ReDat® 3
digitální záznam IP telefonie

ReDat® tøetí generace je univerzální digitální záznamové zaøízení, umoòující záznam a archivaci hlasové a
datové komunikace po telefonních linkách a radiových sítích, analogového videa a IP telefonie. Vyuití
nejnovìjích technologií umonilo oproti pøedchozí verzi zvýit záznamovou kapacitu systému a zlepit
monosti nakládání s daty.
V zaøízení ReDat® 3 bylo uito vlastní firemní øeení ukládání dat pøímo na pevný disk bez pouití file systému.
Spolehlivost ukládání dat navíc zvyuje moné pouití RAID systému se dvìma disky. Jako externí zálohu je
moné vyuít levnou a spolehlivou technologii DVD-RAM. Vechny karty rozhraní jsou nyní pro sbìrnici PCI a
je moné je vzájemnì kombinovat.
Mylenka konvergence hlasových a datových komunikací není nová, øeení typu ISDN nebo ATM vak nikdy
nezasáhla zájem vech. Teprve celosvìtové rozíøení sítì internet a liberalizace trhu telekomunikací umonily
sítím s pøenosem informace pomocí IP protokolu prokázat svoji schopnost stát se univerzálním pøenosovým
prostøedím. Dnes je ji bìné øeení vnitrofiremní komunikace cestou IP. Mnohé firmy mají zøízen hlasový
kontakt i pøes webové stránky. Na tyto nové okolnosti reagovala firma RETIA, a.s. zaèlenìním záznamu IP
telefonie do systému ReDat® 3.
Záznamové zaøízení je zaèlenìno do sítì pøes vyèlenìné porty switchù, které jsou konfigurovány pro zrcadlení
dat virtuální privátní sítì IP telefonù, tzv. SPAN porty. Pøípadnì je moný i pøíposlech datového spoje pøes
HUB. Záznam komunikace je provádìn rozborem RTP paketù a paketù signalizaèních protokolù.
Pøipojení záznamového zaøízení do struktury systému
IP telefonie je tedy pasivní a záznamové zaøízení
ádným zpùsobem neovlivòuje a neøídí IP ústøednu,
nevyuívá konferenèní spojení a tudí neomezuje
kapacitu IP ústøedny.
Øeení je ideální pro záznam vìtího poètu kanálù
(desítek a stovek), napø. pro kontaktní centra.

Podle zaèlenìní do struktury LAN/WAN sítì je moné
provádìt záznam:
•

pouze vnìjích spojení

•

záznam ven a dovnitø segmentu sítì

•

koncových telefonù

Záznamové zaøízení umoòuje vícevstupové
pøipojení, kadý SPAN port je pøiveden na zvlátní
vstup Ethernet záznamového zaøízení.

Jako vstupní interface karty slouí komerèní karty Ethernet. Pouívají se jedno nebo víceportové karty. Poèet
portù je dán poètem switchù, ze kterých je nutné data IP telefonie pøijímat. Switche vyích øad podporují tzv.
TRUNK SPAN PORT co je zøetìzení SPAN portù z více switchù a koncentrace do jednoho.
Nastavení vstupù a podmínek záznamu je tedy odliné od klasické telefonie. Práce se zaznamenanými
hovory je vak stejná - hovory jsou doplnìny o údaje typu èíslo poboèky, èas, trvání, identifikace úèastníkù,
poznámka atd., podle nich lze záznam v databázi snadno vyhledat a pøehrát jej.
Souèasná uvolnìná verze SW zaøízení ReDat podporuje IP telefonii firmy Cisco, do verze Call Manager 3.1.2.
Podpora pro IP telefonii dalích výrobcù se pøipravuje.

