
Er zijn bedrijven, instellingen en overheden waarvoor het 
opnemen van telefoongesprekken noodzakelijk, in sommige 
gevallen zelfs van levensbelang, is. Denk hierbij aan alarm-
centrales, zoals bij de politie of brandweer, maar ook aan 
banken en dienstverleners wiens telefoongesprekken contractu-
eel bindend zijn. En ook voor de recherche kunnen dergelijke op-
names van belang zijn bij het onderzoek naar een misdrijf, bijvoor-
beeld wanneer telefonische bedreigingen opgenomen worden.

Voor dergelijke scenario’s is innovaphone Voice Recording 
precies het juiste tool. Deze stelt de innovaphone PBX in staat 
naar behoefte alle gesprekken op te nemen, zowel binnenko-
mende als uitgaande. 

Een ander voordeel: Met behulp van innovaphone Multisite 
Recording kunnen zelfs telefoongesprekken van verschillende 
vestigingen op een centrale recorder opgenomen worden. 

Met innovaphone Voice Recording speelt het geen rol welke 
eindtoestellen gebruikt worden. De opnames kunnen met alle 
IP, analoge, DECT en ook mobiele telefoons gemaakt worden. 

innovaphone Voice Recording - 
Individuele gespreksopname:

Met innovaphone Voice Recording kunnen alle mogelijke ge-
sprekken in verschillende varianten opgenomen worden. De 
gebruiker heeft de mogelijkheid om volledige gesprekken of 
alleen geselecteerde delen van een telefoongesprek op te ne-
men. De opname van het gesprek kan automatisch of handma-
tig vanaf de eigen PC worden uitgevoerd. Dit kan zelfs na afl oop 
van het gesprek, binnen een vaste periode van 5 minuten.

De gespreksopname gebeurt in stereo-modus. Het linker ka-
naal maakt de opname van de externe deelnemer, het rech-
terkanaal dat van de interne deelnemer. De audio bestanden 
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worden opgeslagen in wave- of MP3-formaat en kunnen indien 
nodig met AES versleuteld worden. Hierbij wordt automatisch 
een back-up gemaakt - op deze manier is maximale veiligheid 
gegarandeerd. 

Opnames die niet versleuteld zijn kunnen op iedere player afge-
speeld worden, versleutelde opnames kunnen op de gratis inno-
vaphone Player afgespeeld worden. 

innovaphone Multiside Recording -
Een centrale recorder maakt gespreksopnames in 
kleine vestigingen mogelijk 

Bedrijven met meerdere kleine vestigingen hebben met innova-
phone Multisite Recording de mogelijkheid met een centrale recor-
der gespreksopnames te maken. 

Hierbij vindt de real-time opname lokaal plaats in het betreff en-
de fi liaal, en is de automatische overdracht van gegevens tijdge-
stuurd. Het tijdstip en de duur van de overdracht van de gegevens 
naar de centrale recorder kan individueel ingesteld worden.

innovaphone Player -
Eenvoudig beheer van gespreksopnames

Met de innovaphone Player heeft de user de mogelijkheid om 
gesprekken direct op de telefoon, voor of na het gesprek, als be-
langrijk te markeren, commentaar toe te voegen en gespreksop-
names naar algemene en eigen lijsten te kopiëren.

De opnames kunnen samengevoegd, opgeslagen en verwijderd 
worden. Om achteraf volledige duidelijkheid en zekerheid te heb-
ben over de gang van zaken, worden alle bewerkingen van de 
opnames gelogd en in een protocol vastgelegd. 

Alle gespreksopnames worden versleuteld opgeslagen en kun-



nen eenvoudig beheerd worden. Doordat belangrijke informa-
tie zoals datum, tijdstip en gesprekdeelnemers automatisch 
toegevoegd wordt, kunnen de opnames m.b.v. fi lters snel door-
zocht worden. De gebruiker heeft hierbij de keuze in maandfol-
ders op datum en op naam van de beller of gebelde deelnemer 
te zoeken. 

De gebruiker kan met de innovaphone Player alle zelf opgeno-
men gesprekken beheren. Bovendien bestaat de mogelijkheid 
verdere deelnemers toe te voegen en deze te beheren. 

Directe gespreksweergave op de werkplek
De innovaphone Player heeft alle gangbare functietoetsen: 

play, stop, pauze, vooruit spoelen, terugspoelen, herhalen/
lus enz. Via het overzichtelijke weergavevenster kunnen ge-
spreksopnames beluisterd worden. De bestandsnaam bevat 
de belangrijkste informatie in één oogopslag: datum, tijd, bel-
lende en opgebelde deelnemer, richting en rinkeltijd. 

Op de statusbalk kan naar keuze vooruit- of teruggespoeld 
worden en ook een willekeurig deel van de opname gekozen 
worden dat afgespeeld moet worden. Het volume kan hierbij 
individueel ingesteld worden. Overige gespreksdetails, zoals 
conferenties met 3 partijen, doorverbonden, wachtrij enz. wor-
den in een tweede venster van de innovaphone Player weer-
gegeven. 

De innovaphone Player kan naar keuze via een functietoets 
op de innovaphone telefoon of direct vanuit innovaphone Re-
porting gestart worden. Een interface naar externe applicaties 
maakt bediening op afstand en database queries mogelijk.
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Licensering
Voor innovaphone Voice Recording is één Voice Recording Ba-

sis licentie per PBX, één Voice Recording User-licentie en één 
Reporting licentie per user benodigd.



Pagina 3 van 3

■  Eenvoudig en overzichtelijk tool om telefoongesprekken mee op te nemen, 
vanaf ieder soort eindtoestel

■  Alle mogelijke opnames in verschillende varianten – automatisch of manueel
■ Gespreksopname in stereo-modus
■  Mogelijkheid tot gespreksopname via centrale computer 
■ Lokale real-time opname per vestiging 
■  Individuele configuratie van duur en tijdstip van overdracht van gegevens
■  Eenvoudig en individueel beheer van gespreksopnames tijdens of na het gesprek 
■ Volledige duidelijkheid en zekerheid over gang van zaken door protocol
■ Omvangrijke filter- en zoekfuncties
■  Belangrijke informatie wordt automatisch toegevoegd 
■ Gesprekken kunnen verleuteld opgenomen worden

Voice Recording:

In één oogopslag

■  Windows 7 of hoger
■  Geïnstalleerde mediaplayer
■  Minstens innovaphone V10
■  V12 aanbevolen om alle features te krijgen

Vereiste:

innovaphone Voice Recording

Licensering: ■  Eén Voice Recording Basis licentie per PBX, één Voice Recording 
User-licentie en één Reporting licentie per user
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