Easton420
Automata Telefon hangrögzítő
V 6.0 Telepítése Windows XP rendszerre

A mellékelt telepítő CD-t helyezze a
számítógép lemez olvasó egységbe, várja meg
az automatikus indítási képernyőt. Majd
válassza az „Easton 420A Hívásrögzítő”
telepítését.

Amennyiben a CD lemez nem indulna el, indítsa
el a Windows Intézőt, vagy valamely fájlkezelőt.
Tallózza a CD lemezt, válassza ki a jelölt fájlt,
majd futtassa.

Telepítő indítási ablak

A program telepítési helyének megadása, javasolt
a felkínált hely megtartása!

Ikonok bejegyzése és megjelenítése.

Telepítés előtti összefoglalás.

Telepítés folyamata…

Telepítés vége, ha kívánja, azonnal indíthatja a
programot.

Első indítás, a kapcsolódáshoz használt
kommunikációs port beállítása.
Csatlakoztassa a hangrögzítő készüléket a
számítógép valamely szabad soros
portjához, állítsa be a port számát és a
sebességet (38400 bps).
Kattintson a „Csatlakozás” gombra.
A program néhány másodperc múlva
automatikusan összekapcsolódik a
készülékkel. Amennyiben a kapcsolat nem
jött létre, ellenőrizze a beállításokat, a soros
kábelt.
A kapcsolódáshoz használt kábel típusa:
„egyenes kötésű soros kábel”
A további beállításokhoz be kell
jelentkezni! Kattintson a „Bejelentkezés”
gombra. A bejelentkező ablakban adja meg
az „admin” nevet és a hozzátartozó jelszót.
telepítő CD-ben mellékelve.
Később módosítható!
Főablak funkciógombok
• Hívásnapló
⇒

•

Rögzített hívások megtekintése,
menedzselése.

Felhasználók
⇒

A készülékben tárolt felhasználók
felvitele, módosítása.

•

Program

•

Audio, üzenetek

⇒
⇒

Rendszerbeállítások, adminisztrátorok.
Felvevő modul beállítás, kimenő üzenetek
beállítás.

•

Vonal bemenet

•

Operátor kimenet

•

Időzónák

•

⇒
⇒
⇒

Analóg vonali bemenetek beállításai
Analóg vonali kimenetek beállításai
Automatikus működési mód váltás
időpontjainak beállítása.

Csatlakozás
⇒

Kapcsolódáshoz használt port módosítása

1. Hangrögzítő modul beállítása
A program telepítése után először a hangrögzítő modulokat állítsa be. A telefonbeszélgetések
rögzítése a számítógép hangkártya bemenetén keresztül történik, ezért nagyon fontos a megfelelő
beállítás. A felvételre használt bemenet kizárólag vonali bemenet kell legyen, NEM lehet
MIKROFON bemeneten keresztül üzemeltetni!
Mindkét modult (MASTER/SLAVE) be kell állítani, még akkor is, ha csak egy készüléket használ.

A főablakon kattintson az
„Audio,üzenetek” gombra.

Az audio ablakon a MASTER modul
beállításához kattintson a
„Master audio” gombra.
A SLAVE modul beállításához
kattintson a „Slave audio” gombra.

1.

A megjelenő ablakban kell
beállítani a hangkártya
tulajdonságokat. Nyissa ki az első
legördülő menüt, ebben látható az
Ön számítógépében található, és
működő hangkártyák listája. A
különböző számítógépekben szinte nincs
két egyforma hangkártya, ezért a
megjelenő típus eltérhet az itt jelölttől!

2.
3.

4.

Válassza ki azt a hangeszközt
amelyre a készüléket
csatlakoztatni fogja.
Ezután az aktív bemenetet kell
kiválasztani, nyissa ki a
bemenetválasztó menüt, ebben a
kiválasztott hangkártya összes
aktív bemeneteit látja.
Válassza ki a „Vonalbemenet”
vagy „Line Input” nevet. (A
különböző típusú hangkártyáknál a
megnevezések eltérhetnek.)

5.

•
•
•

Hangkártya kiválasztás
Aktív bemenet kiválasztás
Felvételi hangerő beállítás

Végül a felvételi hangerőt állítsa
be a „Volume” szabályzóval.
Célszerű a megfelelő hangosság érdekében
a szabályzót 80%-ra állítani.

1.

2.

Felvétel hangminőség beállítása, a
telefonrendszerek átviteli
tartománya korlátozott, ezért a
felvételi mintavételezést nem
szükséges 11025 Hz –nél nagyobb
értékre állítani, a legkisebb méretű
hangfelvétel eléréséhez válassza a
8000 Hz értéket.
Formátum megadása, válassza a
„Wave Format Audio” típust.
(a WMA formátum későbbi verzióban
használható, további fejlesztéshez
fenntartva)

• Hangminőség beállítás
• Felvételi formátum beállítás
A Slave modul beállítását a felsorolt eljárás szerint végezze el.
A beállítások elvégzése után az ablak bezárásához kattintson a „Bezár” gombra.

2. Rendszerbeállítások
Az alábbiakban a program működését befolyásoló beállításokat tekintjük át.

A főablakon kattintson a
„Program” gombra.

A megjelenő ablakban válassza a „Program
beállítás” menüpontot.
1. A program automatikus indítása a
számítógép bekapcsolásakor. A hangrögzítő
rendszerek felügyelet nélküli eszközök.
Áramszünet után ismét automatikusan kell
működniük, a biztonságos üzemelés
érdekében pipálja be a „Program start a
Windows-al” jelölőt.
2. Felvételek mentési helye. Amennyiben az
elkészült hangfelvételeket nem az
alapértelmezett mappába kívánja rögzíteni,
a számítógép helyi meghajtói közül
válasszon. A „mappa” gomb segítségével
tallózza a számítógépet, válasszon másik
tárolási mappát, vagy újat hozhat létre. NE
válasszon hálózati helyet, vagy elérési
útvonalat.
3. Amennyiben két készüléket kapcsolt a
számítógéphez, pipálja be a Slave rögzítő
„Auto csatlakozás” jelölőt.
Felhasználók beállítása, módosítása illetve
törlése. Válassza az „Adminisztrátorok”
menüpontot.
1. Felhasználók megadásával a program
használatát korlátozhatja, megakadályozva
ezzel az illetéktelen személyek által végzett
módosításokat.
2. Meglévő vagy új felhasználói hozzáférések
csak „admin” belépéssel módosíthatóak.
3. Az „admin” felhasználó nem törölhető, csak
a belépési jelszó módosítható, melyet
célszerű az üzembe helyezés befejezése
után elvégezni.
Új felhasználó felvitelekor vagy meglévő
módosításakor a megjelenő ablakban lehet a
jogosultságokat beállítani.
1. Program hozzáférések, a főablakból
elérhető menüpontok engedélyezése/tiltása.
a. TCP engedély, a híváslista kezelő
kliens (helyi vagy hálózati)
program TCP/IP módban
kapcsolódik a főprogramhoz, ha
nem engedélyezi, akkor a kliens
nem kapcsolódhat, nem kap valós
idejű állapot információkat!
2. TCP kliens engedélyek:
a. Vonali engedély, csak a kijelölt
vonalról kap információt, a
híváslistában a kijelöltet láthatja.
b. Új hívás értesítés, egy
hangfelvétel befejezésekor a
híváslistában azonnal láthatja.
c. Hívó fél száma, egy bejövő
híváskor a hívó félről azonnal
értesítést kap.
d. Üzemmód váltás, készülék
távvezérlés engedély.
e. Híváslista megnyitás, hozzáférés
a híváslistához.

•
•

Felhasználói jelszó módosítása
Jogosultságok módosítása

A hangrögzítő rendszer első telepítése véget ért, ahhoz, hogy minden beállítás megfelelő legyen, a
program újraindítása szükséges.

A tálcán lévő Easton ikonra „egér jobb”
gomb kattintásra felugró menüben válassza
a „Kilépés”-t

Újraindításhoz a
Start menü/Programok/
WS-Pro Alkalmazások -ban kattintson az
„Easton420 Indítása” sorra.

A továbbiakban a hangrögzítő készülék programozását tárgyaljuk. A programozási leírást a
www.wspro.hu oldalról letöltheti.

Minden jog fenntartva!
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