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1 Инсталация 

1.1 Телефонен адаптер 

Връзката между персоналния компютър и телефонната линия се 

осъществява чрез телефонен адаптер. Предлагат се два варианта за 
свързване към PC: 

- Включване към звукова карта 

- Включване към USB 

1.1.1 Включване към звукова карта: 

Телефонна 

линия

Line-in
(към синия жак)

RJ11

Адаптор

Телефон

RJ11

Звукова 

карта
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1.1.2 Включване към USB: 

Телефонна 

линия

USB

Адаптор

Телефон

RJ11

 

 

фигура 1 

1.2 Софтуер 

Системата PCM2 включва софтуер, чрез който се архивират 

телефонните разговори, извършва се мониторинг на телефонните 
линии и справки за записаните разговори. Софтуерът се инсталира от 

компакт-диска, придружаващ системата. 

1.2.1 Стъпки за инсталиране: 

1.2.1.1 Стартирайте файлът Setup.exe от основната директория на 

компакт-диска (желателно е да се стартира от акаунт с 
администраторски права). 

1.2.1.2 Изберете език за процеса на инсталация. 

 

фигура 2 
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1.2.1.3 Изберете местоположение на твърдия диск, където да бъде 

инсталирана програмата, и натиснете бутона [Напред]. Директорията 
по подразбиране е \Pcm2 на системния твърд диск. 

 

фигура 3 

1.2.1.4 Изчакайте докато завърши процесът на инсталация. 

 

фигура 4 

1.2.1.5 Програмата е инсталирана успешно. За край се натиска 
бутонът [Край]. 

 

фигура 5 

1.2.2 Конфигурация 

За да функционира правилно системата е необходимо да се извършат 

следните стъпки за конфигурация, необходими поради различното 
ниво на сигнала по телефонната линия и индивидуалното усилване и 

честота на всяка звукова карта: 

http://www.artcom.bg/
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1.2.2.1 Конфигурация на адаптер за свързване към звукова карта 

1.2.2.2 Уверете се, че правилно сте свързали телефонния адаптер 

1.2.2.3 Поставете телефонния апарат, разговорите на който ще 

записвате, до персоналния компютър,  на който е инсталирана 

програмата PCM2 (Телефонният апарат трябва да е до персоналния 
компютър само по време на конфигурацията). 

1.2.2.4 Стартирайте програмата и изберете меню „Аудио настройки”. В 
прозореца „Настройки за запис” се извежда списък с каналите за 

запис на всички налични звукови карти. 

1.2.2.5 Активирайте само каналите на звуковите карти, за които 

желаете да се извършва запис. (  - активиран;  - деактивиран). 

1.2.2.6 Регулирането на усилването на звуковата карта е важно за 

правилното разпознаване на викащия и викания абонат. За да се 
уверите че усилването е достатъчно, превключете телефона на 

тонално избиране и изберете произволен телефонен номер. Докато 
избирате наблюдавайте индикатора за нивото на сигнала. По време на 

избирането нивото трябва да достига най-малко до -15dB. 

 
(Може да проверите колко dB е нивото като преместите прага на 

задействане до мястото, докъдето достига нивото). 

1.2.2.7 Друга важна настройка е прагът на задействане. Когато нивото 
на сигнала превиши зададения праг на задействане  

 (индикаторът за ниво се оцветява в червено) 

се активира записът за съответния телефон (индикаторът за запис се 
оцветява в червено - ). Прагът трябва да бъде поставен така, че при 

затворена слушалка на телефона (когато няма говор) нивото на 
сигнала да не преминава прага на задействане, 

 
а когато има говор нивото на сигнала да преминава прага на 
задействане 

. 

Ако нивото на сигнала превишава прага на задействане, но 
индикаторът за запис -  - остава неактивен, това означава че записът 

е забранен. Може да го разрешите като натиснете бутона „Старт 

запис” . Ако виждате индикатор аудио касета - , 

това означава, че записът вече е разрешен. 
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1.2.2.8 Ако използвате адаптера за свързване към звукова карта и 

телефонът ви е с тонално избиране, е желателно да настроите 
честотата за номеронабиране на вашата звукова карта 

(Не е нужда да извършвате стъпки 1.2.2.8.1 до 1.2.2.8.5 ако 

използвате адаптера за включване към USB). 

1.2.2.8.1 Превключете телефона в тонално избиране 

1.2.2.8.2 Кликнете върху името на звуковата карта 

 

1.2.2.8.3 Изберете бутона „Измери” 

. 

1.2.2.8.4 Натиснете последователно всички цифри от 0 до 9 от вашия 

телефон и натиснете бутона „Край” в диалоговия прозорец. 

1.2.2.8.5 Изберете „Да” при запитване: „Измерената честота е __. 

Искате ли да я запишете? ” и натиснете бутона „OK”. 

Ако получите съобщение „Честотата не може да бъде измерена!”, се 

уверете че избирате всички цифри от 0 до 9 (0123456789) и че 
правилно сте регулирали нивото на усилване за съответния телефон. 

1.2.2.9 Ако желаете програмата да разпознава и импулсно 
номеронабиране, включете опцията „Импулсно номеронабиране” от 

„Основно меню”  „Общи настройки”  „Допълнителни 

настройки” „Импулсно номеронабиране”. 

1.2.2.10 Специфични настройки за звукова карта M-Audio Delta. 

ВАЖНО! Ако вашата звукова карта е M-Audio Delta, трябва да 

изпълните следните стъпки за настройка: 

1.2.2.10.1 Изключете програмата PCM2 (и всички други записващи 

програми). 

1.2.2.10.2 От менюто „Старт” изберете „Control Panel”. 

1.2.2.10.3 Изберете „M-Audio Delta Audio”. 

1.2.2.10.4 В появилия се прозорец изберете „Hardware Settings”. 

1.2.2.10.5 В полето „Codec Sample Rate” изберете „22,050” и след това 
включете опцията „Rate Locked”. 

1.2.2.10.6 В полето „MultiTrack Driver Devices” изберете „Independent”. 

http://www.artcom.bg/
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1.2.2.10.7 В полето „Variable Signal Levels” изберете „Sliders”, а след 

това „Inputs”. Увеличете максимално усилването на всички канали 
(издърпайте плъзгачи 1-8 до горе). 

1.2.2.10.8 Натиснете бутона „Done”. 

http://www.artcom.bg/
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2 Програма PCM-2 

2.1 Основен прозорец 

 

фигура 6 

2.1.1  Таблица „Справка” 

В тази таблица се извежда резултатът след изготвяне на справка. На 

всеки ред се извежда един запис. При кликване върху заглавието на 
някоя от колоните, таблицата се сортира във възходящ ред по 

избраната колона. Повторно кликване върху заглавието на колоната 
променя реда на сортиране(възходящ/низходящ). 

Таблицата има 7 колони: 

2.1.1.1 № 

Номер на записа в текущата справка 

2.1.1.2 Телефон 

Наименование на телефона, от който е направен записа. Ако към 

записа има добавен коментар се показва иконата:  

При кликване на клетка в тази колона се показва допълнителна 
информация за записа. 

При изходящ разговор: 

http://www.artcom.bg/
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фигура 7 

При входящ разговор: 

 

фигура 8 

2.1.1.3 Номер 

Показва се типът на разговора и се изписва избрания номер(при 
изходящ разговор) или номера на викащия абонат(при входящ 

разговор). 
Тип на разговора: 

 - изходящ разговор 

 - входящ разговор 

 - пропуснато повикване 

Ако номерът е въведен в телефонния указател, при двукратно 
кликване върху клетка от тази колона се показва прозорец с всички 

данни от указателя. 
 

При кликване с десния бутон на мишката се показва контекстно меню, 

http://www.artcom.bg/
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с команда за добавяне на номера в указателя. 

 

2.1.1.4 Дата 

Дата на записа 

2.1.1.5 Час 

Час на записа 

2.1.1.6 Продължителност 

Продължителност на записа 

2.1.1.7 Прослушване 

Бутон за прослушване на записа. Двете състояния на бутона показват 

дали записа е прослушан: 

 - нов запис 

 - прослушан запис 

2.1.2 Лента с инструменти 

 

фигура 9 

2.1.2.1 Бутони за прослушване на запис 

 - прослушване 

 - пауза 

 - отначало 

2.1.2.2 Бутони за контролиране на скоростта на прослушване 

 - забавяне 

 - забързване 

http://www.artcom.bg/
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2.1.2.3 Автоматично прослушване на следващ запис 

 - включено (след като завърши прослушването на запис, 

автоматично започва прослушване на следващия запис) 

 - изключено 

2.1.2.4 Регулиране на звука 

 - контрол за регулиране на звука 

2.1.2.5 Бутон „Справка” 

 

Показва прозореца „Справка”, който позволява избор на дни и филтър 
за справката 

2.1.2.6 Контрол за визуализация и промяна на позицията на 
прослушване в записа 

 
 

2.1.2.7 Бутони за мащабиране на визуализацията 

 - Увеличи 

 - Намали 

2.1.2.8 Филтри 

 - Филтър за премахване на брум 

 - Автоматично усилване на тихите пасажи 

2.1.2.9 Бутон за активиране на основното меню 

 

2.1.3  Основно меню 

2.1.3.1 Активиране 

Активира се с еднократно кликване върху бутона  в лентата с 

инструменти 

http://www.artcom.bg/
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2.1.3.2 Команди 

 

2.1.3.2.1 Телефонен указател 

Показва прозорецът „Телефонен указател”, където може да де 

въвеждат имена, телефонни номера и адреси. Ако даден номер е 

вписан в телефонния указател, при изготвяне на справка, в резултата 
от справката се изписва името, което съответства на дадения номер. 

2.1.3.2.2 Аудио настройки 

Показва прозорец за аудио настройка на записа за всеки телефон 

(усилване, праг на задействане и др.) 

2.1.3.2.3 Общи настройки 

Показва прозорец с общи настройки (местоположение за запис, 
критерии за запис, допълнителни настройки, език и др.). 

2.1.3.2.4 Отдалечен достъп 

Показва прозорец за настройка на уеб сървър и уеб потребители 

2.1.3.2.5 Смяна на парола 

Показва прозорец за смяна на паролата. 

2.1.3.2.6 Стоп и изход 

ВНИМАНИЕ! Тази команда спира записа на всички канали и изключва 

програмата! 

 

2.1.4 Прозорец „Справка” 

Прозорецът „Справка” има 2 състояния: „Опростено търсене” и 
„Разширено търсене”, Чрез бутона “>>” се показва/скрива филтърът 

за разширената справка. 

http://www.artcom.bg/


 

 

ул. „Никола Габровски” №92, Велико Търново Тел: +359 62 630146 

www.artcom.bg Факс: +359 62 630124 

14 

Опростено търсене 

 
При опростено търсене се избира само 

период на справката и се натиска 

„Справка”. За избиране на един ден се 
кликва еднократно върху датата. За 

избиране на последователни дни се 
натиска левия бутон на мишката върху 

началната дата и (без да се пуска 
бутонът) се влачи до крайната дата, 

където бутонът се пуска. 

Непоследователни дати може да се 

избират с помощта на клавишите [Ctrl] и 
[Shift]. Кликване с левия бутон на 

мишката, докато клавишът [Ctrl] е 
натиснат, добавя датата към избора. 

Кликване с левия бутон на мишката, 
докато клавишът [Shift] е натиснат, 

избира периода от последната избрана 

дата до текущата. 

 

фигура 10 

 

 

Разширено търсене 

 

фигура 11 

Разширеното търсете позволява да се задава и филтър за справката. 

Параметрите на филтъра са: 

 За времето от... до... – да се показват само записи в периода 
от... до... часа; 

 Телефон – само записи записани от телефон...; 

http://www.artcom.bg/
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 Номер – само записи, в които избрания номер или номера на 

викащия абонат съответства на.... (падащ списък, в който 
автоматично се попълват всички имена от телефонния указател); 

 С продължителност над –записи, продължителността на които е 

над...; 

 Отговорени след –записи, които са отговорени след...; 

 Само с коментар – само записи, които имат коментар; 

 Входящи – показвай входящите записи; 

 Изходящи – показвай изходящите записи; 

 Пропуснати повиквания – само пропуснати повиквания 

(неотговорени); 

2.1.5 Прозорец „Телефонен указател” 

 

фигура 12 

В телефонния указател може да де въвеждат имена, телефонни 

номера, адреси и др. данни. Ако даден номер е вписан в указателя, 
при изготвяне на справка, вместо номера, се изписва името, което 

съответства на дадения номер. 

В прозореца „Телефонен указател” има таблица, която визуализира 

основните полета от указателя. Всички полета могат да се 
визуализират чрез двукратно кликване върху запис от указателя или 

чрез избиране на бутона „Промени”. Кликване върху заглавието на 
колона сортира записите по избраната колона. 

2.1.5.1  „Добави” 

 - визуализира прозорец за добавяне на нов запис. 
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фигура 13 

2.1.5.2  „Промени” 

 - визуализира прозорец за редактиране/изтриване на 

всички полета на текущия запис. 

 

фигура 14 

Бутонът „Изтрий” изтрива текущия запис. 

2.1.5.3 „Изтрий” 

  - изтрива маркирания запис. 

2.1.5.4 „Импорт” 

 - импортира съдържанието на указателя от текстов файл. 

2.1.5.5 „Експорт” 

 - експортира съдържанието на указателя в текстов файл. 
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2.1.5.6 - „Изтрий всичко” 

 - изтрива всички записи от указателя! 

2.1.5.7 „Изход” 

 - затваря указателя. 

2.1.5.8  „Търсене” 

За активиране на търсенето по име, трябва само да се напишат от 

клавиатурата първите букви от името. В заглавната лента на 
прозореца се изписва търсения текст. След известна пауза се извежда 

резултата от търсенето. Пример: 

 

2.1.6 Прозорец „Аудио настройки” 

Прозорец за настройка на записа 

 

фигура 15 

2.1.6.1 „Телефон” 

Наименование на телефона 

2.1.6.2 „Активиране” 

указва дали да се записва на този телефон: 

 - включено (разрешава записването) 
 - изключено (забранява записването) 

2.1.6.3 „Усилване” 

 - контрол за регулиране на усилването. От -20dB до 

+20dB. 
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2.1.6.4 „Праг на задействане” 

 - индикатор на нивото и праг на задействане. 

2.1.6.5 „Запис” 

Показва дали има активен запис на съответния телефон 

 - има активен запис 

 - няма активен запис 

2.1.6.6 „Изход” 

Прослушване на телефона в реално време  

 - включено 

 - изключено 

2.1.6.7 „Звукова карта” 

- настройка на честотата за номеронабиране на 
изписаната звукова карта. Показва прозорец 

„Настройка на честотата за номеронабиране”. 

2.1.6.8 „Допълнителни аудио настройки” 

 - допълнителни аудио настройки за избрания телефон. 
 

2.1.6.9 „Допълнителни телефонни линии” 

 - добавяне на допълнителни телефонни линии. 

2.1.6.10 „Разрешен/Забранен запис” 

 - ВНИМАНИЕ! – Тази икона показва, че е разрешен записът на 
данни. (Ако не виждате тази икона в прозореца „Аудио настройки”, 

значи записът на данни е забранен!). 

2.1.6.11 „Старт запис” 

 - разреши записа за всички активирани телефони. 

2.1.6.12 „Стоп запис” 

 - забрани записа за всички телефони. 

2.1.6.13 „OK” 

 - запис на настройките (Изисква потвърждение). 
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2.1.6.14 „Отказ” 

 - отказ от направените промени. 

 

2.1.7 Прозорец „Общи настройки” 

 

2.1.7.1 „Местоположение” 

Директории за съхранение и прослушване на записите: 

За запис – директория, в която да се съхраняват записите 

 - избор на директория 

 - мрежови настройки (само ако директорията е мрежов ресурс) 

За прослушване – директории, които да бъдат претърсвани при 

изготвяне на справка 

 - избор на директории 

2.1.7.2  „Данни” 

2.1.7.2.1 „Автоматично изтриване на записи по-стари от...” 

Ако тази опция е включена, всички записи по-стари от... дена ще 

бъдат автоматично изтривани. 

2.1.7.2.2 „Свободно място” 

Показва сбободното дисково пространство на текущия твърд диск. 
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2.1.7.3  „Критерии за запис” 

2.1.7.3.1 „Активиране при продължителност над...” 

Записът започва при сигнал с продължителност над... 

2.1.7.3.2 „Спиране при пауза над” 

Записът се прекратява при пауза по-голяма от... 

2.1.7.4  „Звуков изход” 

Избор на звукова карта за възпроизвеждане 

2.1.7.5  „Компресия” 

Избор на компресия за запис и компресия за експортиране. 

2.1.7.5.1 Запис 

- „PCM (Без компресия)” - Не се използва компресия 

- „ALaw (1/2)” - Двукратна компресия на записите 

2.1.7.5.2 Експортиране - Компресия при експортиране на записите: 

- „PCM (Без компресия)” - Не се използва компресия 

- „ALaw (1/2)” - Двукратна компресия на записите 

- „MP3” – MP3 компресия 

2.1.7.6  „Език” 

Език на потребителския интерфейс. 

2.1.7.7  „Други” 

2.1.7.7.1 „Показвай системна икона” 

При затваряне показва системна икона на програмата. 

2.1.7.8  „Допълнителни настройки” 

Визуализира прозорец с „допълнителни настройки” (настройки за 

номеронабиране и др.). 

2.1.7.9  „Възстанови” 

Възстановява настройките по подразбиране 
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2.1.8 „Допълнителни настройки” 

 
 

2.1.8.1 „Тонално номеронабиране (DTMF)” 

 - следи за тонално избиране 

 - не следи за тонално избиране 

2.1.8.2 „Импулсно номеронабиране (60ms:40ms)” 

 - следи за импулсно избиране 
 - не следи за импулсно избиране 

2.1.8.3 „Таймаут между цифрите” 

Ако интервалът между 2 цифри е по-голям от посочения, втората 
цифра се счита за част от нов телефонен номер. 

2.1.8.4 „Тип учрежденска телефонна централа” 

 Без учрежденска централа (препоръчително) – настройки по 

подразбиране; 

 Hipath 3500 – използване на централа Hipath 3500 с възможност 

за отчитане на служебната информация за записите от 
централата 

 Panasonic KXTD – специфични настройки за телефонна централа 
Panasonic KXTD; 

„Префикс за изход към външна линия” 
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Показва прозорец за добавяне/променяне на префиксите за иход 

към външна линия. Използването на префикси е разрешено само 
за учрежденска телефонна централа Panasonic KXTD. 

Префиксите не се показват при изготвяне на справка. 

 

2.1.8.5 „Разпознаване на викащия абонат” 

Разпознаване на номера на викащия абонат (CLIP). 

2.1.8.6 „Автоматична настройка на DC” 

Автоматична корекция на постоянно токовото отместване на входа на 
звуковата карта. 

2.1.8.7 „Разделяне на запис при продължителност” 

При продължителност на запис над посочената записът се разделя 

(текущият запис се прекратява и веднага започва нов запис). При 

изготвяне на справка разделените записи се обозначават с . 

2.1.8.8 „Да не се показват телефонни номера с по-малко от ... цифри” 

При изготвяне на справка не показва телефонни номера, които имат 

по-малко цифри от посочената стойност. 

2.1.8.9 Категоризация на записите по говор– визуализира меню за 

избор на критериите, по които се оценява значимостта на записите. 

2.1.9 Отдалечен достъп 

Прозорец за настройка на уеб сървър и уеб потребители. 

2.1.9.1 Страница „Уеб сървър” 

2.1.9.2 „Разрешен” 

Разрешава стартирането на уеб сървъра на избрания порт. 

2.1.9.2.1 „Порт” 

2.1.9.2.2 „Местоположение” 

Местоположение на уеб файловете на твърдия диск. 
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2.1.9.2.3 „Компресия” 

 „PCM (Без компресия)” - не се използва компресия; 

 „Law (1/2)” – двукратно компресиране на записите; 

 

2.1.9.3 Страница „Уеб потребители” 

Страница за добавяне, променяне и изтриване на уеб потребители. 
(при инсталиране на програмата автоматично се създават 2 

потребителя: „user” и „admin”, с пароли „user” и „admin”. Потребителят 
„user” е обикновен, а потребителят „admin” е администратор). 

 

2.1.9.3.1 „Добави” 

Извиква прозорец за добавяне на нов потребител 

 „Потребител” – потребителско име (до 20 символа); 

 „Тип” – определя правата на потребителя; 

Паролата на добавен потребител по подразбиране е същата като 

потребителското име (с малки букви). Паролата може да бъде сменена 
през уеб интерфейса. 
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2.1.9.3.2 „Промени” 

Извиква прозорец за променяне на избрания потребител. 

 

2.1.9.3.3 „Изтрий” 

Изтрива избрания потребител. 

2.1.10 Прозорец „Смяна на парола”  

В този прозорец се указва парола за достъп до програмата. Ако има 

въведена парола, тя се изисква при стартиране на програмата. 

 

2.1.10.1 „Стара парола” 

2.1.10.2 „Нова парола” 

Нова парола за достъп (различават се малки и големи букви). 
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2.1.10.3 „Повтори новата парола” 

Паролата въведена в полето „Нова парола”се въвежда отново в това 
поле. 

2.1.11 Прозорец „Мрежови настройки” 

Прозорецът мрежови настройки служи за указване на потребителско 
име и парола за достъп до отдалечен сървър. Тези настройки са 

необходими само ако избраното местоположение за запис на данните е 
мрежов сървър и това местоположение изисква парола за достъп. 

 

2.1.12 Прозорец „Местоположения за прослушване” 

Местоположенията за прослушване са директории, които програмата 
да претърсва за данни когато се изготвя справка. 

 

2.1.12.1 „Добави” 

 - визуализира прозорец за добавяне на местоположение. 

Пътят на директорията се въвежда в полето „Местоположение” или се 

избира чрез бутона . Ако директорията е мрежов ресурс и изисква 
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потребителско име и парола за достъп до нея, те трябва да се въведат 

в полетата „Потребителско име” и „Парола”. 

 

2.1.12.2 „Промени” 

 - визуализира прозорец за промяна на местоположение. 

 

2.1.12.3 „Изтрий” 

  - изтрива избраното местоположение. 

2.1.13 Прозорец „Настройка на честота за тонално 

номеронабиране” 

Позволява да се избира честотата за номеронабиране за избраната 

звукова карта. Задаването на честота различна от реалната може да 

попречи на разпознаването на DTMF! Честотата може да се избира или 
да се въвежда ръчно в падащия списък „Честота”. 

  

Честотата може да бъде измерена и автоматично. Чрез натискане на 

бутона  се извиква прозорецът „Измери”. 
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2.1.14  Прозорец „Измерване на честота за тонално 

номеронабиране” 

За да бъде измерена честотата е необходимо да изберете от телефона 
цифрите от 0 до 9 (1234567890) и след това да натиснете бутона 

„Край”. 

 

2.1.15 Прозорец „Допълнителни аудио настройки” 

Допълнителни аудио настройки за избрания телефон. 

2.1.15.1 „Прекратяване на записа при затворена слушалка над 1 сек.” 

Тази опция позволява да се намали времето, което е необходимо за 
разпознаване на състояние затворена слушалка до 1 сек. 

Може да се използва САМО, ако телефонният адаптер е свързан към 
телефонна линия, по която няма никакъв шум (напр. Вътрешна 

телефононна линия на учрежденска централа). 

Ако желаете да използвате тази функция, трябва да я активирате при 

затворена телефонна слушална, тъй като в момента на активиране се 
измерва текущото ниво на аудио сигнала и измереното ниво се 

използва като референция за разпознаване на състояние затворена 
слушалка в бъдеще. 

Ако след активиране нивото на сигнала се понижи до ниво по-ниско от 
предварително измереното в продължение на 1 сек, се счита, че 

слушалката е затворена. 

(Важно! Преди да включите тази опция се уверете, че слушалката на 

телефона е затворена! 

Може да се използва само при телефонни линии, по които няма шум 
при затворена слушалка!) 

2.1.15.2  „АРУ” 

Автоматично усилване на тихите пасажи при запис в режим „телефон”. 
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2.1.15.3 „Не спирай записа, ако аудио сигналът има променлива 

амплитуда” 

Тази настройка служи за активиране на допълнителен алгоритъм, 

който не позволява на записа да спре ако нивото на аудио сигнала 

има променлива амплитуда, дори и нивото да е под зададения праг на 
задействане. 

2.1.15.4  „Отчитане от централа” 

Отчитане на служебната информация от централа. 

Тази настройка важи само ако е избрана учрежденска централа 
„Hipath 3500” в меню „Допълнителни настройки” и е конфигуриран 

правилно интерфейсът за връзка с централата от меню „Допълнителни 
настройки-> Връзка с централата”. 

 

 

3 Уеб интерфейс 
„PCM2” включва вграден уеб сървър, който позволява извършване на 

справки и прослушване на разговори през уеб интерфейс. 

3.1 Достъп до уеб сървъра 

3.1.1 Интернет браузър 

Достъпът до уеб сървъра се осъществява през Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Opera. 

3.1.2 Адрес за достъп 

В адресната лента се въвежда името/IP адресът на компютъра, на 
който е активиран уеб сървърът(например: http://192.168.1.19/ или 

http://pcmserver/). 

Ако уеб сървърът е стартиран на порт различен от 80, то портът 

трябва да бъде добавен след името/ip адреса на комютъра с 
разделител : (например http://192.168.1.19:5050/ или 

http://pcmserver:5050/). 
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3.1.3 Ауторизация 

Въвеждат се потребителско име и парола, които могат да се създават 

както от основната програма (Страница „Уеб потребители”), така и 
през уеб интерфейса. 

(При инсталация автоматично се добавят потребителите user, с парола 
user, и admin с парола admin). 

3.2 Права на достъп. 

Има два типа потребители с различни права на достъп: 

3.2.1 Обикновен 

Обикновеният потребител може да: 

 извършва справки; 

 променя паролата си; 

3.2.2 Администратор 

Администраторът може да: 

 извършва справки; 

 променя паролата си; 

 добавя нови потребители; 

 изтрива съществуващи потребители; 

3.3 Основно меню 

3.3.1 „Справка за период” 

Извършване на справка за избран период. 

3.3.2 „Парола” 

Смяна на паролата на текущия потребител. 

3.3.3 „Потребители” 

Добавяне/премахване на потребители (достъпно само за потребители с 

администраторски права на достъп) 

3.3.4 „Изход” 

3.4 Справки 

3.4.1 Опростена справка 

Опростената справка може да се извърши по 
всяко време от основното меню. Включва два 

параметъра: 

http://www.artcom.bg/
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3.4.1.1 „Телефон” 

Телефон, за който да бъде извършена справката. Може да се избере от 
падащия списък с телефони или да се въведе ръчно. 

3.4.1.2 „Период” 

Записи от дата ... 

 

Бутонът „Възстанови” възстановява параметрите по подразбиране. 

3.4.2 Разширена справка 

Стартира се от бутонът „Справка за период” в основното меню. 
Разширената справка позволява да се задават допърнителни филтри 

за справката. Параметрите на филтъра са: 

3.4.2.1 „От дата... до дата...” 

Да се показват само записи в периода между избраните дати. 

3.4.2.2 „За времето от... до...” 

Да се показват само записи в периода от... до... часа. 

3.4.2.3 „Телефон” 

Само записи за телефон... (може да се избира от падащия списък или 

да се въвежда ръчно). 

3.4.2.4 „Номер” 

Само записи, в които избрания номер или номера на викащия абонат 
съответства на.... 

3.4.2.5 „С продължителност над” 

Записи, продължителността на които е над... 

3.4.2.6 „Отговорени след” 

Записи, които са отговорени след... 

3.4.2.7 „Само с коментар” 

Само записи, които имат коментар. 

3.4.2.8 „Входящи” 

Показвай входящите записи. 

3.4.2.9 „Изходящи” 

Показвай изходящите записи. 

3.4.2.10 „Пропуснати повиквания” 

Само пропуснати повиквания (неотговорени). 

http://www.artcom.bg/
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След натискане на бутона справка се извежда таблица „Справка” със 

записи, отговарящи на параметрите на справката. Прослушването на 

запис става чрез бутона . Таблицата има следните колони: 

 „№” - номер на записа в текущата справка 

 „Телефон” – наименование на телефона, от който е направен 
записа. 

 „Номер” – показва се типа на разговора и се изписва избрания 
номер (при изходящ разговор) или номера на викащия абонат 

(при входящ разговор). 

Тип на разговора: 
 - изходящ разговор 

 - входящ разговор 
 - пропуснато повикване 

 „Дата” – дата на записа 

 „Час” – час на записа 

 „Продължителност” – продължителност на записа 

 - бутон за прослушване на записа 

 - информация за записа 

http://www.artcom.bg/
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3.5 Прослушване на запис 

Прослушването на запис става чрез натискането на бутона  в 

таблица „Справка” (след извършване на справка). 

 

3.6 Смяна на парола 

Може да се сменя паролата само на текущия потребител. Избира се 
бутонът „Парола” от основното меню. 

В полето „Стара парола” се въвежда старата парола, а в полета „Нова 
парола” и „Повтори парола” се въвежда новата парола. (Максималната 

дължина е 20 символа. Различават се малки и главни букви). 

http://www.artcom.bg/
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3.7 Добавяне/премахване на потребители 

Страницата за добавяне/премахване на потребители се стартира от 

бутона „Потребители” от основното менюто. (достъпен е само за 
потребители с администраторски права на достъп). 

http://www.artcom.bg/
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3.7.1 Добавяне на потребител 

3.7.1.1 От падащия списък в полето „Тип” се избира типът на 

потребителя (виж. права на достъп). 

3.7.1.2 Потребителското име на новия потребител се въвежда в полето 

„Потребителско име” (на последния ред). 

3.7.1.3 Избира се бутонът „Потвърди”. 

3.7.2 Премахване на потребител 

3.7.2.1 Поставя се отметка в полето „Премахване” срещу 

потребителите, които трябва да бъдат премахнати. 

3.7.2.2 Избира се бутонът „Потвърди”. 

 

http://www.artcom.bg/

	Инсталация
	Телефонен адаптер
	Включване към звукова карта:
	Включване към USB:

	Софтуер
	Стъпки за инсталиране:
	Стартирайте файлът Setup.exe от основната директория на компакт-диска (желателно е да се стартира от акаунт с администраторски права).
	Изберете език за процеса на инсталация.
	Изберете местоположение на твърдия диск, където да бъде инсталирана програмата, и натиснете бутона [Напред]. Директорията по подразбиране е \Pcm2 на системния твърд диск.
	Изчакайте докато завърши процесът на инсталация.
	Програмата е инсталирана успешно. За край се натиска бутонът [Край].

	Конфигурация
	Конфигурация на адаптер за свързване към звукова карта
	Уверете се, че правилно сте свързали телефонния адаптер
	Поставете телефонния апарат, разговорите на който ще записвате, до персоналния компютър,  на който е инсталирана програмата PCM2 (Телефонният апарат трябва да е до персоналния компютър само по време на конфигурацията).
	Стартирайте програмата и изберете меню „Аудио настройки”. В прозореца „Настройки за запис” се извежда списък с каналите за запис на всички налични звукови карти.
	Активирайте само каналите на звуковите карти, за които желаете да се извършва запис. (  - активиран;   - деактивиран).
	Регулирането на усилването на звуковата карта е важно за правилното разпознаване на викащия и викания абонат. За да се уверите че усилването е достатъчно, превключете телефона на тонално избиране и изберете произволен телефонен номер. Докато избирате ...
	Друга важна настройка е прагът на задействане. Когато нивото на сигнала превиши зададения праг на задействане    (индикаторът за ниво се оцветява в червено) се активира записът за съответния телефон (индикаторът за запис се оцветява в червено -  ). Пр...
	Ако използвате адаптера за свързване към звукова карта и телефонът ви е с тонално избиране, е желателно да настроите честотата за номеронабиране на вашата звукова карта
	Превключете телефона в тонално избиране
	Кликнете върху името на звуковата карта
	Изберете бутона „Измери”  .
	Натиснете последователно всички цифри от 0 до 9 от вашия телефон и натиснете бутона „Край” в диалоговия прозорец.
	Изберете „Да” при запитване: „Измерената честота е __. Искате ли да я запишете? ” и натиснете бутона „OK”.

	Ако желаете програмата да разпознава и импулсно номеронабиране, включете опцията „Импулсно номеронабиране” от „Основно меню”  ( „Общи настройки”  ( „Допълнителни настройки”( „Импулсно номеронабиране”.
	Специфични настройки за звукова карта M-Audio Delta. ВАЖНО! Ако вашата звукова карта е M-Audio Delta, трябва да изпълните следните стъпки за настройка:
	Изключете програмата PCM2 (и всички други записващи програми).
	От менюто „Старт” изберете „Control Panel”.
	Изберете „M-Audio Delta Audio”.
	В появилия се прозорец изберете „Hardware Settings”.
	В полето „Codec Sample Rate” изберете „22,050” и след това включете опцията „Rate Locked”.
	В полето „MultiTrack Driver Devices” изберете „Independent”.
	В полето „Variable Signal Levels” изберете „Sliders”, а след това „Inputs”. Увеличете максимално усилването на всички канали (издърпайте плъзгачи 1-8 до горе).
	Натиснете бутона „Done”.




	Програма PCM-2
	Основен прозорец
	Таблица „Справка”
	№
	Телефон
	Номер
	Дата
	Час
	Продължителност
	Прослушване

	Лента с инструменти
	Бутони за прослушване на запис
	Бутони за контролиране на скоростта на прослушване
	Автоматично прослушване на следващ запис
	Регулиране на звука
	Бутон „Справка”
	Контрол за визуализация и промяна на позицията на прослушване в записа
	Бутони за мащабиране на визуализацията
	Филтри
	Бутон за активиране на основното меню

	Основно меню
	Активиране
	Команди
	Телефонен указател
	Аудио настройки
	Общи настройки
	Отдалечен достъп
	Смяна на парола
	Стоп и изход


	Прозорец „Справка”
	Прозорец „Телефонен указател”
	„Добави”
	„Промени”
	„Изтрий”
	„Импорт”
	„Експорт”
	- „Изтрий всичко”
	„Изход”
	„Търсене”

	Прозорец „Аудио настройки”
	„Телефон”
	„Активиране”
	„Усилване”
	„Праг на задействане”
	„Запис”
	„Изход”
	„Звукова карта”
	„Допълнителни аудио настройки”
	„Допълнителни телефонни линии”
	„Разрешен/Забранен запис”
	„Старт запис”
	„Стоп запис”
	„OK”
	„Отказ”

	Прозорец „Общи настройки”
	„Местоположение”
	„Данни”
	„Автоматично изтриване на записи по-стари от...”
	„Свободно място”

	„Критерии за запис”
	„Активиране при продължителност над...”
	„Спиране при пауза над”

	„Звуков изход”
	„Компресия”
	Запис
	- „PCM (Без компресия)” - Не се използва компресия
	- „ALaw (1/2)” - Двукратна компресия на записите
	Експортиране - Компресия при експортиране на записите:
	- „PCM (Без компресия)” - Не се използва компресия
	- „ALaw (1/2)” - Двукратна компресия на записите
	- „MP3” – MP3 компресия

	„Език”
	„Други”
	„Показвай системна икона”

	„Допълнителни настройки”
	„Възстанови”

	„Допълнителни настройки”
	„Тонално номеронабиране (DTMF)”
	„Импулсно номеронабиране (60ms:40ms)”
	„Таймаут между цифрите”
	„Тип учрежденска телефонна централа”
	„Разпознаване на викащия абонат”
	„Автоматична настройка на DC”
	„Разделяне на запис при продължителност”
	„Да не се показват телефонни номера с по-малко от ... цифри”
	Категоризация на записите по говор– визуализира меню за избор на критериите, по които се оценява значимостта на записите.

	Отдалечен достъп
	Страница „Уеб сървър”
	„Разрешен”
	„Порт”
	„Местоположение”
	„Компресия”

	Страница „Уеб потребители”
	„Добави”
	„Промени”
	„Изтрий”


	Прозорец „Смяна на парола”
	„Стара парола”
	„Нова парола”
	„Повтори новата парола”

	Прозорец „Мрежови настройки”
	Прозорец „Местоположения за прослушване”
	„Добави”
	„Промени”
	„Изтрий”

	Прозорец „Настройка на честота за тонално номеронабиране”
	Прозорец „Измерване на честота за тонално номеронабиране”
	Прозорец „Допълнителни аудио настройки”
	„Прекратяване на записа при затворена слушалка над 1 сек.”
	„АРУ”
	„Не спирай записа, ако аудио сигналът има променлива амплитуда”
	„Отчитане от централа”



	Уеб интерфейс
	Достъп до уеб сървъра
	Интернет браузър
	Адрес за достъп
	Ауторизация

	Права на достъп.
	Обикновен
	Администратор

	Основно меню
	„Справка за период”
	„Парола”
	„Потребители”
	„Изход”

	Справки
	Опростена справка
	„Телефон”
	„Период”

	Разширена справка
	„От дата... до дата...”
	„За времето от... до...”
	„Телефон”
	„Номер”
	„С продължителност над”
	„Отговорени след”
	„Само с коментар”
	„Входящи”
	„Изходящи”
	„Пропуснати повиквания”


	Прослушване на запис
	Смяна на парола
	Добавяне/премахване на потребители
	Добавяне на потребител
	От падащия списък в полето „Тип” се избира типът на потребителя (виж. права на достъп).
	Потребителското име на новия потребител се въвежда в полето „Потребителско име” (на последния ред).
	Избира се бутонът „Потвърди”.

	Премахване на потребител
	Поставя се отметка в полето „Премахване” срещу потребителите, които трябва да бъдат премахнати.
	Избира се бутонът „Потвърди”.




