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1- Úvod 
 
Profesionální řešení záznamu telefonních hovorů je moderní manažerský 
nástroj, který přináší výhody velkým i malým společnostem ve všech 
oblastech, neboť je používán především pro:  
 
 prokazování shody s právními požadavky 
    (záchranné & jinak kritické služby, veřejné služby, finanční sektor, …) 
 
 Eliminace chyb / řešení sporů  
    (kontrakty uzavírané telefonicky, rezervace, řízení objednávek, telesales, 

informace o doručení, průzkumy trhu, …) 
 
 Výcvik a kontrola 
    (Telefonní dovednosti, zlepšování úrovně zákaznického servisu…)  
 
 Bezpečnost 
    (důvěrné informace, řešení škod, obtížné hovory, …) 
 
 

1.1 Profesionální řešení záznamového zařízení  
 
 
Zkušenosti společnosti JUSAN s vývojem řešení pro zvýšení užitné hodnoty 
telefonních systémů sahají až k roku 1980. Vlastními záznamovými  
technologiemi se společnost zabývá od roku 2005.  
 
Od té doby společnost realizovala více než 10 000  řešení záznamových 
zařízení  u zákazníků mnoha oblastí ve více než 15 zemích, většihou v Evropě 
a Latinské Americe.   
 
Recall je kompletní řešení všech typů záznamů (plošné, částečné, na 
vyžádání ) pro všechny typy instalací.  
 
 Záznam všech hovorů (plošné nahrávání) 

  
 Záznam jen vybraných linek (přednastavené nebo na vyžádání)   

 
 Záznam ISDN 2B+D , ISDN30B+D , SIP a Analogové státní linky  

 
 Záznam poboček  analogových , digitálních , VoIP a SIP .  

 
 Záznam externích a interních hovorů, příchozích i odchozích  

 
 Řešení pro síť pobočkových ústředen  
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1.2 Architektura 
 
Všechny produkty Recall jsou založeny na stejné architektuře. 
 

 
 
Všechny modely jsou založeny na Recall serveru a SQL databázi již zahrnuté 
v dodávce pro uložení všech nahrávek a příslušných dat. Stejně tak web 
management je společný pro celý rozsah Recall produktů a tedy umožňuje 
různé kombinace Recall produktů v případě smíšených či distribuovaných 
instalací. 
 

1.3 Cíle 
 
První věcí nutnou pro výběr vhodného typu záznamového řešení je stanovení 
cíle. Co vlastně chceme zaznamenávat ?. Řada Recall nabízí celou řadu 
možností.   
 
Záznam všech hovorů. 
 
Záznam jen některých hovorů.  Například:  
 Záznam vybraných poboček 
 Záznam odchozích nebo  příchozích hovorů  
 Záznam v určeném časovém intervalu, např. mezi 8:00 až 16:00 hod. 
 Záznam hovorů dle směru volání  

 
Záznam jen části hovorů 
Spuštění a zastavení nahrávky:  
 Klikem na tlačítko na monitoru 
 Stiskem DTMF kódu 

 Recall Hardware Unit  

or Trunks (Basic rate, Primary rate, Analog, SIP) PBX extensions (Digital, IP, Analog) 

 Configuration of hardware units 
Storage of encrypted audio files  

Recall Server software 
+ SQL database 

Connected by: LAN or USB or LAN+CTI according to version 

 Management Software      
‘Recording Manager’ 

Search & Management software 
for stored audio files (recordings) 

Multi-user access via web browser 
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2- Hlavní vlastnosti 

2.1 Management Software: lokální nebo webové konfigurace 
 
Všechny typy Recall používají shodný management software (Recording 
Manager) k vyhledávání, otevírání, poslechu a obecně řízení nahrávek (e-
mailování, mazání, vytváření kategorií)  

 
 
Recording Manager je webová víceuživatelská aplikace dodávaná ke všem 
modelům s omezenými úrovněmi přístupu pro autorizované uživatele. Může 
také pracovat jako lokální konfigurační aplikace klient-server z jakéhokoliv 
PC v LAN.  

Recording Manager umožuje vytváření různých úrovní přístupu s různými 
vyhledávacími kritérii a oprávněními k poslechu/změnám/odstranění audio 
souborů.  
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Vyhledávací kritéria 
 

Pro vytváření reportů Recording Manager zahrnuje řadu filtrů, které umožňují 
vyhledat audio soubor podle následujících kritérií:   
 

 Datum a čas 

 Přiřazená kategorie 

 PBX pobočka 

 Volané číslo 
      (od prefixu k plnému číslu) 

 Číslo volajícího  
      (od prefixu k plnému číslu) 

 Typ hovoru (příchozí, odchozí) 

 Trvání hovoru 

 Skupina nebo kampaň 
      (v případě integrace s Fidelity Call Center) 

  
Klasifikace nahrávek 

Audio soubory mohou být klasifikovány dle kterékoliv předem definované 
kategorie.  

Kategorie může být značení obsahu (stížnost, prodej, kampaň) nebo 
jednoduchý komentář typu “poslechnuté” nebo “nemazat”. Tyto kategorie 
mohou být použity jako vyhledávací filtry.  

Navíc mohou být přiřazena jména volajícího nebo volaného a uložena u 
každé nahrávky. 

2.2 Uložení a bezpečnost 
 
Produkty Recall nabízí neomezenou kapacitu uložení nahrávek a souvisejících 
dat v SQL databázi s kontrolovaným přístupem.  
 
 Jsou podporovány různé audio formáty a kompresní kodeky: wav, PCM 

mono, PCM stereo, True Speech. 
  
 Kryptovaný .wav format využívající Advanced Encryption Standard 

(AES) zajišťuje bezpečnost a důvěrnost. 
 
 SQL databáze je dodávána ke všem Recall modelům. 
 
 Vestavěná možnost vytváření a obnovování záložních souborů na 

externí hard disk nebo DVD (možné jen v lokální konfiguraci) 
 
 Možnost integrace s CRM a ERP systémy třetích stran.  
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Úložné kapacity závisí na použitém kodeku a na kapacitě použitého 
harddisku: 
 

Codec Bitrate (kbits/sec.) Hodin /Gigabyte 
PCM (Stereo) 128 18 
PCM (Mono) 64 36 

TrueSpeech (Mono) 9 250 
 

2.3 Alarmy  
 
Všechny modely Recall jsou vybaveny aplikací zajišťující alarmy, které dohlíží 
na správnou funkci nahrávacího systému.   
 
Tato aplikace je nainstalována na jiném síťovém PC a dohlíží především na:  
 

 Nečinnost systému (v průběhu definované periody). 
 Kapacitu hard disku. Tento alarm upozorňuje na zaplnění 

záznamového média. 

 Databáze. Tento alarm upozorňuje na selhání funkce SQL. 
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Recall Alarmy  jsou schopny detekovat jakoukoliv chybu ovlivňující funkci 
nahrávacího systému a ohlásit tuto chybu v reálném čase těmito způsoby:  
 
 Okno na obrazovce 

 
 Okamžité e-mailové oznámení 

 
 Textová zpráva (volitelné) 

 

2.4 Identifikace poboček 
 
Spolu s záznamem  konverzace uchovává systém Recall řadu dat spojených s 
nahrávkou jako např. číslo volajícího, volané číslo, typ hovoru, datum, čas, 
trvání hovoru apod. 
 
Navíc je systém Recall schopen identifikovat pobočku spojenou  s každým 
hovorem. Tento proces je plně automatický u produktů Recall Digital a Recall 
IP, ostatní produkty vyžadují buď CTI  integraci nebo dekódovaní SMDR 
výstupu na ústředně.  
 
V případě nahrávání trunku získáme číslo pobočky použitím jednoho z 
následujících protokolů:  

 CTI protokol (TAPI, CSTA atd.) 

 SMDR via V24 nebo TCP/IP 
 

2.5 Nahrávání hovoru na vyžádání 
 
Kromě módu Celkové nahrávání nebo Nahrávání vybraných hovorů je systém 
Recall vybaven možností záznamu na vyžádání, které může být provedeno 
několika způsoby: 
 
 Rozhraní uživatelské obrazovky. Start a zastavení záznamu se 

provádí kliknutím na tlačítka na obrazovce.  
 

 Rozhraní manažerské nebo supervizorské obrazovky. Start a 
zastavení se provádí tlačítky na všech pobočkách monitorovaných 
manažerem nebo supervizorem. 

 
 DTMF kódy, které aktivují ano/ne filtr v případě záznamu celého 

trunku. Uživatel vloží kód , který na základě konfigurace systému buď 
uchová nebo odstraní každou jednotlivou nahrávku. 
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3- Řada produktů Recall 
 
Řada produktů recall je tvořena těmito modely: 

 
 
Recall ISDN: Pro BRI. Záznam všech hovorů. Kapacita 2 až 24 kanálů. 
 
Recall E1: Pro PRI. Záznam všech hovorů. Kapacita 30 až 120 kanálů. 
 
Recall Analog: Pro analogové trunky a pobočky. Záznam všech hovorů. 
Kapacita 2 až 24 kanálů. 
 
Recall Digital: Pro digitální pobočky. Záznam předem definovaných 
poboček.  Kapacita 8 až 144 kanálů.  
 
Recall SIP: Pro SIP kanály a proprietární SIP pobočky. Záznam všech 
hovorů v SIP trunku a pobočkách, kapacita 4 až 64 kanálů.   
 
Recall IP: Pro proprietární IP pobočky. Nahrávání vždy nebo na vyžádání 
pro proprietární IP pobočky. Kapacita 5 až 110 kanálů.   
 
 
 
 
 
 
 

Profesionální 
záznamové řešení 

Recall Digital 
 

Pro proprietární 
digitální pobočky 

Recall E1 
 

pro Primary Rate 
Interface - PRI  
(digitální linky) Recall SIP 

 

pro SIP 
pobočky/trunky 

Recall ISDN 
 

pro Basic Rate 
Interface - BRI   
(digitalní linky) Recall Analog 

 

pro analogové linky a 
pobočky 

Recall IP 
 

pro IP pobočky 
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3.1 Recall ISDN 
 
Recall ISDN je řešení “plug and play” navržené speciálně pro záznam všech 
hovorů uskutečněných nebo přijatých přes rozhraní BRI. Každá jednotka má 
kapacitu až 4 BRI (8 audio kanálů).   
 

 
 
Recall ISDN se skládá ze: 
 
 Hardwarové jednotky připojené paralelně k ISDN adaptéru a k lokální 

síti.   
 

 Softwarové aplikace pro konfiguraci a tvorbu databáze.   
 

 Softwarové aplikace pro správu uložených nahrávek. 
 

 
Architektura 

 
 
Specifikace 
 
 Zdroj záznamu:        Basic rate interface 
 Připojovací rozhraní:    T0 
 Kapacita (kanály):    2 - 24    
 Připojení obslužného PC:  LAN 
 Typ nahrávání:         trvalé 
 CTI licence       volitelně (extension ID) 



RECALL                                                                                                                         POPIS PRODUKTU 

11 

 

3.2 Recall E1 
 
Recall E1 je řešení navržené speciálně pro záznam všech hovorů 
uskutečněných nebo přijatých přes rozhraní PRI. 
 

 
Recall E1 se skládá z: 
 
 Hardwarové jednotky připojené paralelně k ISDN/E1 adaptéru a k PC 

přes USB.   
 

 Softwarové aplikace pro konfiguraci a tvorbu databáze.   
 

 Softwarové aplikace pro správu uložených nahrávek. 
 
 
Architektura: 

 
 
Specifikace: 
 
 
 Zdroj záznamu:        Primary rate interface 
 Připojovací rozhraní:    E1 
 Kapacita (kanály):    30 - 120    
 Připojení obslužného PC:  USB 
 Typ nahrávání:         trvalé 
 CTI licence       volitelně (extension ID) 
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3.3 Recall Analog 
 
Recall Analog je řešení vyvinuté speciálně pro záznam všech hovorů 
uskutečněných nebo přijatých přes analogové trunky nebo pobočky.   

 
 

Recall Analog se skládá z: 
 

 Hardwarové jednotky sériově připojené k analogovým linkám nebo 
pobočkám a k místní síti.  
 

 Softwarové aplikace pro konfiguraci a tvorbu databáze.   
 

 Softwarové aplikace pro správu uložených nahrávek. 
 
Architektura 

 

 
 
Specifikace: 
 
 
 Zdroj záznamu:        Analogové linky nebo pobočky 
 Připojovací rozhraní:    Analogové linky nebo pobočky 
 Kapacita (kanály):    2 - 24    
 Připojení obslužného PC:  LAN 
 Typ nahrávání:         trvalé 
 CTI licence       volitelně (extension ID) 
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3.4 Recall SIP 
 
Recall SIP byl speciálně navržen pro záznam všech hovorů uskutečněných 
nebo přijatých pomocí SIP zařízení na Ethernetu 
 
Recall SIP se skládá z: 
 
 Ethernet mirror switche. 

 
 Softwarové aplikace pro konfiguraci a tvorbu databáze.   

 
 Softwarové aplikace pro správu uložených nahrávek. 

 
 
Architektura: 
 

 
 
 
Recall SIP může být rozšířen zakoupením licencí pro nahrávání dalších 
kanálů.  
 
Specifikace: 
 
 
 Zdroj záznamu:        SIP trunky nebo pobočky 
 Připojovací rozhraní:    mirror switch a druhá LAN karta v PC 
 Kapacita (kanály):    4 - 64    
 Připojení obslužného PC:  LAN 
 Typ nahrávání:         trvalé 
 CTI licence       volitelně (extension ID) 
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3.5 Recall Digital 
 
Recall Digital je integrované řešení navržené pro záznam všech hovorů 
uskutečněných nebo přijatých vlastními digitálními pobočkami.  
 
Recall Digital se skládá z: 
 
 Obslužného PC vybaveného kartou nebo kartami “audio capture card”. 

 
 Softwarové aplikace pro konfiguraci a tvorbu databáze.   

 
 Softwarové aplikace pro správu uložených nahrávek. 

 
 

 
 
Architektura: 
 

 
 

 
Specifikace: 
 
 
 Zdroj záznamu:        vlastní digitální pobočky 
 Připojovací rozhraní:    interní telefonní síť 
 Kapacita (kanály):    8 - 144    
 Připojení obslužného PC:  karta “audio capture card” 
 Typ nahrávání:         předdefinované 
 CTI licence       vyžaduje aktivovanou licenci 
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3.6 Recall IP 
 
Recall IP bylo navrženo speciálně pro záznam všech hovorů uskutečněných 
nebo přijatých vlastními IP pobočkami.  
 
Recall IP se skládá z : 
 
 Ethernet mirror switche 

 
 Softwarové aplikace pro konfiguraci a tvorbu databáze.   

 
 Softwarové aplikace pro správu uložených nahrávek  
 

 
 
Architektura: 
 

 
 
 
 
 
Specifikace: 
 
 
 Zdroj záznamu:        vlastní IP pobočky 
 Připojovací rozhraní:    mirror switch a druhá LAN karta v PC 
 Kapacita (kanály):    5 - 110    
 Připojení obslužného PC:  LAN 
 Typ nahrávání:         předdefinované 
 CTI licence       vyžaduje aktivovanou licenci 
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4- INSTALAČNÍ POŽADAVKY  
 
Každý model Recall má specifické technické požadavky, které jsou shrnuty 
níže: 
 
 
Obslužné PC  
 

 Min. Pentium 4 , 4Gb DDR RAM, HDD SATA II.  
 

 Operační systém : Windows 7 nebo Windows 2008  
 

( doporučujeme použít krabicovou verzi OS , u Win7 vyjmuty verze 
Starter a Home ). 

 
 Dedikované hardwarové USB porty a kontrolery (jen pro Recall E1). 
 
 2 LAN karty (jen pro Recall SIP a Recall IP). 

 
 
Ústředna: 
 

 Aktivovaná licence - CTI protocol (TAPI / TSAPI / CSTA (není nutné 
pro Recall SIP, Recall Analog, Recall E1 a Recall ISDN)). 

 
 CTI protokol nebo SMDR via V24 nebo TCP/IP pro volitelné 

extension ID (jen pro Recall ISDN, Recall E1, Recall SIP a Recall 
Analog). 

 
 

Kapacita paměti obslužného PC musí být dimenzována v závislosti na 
použitém audio formátu: PCM (stereo) 18 hod na GB nebo TrueSpeech 250 
hod na GB (komprimováno).  
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5- PROJEKTY A ŘEŠENÍ PŘIPRAVENÁ NA KLÍČ  
 
Mimo standardní modely Recall je společnost Jusan schopna vyvinout a dodat 
řešení na klíč, která zahrnují vše od přizpůsobení Recall specifickému 
uživatelskému prostředí až ke kompletní integraci Recall s kontaktními 
centry, CRM, ERP, atd. 
 
Na následujících stranách jsme připojili detaily několika příkladů takových 
instalací, vyvinutých speciálně pro náročné zákazníky.  
 

 

CUTCSA je společnost zajišťující veřejnou dopravu v Montevideu, hlavním 
městě Uruguaye. Cutcsa nabízí svým zákazníkům více než 80 destinací, na 
kterých vozidla společnosti uskuteční denně téměř 10000 jízd a urazí více 
než 250 000 km. 

Jako součást širokého plánu na zvýšení kvality bylo zřízeno Centrum 
zákaznické podpory s moderním počítačovým systémem poskytujícím 
uživatelům všechny podstatné informace jako jízdní řády, zastávky, ceníky, 
ztráty a nálezy, reklamace apod.  

Část tohoto systému zahrnuje nahrávací zařízení. Proto bylo instalováno 
osmikanálové řešení Recall Digital, které nahrává vlastní digitální pobočky.    
 
Nadto Cutcsa využívá vlastní CRM software, aby efektivně řešila různorodé 
žádosti přijaté zákaznickým centrem. Proto měla požadavek, aby se pole 
“Customer ID” z CRM propsalo to Recall systému a aby se podle něj daly 
hovory vyhledávat.  
 
K dosažení tohoto cíle bylo PC na každém operátorském pracovišti vybaveno 
relativně jednoduchým software, které komunikuje se serverem pokaždé, 
když je pole “Customer ID” zvoleno, lhostejno, zda v případě tvorby nového 
účtu nebo editace starého. Jestliže je v tomto momentě příslušná pobočka v 
činnosti (a tudíž hovor je nahráván), systém jednoduše zkopíruje obsah pole 
“Customer ID” do pole “Jméno” v řídícím software systému Recall. Tak je 
umožněno využití “Customer ID” jako vyhledávacího kritéria v systému 
Recall a příslušná nahrávka může být snadno nalezena.    
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Mezi ostatními službami, které provozuje ASSE (Zdravotní úřad Uruguay) s 
ústředím v Montevideu, je také Záchranná služba veřejného zdraví, která 
provozuje flotilu okolo 300 vozů záchranné služby pokrývající celou zemi.  
 
Byl vznesen požadavek na kompletní řešení nahrávání hovorů pokrývající 
celou tuto službu (rádiovou komunikaci mezi řídícím střediskem a 
záchrannými vozy a všechnu komunikaci po veřejných telefonních linkách), 
ale které také umožňuje monitoring všech těchto hovorů na obrazovce v 
reálném čase včetně možnosti odposlechu kteréhokoliv z nahrávaných 
hovorů.   
 
Bylo použito řešení  ‘Recall’ schopné nahrávat 24 kanálů rozdělených mezi 
rádiovou komunikaci a analogové trunky.  
 

 
 
Jusan následně vyvinul speciální Windows rozhraní k zajištění požadavku  
odposlechu všech 24 kanálů v reálném čase a poskytující základní data o 
probíhajícím hovoru a dovolující uživateli klikem na příslušnou buňku 
poslouchat probíhající komunikaci.  
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Neotec Comunicaciones s centrálou v Guadalajaře ve středním Španělsku je 
součástí sítě autorizovaných dealerů španělského největšího 
telekomunikačního operátora Telefónica.  Požadavek společnosti bylo řešení 
na nahrávání hovorů na vyžádání včetně speciálního pop-up okna pro řízení 
objednávek některého z balíčků TV+broadband+telefonie, který Telefonica 
nabízí. 
 
V tomto konkrétním případě byla stávající interní telefonní infrastruktura 
analogová a tedy byly nasazeny různé jednotky Recall Analog, které poskytly 
přímé propojení k celkem 32 pobočkám.  
 
Následně bylo vyvinuto jednoduché software a po instalaci na všechna 
uživatelská PC může operátor nebo agent vyplnit potřebné identifikační údaje 
volajícího (Personal ID, telefonní číslo a jméno) v průběhu konverzace.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toto stejné rozhraní je využito operátorem/agentem k zahájení nebo 
ukončení nahrávání stiskem tlačítka, takže je ve skutečnosti nahrávána 
pouze klíčová část komunikace zahrnující identifikaci zákazníka a jeho 
potvrzení objednávky.  
 
Na konci hovoru jsou data zapsaná do příslušných polí (Personal ID, telefonní 
číslo a jméno) automaticky převedena do názvu audio souboru, na jehož 
základě je nahrávka snadno vyhledatelná v SQL databázi Recallu.  
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6-  RŮZNÉ PŘÍKLADY NASAZENÍ SYSTÉMU RECALL 
 

SPOLEČNOST MÍSTO SEKTOR INSTALOVANÝ MODEL 

ACUERDO 
SERVICIOS 

ústředí - 
Madrid Právní služby Recall E1 + CTI integrace 

GRUPO ROXU Siero, Asturias Průmyslové výtahy 34 kanálů smíšené instalace 
(včetně Recall RDSI & Recall Analog) 

ANCREDIT Madrid Finanční služby Recall CTI + CRM software 
integrace  

BSH ESPAÑA Zaragoza Domácí spotřebiče 2 x Recall E1 (60 kanálů) 

CORREOS DE 
ESPAÑA Madrid Poštovní společnost  Recall Digital 16 ext.+ IP 20 

ext. + Cisco integrace 

BOLSA DE 
BARCELONA Barcelona Finanční služby Recall Analog – pro 30 trunků 

SPANAIR Madrid Letecká doprava Recall IP - 20 kanálů 

LONIX INVEST Barcelona Energetika Recall CTI - 4 kanály 

AYTO DE 
SALOU 

Salou, 
Tarragona Samospráva 4 Recall RDSI + 2 analog kanály 

(radio) + Recall E1 

BOMBEROS DE 
SEVILLA Seville Veřejná správa Recall IP - 20 kanálů 

CINQ SUR 5 Chartres, 
France 

Distribuce 
mobilních telefonů 

2 x E1 (60 kanálů)                  
+ CRM integrace 

CHARON 
SEGURIDAD 

Lisbon, 
Portugal Bezpečnost Recall Digital + nahrávání 

rádiové komunikace 

CLUB TRAVEL Dublin, Ireland Turismus Recall SIP + Recall E1 se SMDR 
integrací 

 


