
O Gravador Intelicon IP funciona com as principais centrais PABX-IP do 
mercado, inclusive Cisco, sem a necessidade de adquirir hardware 
proprietário. É uma solução flexível, que pode ser instalada em máquina 
física ou virtual.

A gravação é efetuada através da captura de pacotes da rede de diversos 

Grave todas as ligações

Localize  as gravações facilmente

Ouça em player próprio ou externo

O sistema grava centenas de ramais IP simultaneamente, 
gerando arquivos de áudio independentes para cada chamada.

Gravações são localizadas facilmente com vários critérios: data 
e hora, duração, número de origem ou destino, direção, etc.

O software cliente permite pesquisa e reprodução das 
gravações em qualquer estação da rede.
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lGravação automática de ramais IP.

lCaptura de pacotes de voz em switch 
com espelhamento de porta.

lAcesso remoto às gravações.

lBusca gravações por vários critérios.

lReproduz em player próprio e outros.

lSenhas e permissões diferenciadas.

lIntegrável a CRM ou banco de dados.

lRelatórios completos sobre 
gravações.

lNão gera sobrecarga no PABX IP.

lNão exige modificações na estrutura 
de telefonia.

GRAVAÇÃO DE TELEFONIA IP
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Receba notificações de manutenção
O Gravador Intelicon permite o envio de alertas por e-mail 
sobre a ocupação do disco e necessidade de backup. 



Como funciona o Gravador Intelicon IP Gerenciamento e relatórios

Administração de usuários
Vantagens da gravação passiva

Acesso às gravações

Interface em cliente Windows

O Gravador monitora o tráfego da rede, captura os 
Alertas por email sobre ocupação do disco e 

pacotes de dados e identifica os que carregam a 
necessidade de backup, etc. Relatórios em HTML 

sinalização e o áudio das ligações. Sistemas deste 
sobre gravações e acessos ao sistema.

tipo são conhecidos como de gravação passiva. 

Senhas de acesso individuais e diferentes 
A gravação passiva não gera sobrecarga adicional 

permissões para usuários e supervisor.
ao PABX e não exige modificações na estrutura do 

sistema de telefonia. É necessário apenas 

configurar o envio dos pacotes IP ao gravador por 

meio de espelhamento de portas de rede ou 

configuração do aparelho IP para envio dos dados 

pelo modo built-in-bridge (Cisco Call Manager).

Além de ouvidas no software do Gravador, as 

gravações em MP3 ou WAV podem ser copiadas 

localmente, ouvidas em player padrão, enviadas por 

email ou anexadas a sistemas de CRM. 

O software cliente permite pesquisa e reprodução 

das gravações em qualquer estação da rede, bem 

como a administração do sistema e usuários.

Características técnicas

Gravação telefonia IP Ligações VoIP

Tipo de gravação Passiva (captura de pacotes em switch com espelhamento de porta) 

Codecs G.711 (ALaw e uLaw), G.729, GSM

Formato gravado Arquivos em MP3 ou WAV, podem ser enviados por email, copiados, anexados a CRM e bases de dados

Número de canais  Até 4096 por servidor

Interface de software Cliente Windows com controle de login, senhas e permissões diferenciadas

Critérios de pesquisa Data e hora, duração, tamanho, ramal, número de origem ou destino, direção (entrada/saída), etc.

Escuta da gravação No software cliente, player do Windows ou de terceiros

Funcionalidades Inserção de comentários, transcrição, seleção de trechos de gravação

Gerenciamento Controle de usuários com senhas e permissões individuais, relatórios, alertas por email sobre  backup

Compatibilidade PABX IP Asterisk ou qualquer PABX com protocolo IP (Siemens, Cisco, Avaya, Alcatel  e outras)

Requisitos PABX IP compatível e switch com SPAN (port mirroring) ou com funcionalidade Cisco built-in-bridge

Sistema Operacional Servidor: Linux ou Windows. Cliente: Windows

Sobre a Del Grande

A Del Grande desenvolve e fabrica produtos CTI (telefonia computadorizada) como gravador telefônico, gravador 

para telefonia IP, servidor de fax, sistemas de atendimento automático, URA, DAC, correio de voz, etc.

Há mais 20 anos a Del Grande tem atendido empresas de médio e grande porte que necessitam produtos de telefonia para 

sistemas de gravação e aplicações de voz e fax. A empresa construiu uma reputação de fornecer produtos inovadores com 

suporte técnico excepcional, trabalhando em contato contínuo com seus clientes para aprimorar seus produtos.

PABX-IP, 
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