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VoIP SIP telefon automatikus rögzítés 

VoIP SIP telefonvonalak beszédrögzítése: a VoIP (SIP) átjáró (gateway) hálózati kártyájának 

forgalmából vagy UTP switch tükrözött portjára csatlakoztatott hálózati kártya forgalmából. Hálózati 

kártyánként maximum 32 csatorna (beszélgetés) rögzíthető. Mivel egy számítógép több hálózati 

kártyával is rendelkezhet, ezért az egyidejűleg rögzíthető csatornaszám többszörözhető. 

1. Az ABSONIC telepítésekor a Telepíthető összetevőknél a VoIP rögzítés illesztő programját 

mindenképpen ki kell választani. 

1.1. Amennyiben az ABSONIC telepítésekor nem történt meg a VoIP illesztőprogram telepítés, 

akkor keressük meg azt a mappát, ahova az ABSONIC telepítve lett és az ABSONIC2\WinPcap 

mappában megtalálható a telepíthető WinPcap_4_1_3.exe program. 

2. Beállítás az ABSONIC-ban: 

2.1. Kattintsunk a Beállítások (1.nyíl) / Vezérlő és távközlési vonalak-eszközök beállításai 

legördülő menü (2.nyíl) parancsra. 

2.2. A Belső csatlakoztatású távközlési adapterek közül válasszuk ki VoIP interfészt. (3.nyíl) 

2.3. Megnevezéshez írjunk be egy nevet pl. VoIP (4. nyíl). 

2.4. Kattintsunk a Hozzáadás gomra (5.nyíl). 

 

2.5. Ekkor megjelenik a listában jobb oldali listában a felvett VoIP adapter (6. nyíl). 

2.6. A Hálózati adapternél automatikusan meg fog jelenni a számítógépre telepített hálózati 

kártya. (7. nyíl) 

2.7. Vonalak száma 1-16 vagy 1-32 lehet (8. nyíl) 
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2.8. Kattintsunk az OK gombra. 

 

3. Következő lépésként be kell állítani az automatikus felvételkészítés beállításait: 

3.1. Kattintsunk a Beállítások (1.nyíl) / Automatikus felvételkészítés beállításai (2. nyíl) 

parancsra. 

3.2. Felvételi forrásnál állítsuk be az első VoIP vonalat (3. nyíl).  

3.3. Kattintsunk a Hozzáad gombra. (4. nyíl) 

3.4. Külső eszközzel vezérelt felvételkészítésnél is válasszuk ki az első VoIP eszközt (5. nyíl). 

3.5. Célkazetta beállításainál válasszunk ki, hogy hova kerüljenek a felvételek (6. nyíl). 

3.6. Megadhatunk bázisnevet a felvételeknek, ide például be lehet írni a vonal nevét vagy a 

telefonszámot, ezzel is gyorsabban megtalálható a későbbiekben egy keresett felvétel (7. 

nyíl). 

3.7. Felvétel minőség automatikusan Telefonvonal minőségre áll, ami nem módosítható (8. nyíl). 

3.8. Válasszunk formátumot (AB2-saját, védett, digitális formátum kis tárhelyigénnyel vagy WAV-

általánosan ismert és lejátszható formátum) (9. nyíl) 
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3.9. Mentsük el a beállításokat (10. nyíl). 

 

4. VoIP telefonbeszélgetésekről hangfelvételek készítése 

4.1. Nyissuk meg a Felvételek készítése több hangforrásból funkciót. (11. nyíl) 

4.2. Kattintsunk a Felvételkészítés bekapcsol gombra (12. nyíl). Ettől a pillanattól automatikusan 

fogja rögzíteni a VoIP hívásokat az ABSONIC program.  Felvételkészítés kikapcsol gombbal 

leáll az automatikus rögzítés (13. nyíl). 

 


