®
Os identificadores de chamadas da TOPTRON
que são os melhores amigos do seu computador
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- Visualização, controle e operação total via computador
- Memória cache interna de 400 chamadas recebidas + 400 efetuadas
- Armazena as chamadas mesmo com o computador desligado
- Relógio calendário interno sincronizado com o computador
- Armazena chamadas com data, hora e tempo de duração
- Saída de audio com CAG: Ganho automático do sinal nas gravações,
garantindo alta qualidade mesmo nas ligações mais baixas.
( Incluído TOPNET p/ Windows para monitoração e controle das
chamadas, com sistema de gravação formato Mp3-L3, geração
automática dos arquivos discriminados pelo número do telefone,
data e hora das chamadas, o nome cadastrado e ainda podendo
salvar até 194 horas de conversas telefônicas por CD de 700 M )

CALLER ID T2 - PC
- Visualização, controle e operação total via computador
- Memória cache interna de 400 chamadas recebidas + 400 efetuadas

- Relógio calendário interno sincronizado com o computador
- Armazena chamadas com data, hora e tempo de duração
( Incluído TOPNET p/ Windows para controle das chamadas )

CALLER ID T4
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- Armazena as chamadas mesmo com o computador desligado
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- Conecta-se até 10 aparelhos em cascata (Total de 40 linhas)
- Operação com ou sem computador interligado
- Memória interna de 400 chamadas recebidas + 400 efetuadas
- Visualização no display e na tela do computador
- Controle e operações manual ou via computador
- Relógio calendário interno sincronizado com o computador
- Armazena chamadas com data, hora e tempo de duração
( Incluído TOPNET p/ Windows para controle das chamadas)
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Todos os modelos são conectados via serial. A formatação está
disponível para DownLoad, possibilitando, aos programadores,
o desenvolvimento de diversos aplicativos específicos.

TOPTRON

SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

www.toptron.com.br - toptron@toptron.com.br

TOPNET p/ WINDOWS
Programa GRATUÍTO de gerenciamento e monitoração das chamadas
dos identificadores de chamadas e/ou gravadores da TOPTRON
Identificação ON-LINE das chamadas
recebidas e efetuadas com abertura
da ficha cadastral correspondente
Salva, automáticamente, os dados
referentes as chamadas identificadas
Leitura e impressão, com detalhamento,
dos arquivos de chamadas salvos
Operação total do aparelho conectado:
download das chamadas acumuladas,
apagar memória, ajustar horário, etc.)
Controle, linha a linha, da gravação e
reprodução das conversas telefônicas

O cadastro será pesquisado nas chamadas
identificadas e aberto automáticamente,
possibilitando um atendimento personalizado
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As chamadas recebidas e efetuadas
ser ão gravadas automáticamen te
e nomeadas com a data da chamada,
hora, tipo (recebida / efetuada), telefone,
linha utilizada e nome cadastrado
Os arquivos são formatados em Mp3-L3
possibilitando armazenar até 194 horas
de conversação por cada CD de 700M
E mais:
- Início da gravação programável ( fone fora do gancho /
atendimento das chamadas identificadas / manualmente )
- Finalização automática ou manual de uma gravação
- 3 níveis de qualidade de gravação: Baixa / Média / Alta
- 3 níveis de usuários operadores: Master / Senior / Junior

- P/ a linha de produtos CALLER ID e SUPER ID
- Disponível em CD ou pela internet via DOWNLOAD
- Versões para WINDOWS 98/2000 e WINDOWS XP
- Utiliza 1 porta SERIAL (aparelhos com gravação tipo
Multiplas Linhas podem utilizar também 1 entrada USB)
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