-2:

Σε βιοµηχανικού τύπου rack mounted 
σύστηµα  για ανάγκες καταγραφής 4-160 
κανάλια.

Midi tower σύστηµα, για ανάγκες 
καταγραφής 2-60 κανάλια.

Φορητή λύση καταγραφής φωνής και 
εικόνας και µε ειδικές εφαρµογές για 
κυβερνητικές υπηρεσίες.

MOBILEPRO PLUS


