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1 - Recursos Especiais do Gravador Mamut
- Fala Mensagem
- Gerador de Protocolo automático (Obs: 1)
- Gravação OnDemand (O cliente escolhe quando gravar ) (Obs: 1)
- Gravar Linhas Troncos e Identificar os Ramais nas chamadas
- Integração com PABX
- Monitoramento dos Ramais gravados em uso
- Comentários de Texto nos registros das Gravações
- Hub de Bilhete para Tarifador
- Relatórios
Segurança:
- Alertas por Email
- Programa Monitor
- Backup Automático (Obs: 1)

Obs: 1
Estes itens não fazem parte do
fornecimento padrão e devem ser
adquiridos separadamente.

2 - Instalação Física do Gravador
Observação:
Considera-se Gravador o conjunto dos seguintes Itens:
A- Modulo do Gravador MGRDE
B- Programas do Gravador MGD_Gravador.exe, MGD_Gerenciador.exe, MGDMon.exe
C- Cabo de Rede fornecido junto com o Modulo MGRDE
D- Para casos de uso de mais de um Módulo Mamut considerar um Mini Switcher dedicado (Fornecido pelo cliente).
E- Computador CPU (Fornecido pelo cliente)
F- Sistema Operacional do Computador CPU (Fornecido pelo cliente)

- O módulo ou módulos Mamut devem ficar fisicamente junto com a CPU.
- É fornecido um cabo de Rede (Cross Over) e a distância do(s) Modulo(s) até a CPU não deve ser superior ao
comprimento do cabo de Rede fornecido.
- Caso exista mais de um módulo, o switcher para conexão dos módulos à CPU, deve ser dedicado e módulos,
switcher e CPU devem ficar juntos, acomodados no mesmo local (ex: Rack ou mesa). Não podem ser separados e
instalados em outro local, distante da CPU.
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- Atenção: todo o conjunto, CPU, Modulos Mamut (e o switcher, caso utilizado) devem ficar visíveis.
- Sinalização Visual
Os módulos (e o switcher, caso utilizado) tem leds no painel, que precisam ser observados para comprovar o
funcionamento. Não instalar em local onde não se tenha a visão direta dos painéis dos mesmos.
- Energia Elétrica: O Módulo do Gravador(es) deverá ser ligado no mesmo “Filtro de Linha” que a CPU estiver ligada,
seja em um filtro de linha, estabilizador ou No Break.
Se não houver tomada disponível, remanejar algum outro equipamento (ex: monitor ) para outro conjunto de tomadas
e liberar uma tomada para ligar o modulo JUNTAMENTE com a CPU.
2.1 - Preparação da CPU para o funcionamento do Gravador Digital Mamut
Antes de ligar o módulo, seguir os procedimentos.
- Recomendamos que o computador seja “dedicado” apenas para o Gravador;
- Usuário do Computador e Domínio:
Recomendamos não colocar o computador no Domínio da empresa, fica restrito as regras do Servidor;
Usuário: deverá ser administrador sem restrições de acesso ao hardware ou instalações de software;
- A instalação dos programas do Gravador não deve ser feita na mesma partição onde esta instalado o
Sistema Operacional.
Ou o disco deverá ter as duas partições ou utilizar um segundo disco para dividir: uma para o sistema
operacional “C:” e a segunda (Ex:) “D:” para os programas e o armazenamento do Gravador e dos arquivos
de gravação e nesta partição não poderão ser colocados outros arquivos e pastas além das necessárias para
o Gravador.
- Senha na inicialização (Login) do Windows: sugerimos não colocar senha ou colocar "Login automatico"
Obs: Quando existe um usuário que necessite de senha para iniciar o funcionamento do Windows, se a CPU
for ligada e não for digitado a senha para o usuário, os programas do Gravador não serão executados e
portanto não ocorrerão as gravações até que alguém digite a senha e os programas sejam iniciados.
- Alertamos que não é seguro instalar o Gravador em um computador:
+ De uso normal (Word, Excell, acesso internet), pois o usuário poderá interferir no funcionamento do
Gravador, parando o programa, apagando gravações, etc.
+ Que não tenham outros programas de outras funções sendo executados junto com o Gravador.
Não garantimos o funcionamento nas condições acima citadas.
- Instalação em Ambiente Virtualizado: Não garantimos funcionamento em Máquina Virtual instalado sobre o
sistema operacional Windows.
Caso o Cliente queira instalar nestas condições, fica a critério do cliente, porém a Mamut abre mão da
responsabilidade técnica sobre o funcionamento do produto.
- Instalação no SERVIDOR DE DADOS DA EMPRESA, alertamos que será necessário respeitar os pré
requisitos e para suporte técnico será necessário o acesso remoto via internet pode ser necessário também
reiniciar o computador e etc.
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- Pré-requisito:
- Sistema Operacional: pode ser a partir do Windows XP – PRO com SP3 (Service Pack), Win 7, Win 10 ou
Server.
- Drivers: Verificar no “Gerenciador de Dispositivos”, não deve haver nenhuma indicação de falha de driver
(aviso amarelo). Verificar o sistema de som, testando o som, tocando um arquivo .WAV do próprio Windows.
- Propriedade de Opções de Energia: sempre ligado, não permitir desligar nenhum recurso (HD, Video,
proteção de Tela, etc)
- ATENÇÃO: O programa do Gravador apaga “automaticamente” as gravações mais antigas ao detectar que o
disco está cheio.
Critério: quando a ocupação do HD chegar a 95%, dispara o apagamento até que seja liberado 50% do espaço
do disco.
Se a partição contem outros arquivos (ex: sistema operacional, documentos, etc) o Gravador ira considerar
como espaço ocupado por gravações.
Ao apagar as gravações, dependendo da relação da quantidade de arquivos que NÃO SÃO gravações,
PODERÁ APAGAR TODAS AS GRAVAÇÕES existentes.
- Para evitar a perda de gravações, deverá ser feito um backup periódico, utilizando nossa ferramenta de
Backup ou manualmente.
- Opcional: Backup Automático: A Mamut fornece uma ferramenta que deverá ser adquirida separadamente.
- Para o funcionamento do Gerenciador o sistema operacional deve ter instalado o Windows Media Player.
Windows Server tem que ser instalado o recurso: "Desktop Experience".
- Suporte Técnico: somente será prestado caso as recomendações acima forem seguidas.
- Número de Serie do Produto

- Etiqueta de Número e Serie: O número de Serie esta impresso na cor “Verde”. O Código de Data é escrito a mão. A
etiqueta é colada na parte traseira do produto, pode ocorrer de produtos antigos terem a etiqueta colada no fundo da
caixa.
3 - Conexão de Rede para o Gravador Mamut
- ATENÇÃO:
A Mamut fornece um Cabo de Rede junto com o Módulo. Deve ser utilizado o cabo fornecido. Não trocar o cabo de
rede por um patch cord convencional.
A CPU deverá ter duas placas de rede, uma para a conexão do Módulo com a CPU e outra para a rede interna.
- O módulo do Gravador Mamut não poderá ser conectado a CPU através do Hub ou Switcher utilizado pela rede da
empresa.
Caso o Cabo de Rede fornecido junto com o Módulo seja danificado ou perdido segue a configuração para montar
um cabo novo.
- Cabo de Rede: A conexão do
módulo deverá ser exclusiva entre o
módulo e a placa de rede da CPU
utilizando o cabo fornecido pela
Mamut (Cabo Cross-Over T568-A /
T568-B),
Patch Cord: Cabo Reto (T568-B /
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T568-B) pode não funcionar.
Esquema para montar Cabo CrossOver
- ATENÇÃO: Caso o programa esteja fechado, o módulo fica constantemente tentando fazer uma nova
conexão e reinicia a cada 20 segundos (led L/C ao lado do conector de rede fica aceso e ao reiniciar apaga
por alguns instantes)
Obs: A conexão de rede entre o módulo e a CPU, somente fica ativa:
- Se o programa MGD_Gravador estiver sendo executado;
- A placa de rede configurada corretamente;
- E o Firewall configurado para o programa MDG_Gravador;
Obs: led L/C ao lado do conector de rede fica piscando.
- Modulo MGRDE num Local e CPU com o programa MGD_Gravador em Outro Local

- Com base do diagrama acima, a Mamut não garante o funcionamento do produto utilizando este tipo de conexão.
- Os módulos MGRDE tem um buffer interno para a comunicação TCP, porém este não suporta a latência deste tipo de conexão, mesmo utilizando fibra óptica, podendo ocorrer a perda da conexão e consequentemente
a perda de gravações.
- Caso o cliente queira insistir no uso deste tipo de topologia, a Mamut se isenta de qualquer tipo de responsabilidade técnica relativa ao funcionamento do produto.
- IP da Rede do Cliente: deve ser um "IP" fixo, devido ao funcionamento do programa "Gerenciador" em
outros computadores da rede. O programa ira apontar para o IP do computador do Gravador.
- Configuração das conexões de rede
- Abrir "Central de Rede e Compartilhamento" - mouse sobre o ícone “Rede”, botão da direita;

Selecione “Alterar Configurações do Adaptador”
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Para uma melhor identificação das conexões de rede, renomear a “Conexão local 1“ (On Board) para
“Gravador”. “Conexão local 2” para “Rede”. Utilizar preferencialmente a placa “On Board” para o Gravador.

Configurar a Rede do Gravador: Mouse sobre a conexão “Gravador”, botão direito, “Propriedades” .

- Na janela “Propriedades”, marcar as duas opções “Mostrar ícone na área de notificação quando conectado”,
e
“Notificar-me quando esta conexão não tiver conectividade ou ela for limitada”.
-Marcar o item “Protocolo TCP/IP” e clicar no botão “Propriedades”

Mamut Gravador Telefônico Digital MGRDE – Manual de Instalação

30/10/20

7 de 62

- Em Propriedades de Protocolo TCP/IP, utilizar um IP fixo, marcando a opção “Usar o seguinte endereço IP:”
- Endereço IP: 192.168.15.107 - Máscara de sub-rede: 255.255.255.0 - Não habilitar DNS nem Gateway.
Não Compartilhar a Placa de Rede do Gravador.

- Configuração de prioridade de conexão
- Selecionar novamente a Placa de Rede "Gravador"
- Clicar no menu “Avançado”

- Selecionar a rede que corresponde a do Gravador e movê-lo para o primeiro da lista.
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4 - Instalação dos programas do Gravador
ATENÇÃO: Todo os procedimentos de configuração, deve ser feito com o módulo Gravador DESLIGADO!
- Executar o arquivo “MGD_Instalador.exe”

Na tela do Instalador;
- No campo “Disco de Instalação:”;
- Selecionar o Disco a ser instalado os programas.
Sera instalado o Firebird e também os programas do Gravador.
Acionar “Finalizar”;

Os programas MGD_Gravador e MGD_Gerenciador serão iniciados.
Atenção: O Windows pode emitir um alerta de bloqueio de Firewall.
Liberar para executar o programa.
Marcar a opção de redes privadas e clicar em “Permitir acesso”

Obs: Verificar as configurações do Firewall para o funcionamento do gravador no capítulo 5 deste manual.
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- Quando iniciado, o ícone do programa MGD_Gravador aparecerá na área de notificação, próximo ao relógio
do Windows.

Clicar duas vezes no ícone do programa MGD_Gravador.
Usuário e Senha Padrões
Na tela de logon do MGD_Gravador, entrar com a senha padrão do programa: 123456.

Ao entrar com senha e acionar “Aceitar” a janela principal do Gravador será aberta

O Programa Gravador sempre inicializará com a configuração padrão para gravação de 4 canais.
- Alterando o Número de Canais do Programa Gravador em função dos Módulos
Utilizaremos como exemplo um módulo de 8 canais -Menu “Propriedades” - Aba “Gravador
Canais Analógicos:
- Informar a quantidade de canais adquirida para a solução de gravação.
- clicar no botão aceitar.
- Para que sejam aceitas as modificações, o programa deverá ser reiniciado.
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- Abrir o programa Gravador novamente e verificar as alterações que foram efetuadas.

Atenção.: Para qualquer alteração na configuração do programa Gravador, será necessário reiniciar o
programa para efetivar as mudanças.
Poderá ser alterado vários parâmetros do gravador antes de reiniciar o programa.
Fazer todas as alterações necessárias.
- Reiniciar o Programa Gravador
Clicar em “Arquivo” e depois “Fechar o Gravador

OBS: Todas as configurações efetuadas anteriormente, foram executadas com o módulo desligado.
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5 - Conectando os Canais no Gravador com o Ramais ou Linhas
O Gravador poderá ser conectado aos Ramais de PABX.

Verificar as configurações no programa MGD_Gravador na Aba "Ramais".
Identificação do Número:
- Ligações de saída - O Gravador indica os números discados (DTMF) pelo telefone conectado ao ramal;
- Ligações de Entrada (Bina) - O Gravador somente indica os números recebido, se o PABX encaminhar o
Bina (DTMF) no Ramal. Este recurso depende do PABX, (placas, acessórios e Programação) e também das
Linhas telefônicas, onde a Operadora deverá disponibilizar o serviço de Bina na Linha.
O Gravador poderá ser conectado as Linhas Tronco Analógicas de um PABX.

ATENÇÃO:
Recurso - Gravar Linhas e Gerenciar Ramais
- Este recurso será possível com a integração do Gravador com o PABX pela Bilhetagem.
- Não é necessário programa Tarifador. O Gravador pode coletar diretamente os bilhetes.
Porem se existir um programa Tarifador, o Gravador também poderá coletar os bilhetes através do Tarifador.
- Consultar as condições no capítulo sobre Integração.
Identificação de Números:
Neste caso será feita para Ligações de Saída e de Entrada pelo Bilhete e depende do PABX;
Recurso - Gravar Linhas sem Integração
- Neste caso não haverá indicação dos Ramais.
Identificação de Números:
- Ligações de Entrada (Bina) - O Gravador somente indica os números recebido se as Linhas telefônicas
tiverem o serviço de Bina (DTMF) habilitado na Linha e depende da Operadora.
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- Ligações de saída - O Gravador indica os números discados (DTMF) pelo telefone conectado ao ramal;
- Conexão no Módulo
- As conexões do gravador são conectores RJ45, e deve ser utilizado cabos UTP (cabo de rede) que é o mais
apropriado para o Plug RJ45.

Cada conector será utilizado para conectar 4 canais.
Cada canal poderá ser conectado a uma linha ou ramal telefônico ou qualquer outra fonte de sinal de áudio
como rádios de comunicação e etc.
- Distribuição dos pares no Plug RJ45
ATENÇÃO: Não é Cabo de Rede - A crimpagem do RJ45 é diferente dos padrões de Rede.
Os pares deverão ser crimpados como mostrado na figura abaixo que indica a conexões dos canais de 1 a 4.

O Cabo UTP deverá ter a capa retirada para separar os pares para que seja possivel fazer as conexões.

Para os outros canais deverá ser utilizada a mesma sequência de distribuição de cabos.
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- Procedimento para teste da presença de Linha ou Ramal no Cabo do Gravador
Fazer uso do multimetro na escala 200 V Corrente Continua, para medir nos terminas do conector RJ45 a voltagem
correspondente a uma Linha ou Ramal no Gancho.
Esta voltagem em normal esta faixa de 46 V a 30 V.

Para Fazer a medição de um Par de Terminais Correspondente a uma Linha ou Ramal é necessário força as pontas
de prova sobre os terminais do conector RJ45. Como Figura Abaixo

Os Terminas do conector RJ45 seguem a ordem conforme figura da página 12. Sendo por Exemplo:
Cabo Azul + Cabo Branco do Azul Corresponde ao Canal 1 do Gravador.
Essa Medição deve ser feita com a Linha ou Ramal no Gancho.
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6 - Ligando o Módulo
- Ligar o Módulo e aguardar a conexão, que é indicada no programa MGD_Gravador pelos ícones que passam
de uma tomada desconectada para um monofone.
Atenção: - Para a conexão do módulo com a CPU deverá ser utilizado o cabo fornecido pela Mamut
Obs: A conexão de rede entre o módulo e a CPU, somente fica ativa: - Se o programa MGD_Gravador estiver sendo
executado; - A placa de rede configurada corretamente; - E o Firewall configurado para o programa MDG_Gravador;
Obs: led L/C ao lado do conector de rede fica piscando.

Observar o led L/C do painel do módulo e a janela
Conexões de Rede simultaneamente.

Caso o programa esteja fechado, o módulo fica constantemente tentando fazer uma nova conexão e reinicia a
cada 20 segundos (led L/C ao lado do conector de rede fica aceso e ao reiniciar apaga por alguns instantes)
- Após verificar a mudança dos ícones para a forma de monofone, conectar as linhas telefônicas no Módulo
- Marcar a caixa dos canais que forem ser utilizados.
ATENÇÃO:
Somente marcar os canais que forem utilizados!“OK”

- Configurando o Programa Gravador
No Menu “Propriedades” temos as telas para configurar todo o
funcionamento do Gravador.
Aba "Geral"

Configuração Geral:
Gravação Minima: Tempo minimo de gravação
Gravação Máxima: Tempo máximo de gravação
Módulos:
Pre Gravação: Ajuste feito para os canais que gravam Rádios ou
Ramais Digitais.
Nestes casos estes canais geralmente iniciam a gravação detectando
a presença de áudio ao invés do gancho.
Geralmente o ajuste = 1,0 segundo.
Temporizador DTMF: Os DTMFs são verificados apenas dentro do
tempo especificado.
Gravador
Canais Analógicos:
Número de canais nos módulos;
Troncos: Informar a quantidade de troncos instalados no PABX
Ramais: Número de ramais que serão gravados;
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Aba "PABX"
- O programa Gravador MAMUT, está preparado para identificar
vários modelos de PABX para integrar no sistema.
Modelo: Selecionar qual PABX do cliente;
Bilhetagem: Informar o tipo de bilhetagem do PABX, Ex.: via Serial, via
Arquivo, via rede (TCP,UDP), etc.

Aba "Ramais"
Porta:
Número do Ramal conectado no canal do módulo.
Descrição:
Aqui poderá ser colocado o número de uso do ramal, que os
funcionários conhecem e poderá ser colocado o nome do
departamento ou pessoa na qual o ramal pertence.

Recurso Especial
Gravar Linhas Troncos e Identificar os Ramais nas chamadas
Para utilizar esse recurso basta cadastrar os numeros dos
troncos e fazer o uso da bilhetagem
Aba "Troncos"
Porta:
Número do Tronco conforme instalado no PABX.
Alguns PABX tem um número de porta diferente do número do tronco.
Descrição:
Se desejar, pode ser colocado nome nos troncos.
ATENÇÃO:
A configuração como Tronco somente deverá ser utilizada em conjunto
com a BILHETAGEM do PABX.
Para isto é necessário a Integração do Gravador com o PABX.
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Aba "C. Virtuais" Canais Virtuais
Os canais virtuais, são canais dos módulos ligados a pontos que não
são ramais, como Rádios de comunicação ( Rádio Táxi, Bombeiros
etc).
Estes canais geralmente iniciam a gravação detectando a presença
de áudio ao invés do gancho.
Descrição:
Se desejar, pode ser colocado nome nos canais.

7 - Configuração dos Canais
- Selecionar o canal a ser configurado
- Com o canal selecionado, verificar os seguintes itens no lado direito do programa:
“Gravando”
- Selecionar se está gravando um:
Ramal - indica ao gravador que o canal esta
gravando um ramal.
Marcar Bilhetagem se estiver configurado para
integração com PABX
Tronco - indica ao gravador que o canal esta
gravando uma linha direta (Analógica)
Canal Virtual - indica ao gravador que o canal esta
gravando outros dispositivos. Ex.: Rádio
- Clicar no botão Aplicar.
“TAA”
Tempo de Ausência de Áudio - Tempo (em
segundos) que o gravador espera para verificar se
existe áudio para iniciar ou finalizar uma gravação,
geralmente usado em ramais digitais e rádios.
“Ganho”
-Volume do audio da Gravação, pode ser aumentado alterando o parametro do Ganho.
O valor 1.000 é o valor padrão e não altera o volume do audio Gravado
Para aumentar o volume tem que ser mudado o valor EX: 2.000
O aumento de volume serve apenas pro arquivo da Gravação e não tem efeito sobre o parametro silencio
“Silencio”
- Usado apenas para configuração de canais que estão gravando Rádio
“CAG”
Controle Automático de Ganho - Configuração que ajusta automaticamente o volume da gravação.
Deve-se fazer testes para verificar a necessidade de ativação deste item.
“Inibir a Captura do DTMF”
- Marcar esta opção se estiver usando bilhetagem, gravando rádio ou um ramal digital.
- Clicar no botão Aplicar.
Repetir o processo para todos os canais que estiverem gravando.
- Reiniciar o Programa Gravador.
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Pronto, o Gravador está pronto para gravar.
Toda vez que o programa for fechado, verificar:
- CTR + ALT + DEL “Gerenciador de Tarefas”, na aba “Processos”, clique “Nome da Imagem”, para ordenar por ordem
alfabética os nomes dos programas, procurar se o “MGD_Gravador” consta na lista, se constar, selecionar e clicar em
“Finalizar Processo”.

8 - Cadastro de Usuários
- Aba “Usuário”
- Cadastro dos usuários, senhas e permissão para monitorar Canais e Ramais.

Mamut Gravador Telefônico Digital MGRDE – Manual de Instalação

30/10/20

18 de 62

- Para cadastrar novos usuários, clicar no botão “Novo”

- Digitar o usuário e a senha
- Clicar no botão “Aplicar”
Obs.: Ao cadastrar a senha do usuário, esta deverá ter no mínimo 6 digitos.
Para cada usuário poderá ser dada a permissão de monitorar somente os Canais / Ramais definidos.
Um usuário poderá ter permissão de monitorar um único Canal / Ramal, um grupo ou a todos.
9 - Gerenciando Gravações.
- Para ouvir as gravações é necessário utilizar o programa MGD_Gerenciador.
- Com o programa MGD_Gravador aberto.
- Vá na “Área de Trabalho”, dê um duplo clique em “MGD_Gerenciador”.

O programa Gerenciador somente funcionará se o programa Gravador estiver funcionando.
Executar o programa MGD_Gerenciador.
Selecionar o usuário.
A senha padrão do usuário Admin é 123456.

O usuário Admin não pode ser removido, pode-se apenas alterar a senha.
Os usuários e senhas somente podem ser alterados no programa MGD_Gravador.
- O programa MGD_Gerenciador irá se conectar e entrará na tela principal, onde poderão ser ouvida as
gravações.
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- Descrição das funções do Programa Gerenciador.
Tela do Programa Gerenciador.

Menu “Arquivo - Sair”
Fecha o programa.

- Menu “Propriedades”
Para que o programa MGD_Gerenciador possa se comunicar com o programa MGD_Gravador deve-se
informar o IP do Gravador.
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Campo “IP do servidor” - Inserir o número do IP do servidor.
Entende-se por “servidor” a CPU onde está sendo executado o programa MGD_Gravador.

Caso o programa MGD_Gerenciador for executado na mesma máquina do MGD_Gravador o IP a ser
informado será 127.0.0.1, este é o IP padrão.
- Gerenciador Instalado em outros Computadores na Rede do Cliente
Conexão do Gerenciador com o Gravador: O programa MGD_Gerenciador utiliza a comunicação IP para falar com o
programa MGD_Gravador. E quando o programa for instalado em uma outra CPU, por exemplo, a do Diretor
da empresa, deverá ser configurado no programa MGD_Gerenciador no Menu “Propriedades” o IP da CPU do
Gravador.
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Atenção:
No computador do Gravador, Não utilizar IP dinâmico na placa de rede, pois se a CPU for reiniciada o IP
poderá ser alterado e o Gerenciador não funcionará.
No Gerenciador - Propriedades - IP do Servidor - configurar o IP para 10.0.1.53 ( número de exemplo como mostrado
na figura acima)

- Menu “Sobre”
Exibe a versão instalada do programa Gerenciador.

Mamut Gravador Telefônico Digital MGRDE – Manual de Instalação
- Botão “Desconectar”
Encerra a conexão com o servidor atual.

- Visualização das Gravações ("Colunas”)
“Canal” - Exibe a lista de gravações por canais ou ramais.
“Hora” - Exibe a hora que ocorreu a ligação.
“Data” - Exibe o dia que ocorreu a ligação
“Duração” - Exibe o tempo que durou a ligação.
“Nº Telefonico” - Exibe o número dos telefones.
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“Ordenação por Coluna”
Podemos ordenar a lista por cada uma das colunas.
Ex.: Ordenar por número do ramal, ou ordenar por número do telefone, basta apontar o mouse no titulo da coluna e
acionar um click duplo.
Opção padrão é por horário.

- Campo “Data”
Selecionar uma “data” especifica para pesquisa das gravações navegando no calendário.
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O Gerenciador trabalha com registros diários das gravações.
- Uso dos filtros
Filtro de “Ramais” - “Direção Todos”
Mostra todos os registros de todos os ramais cadastrados.
“Ramais”

Selecionar somente os ramais com o número indicado no filtro para pesquisa.
Selecionar um ramal especifico, Ex:203
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- “Hora”
Podemos filtrar por um intervalo de horário. Selecionar a hora inicial e hora final. Ex: Entre 13:00 e 13:30
OBS.: O filtro funciona com intervalo de meia em meia hora (Ex:13:00 a 13:30, 15:30 a 16:00, etc...)

“Duração”
Seleciona um intervalo de duração de gravação, no exemplo pedimos que ele nos mostre gravações com
mais de 01 minutos e menos de 10 minutos.
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“Fone”
A selecionar pode ser feita parcial, exemplo: somente os telefones que começam com o número indicado no
filtro para pesquisa.

Ex: Utilizar o número 2929 para selecionar qualquer telefone que se contenham este número.
Selecionar por qualquer posição no número do telefone para pesquisa.

Ex: Utilizar o prefixo 7180 para selecionar qualquer telefone que contenha essa sequência de número.
- Ferramentas do Gerenciador
Para usar as Ferramentas do Gerenciador, é necessário selecionar a gravação com um clique duplo do mouse.
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Botão “Exportar” - Selecione a gravação e clique no botão exportar para salvá-la.

Ao “Exportar”, o programa cria uma pasta de nome MGRD_Export na raiz do disco e “copia” a gravação colocando no
nome a data / horário .
Botão “Apagar” - Selecione a gravação e clique no botão apagar para excluir do gravador.
OBS.: Este botão só ficará disponível para usuários administradores.
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- Recurso Especial Comentários de Texto nos registros das Gravações
Selecionar um registro de gravação com um clique duplo sobre o registro e acione o botão “play” para
ouvir. Verifique no campo abaixo do botão “play” se aparece os dados do registro selecionado.

Ex.: 206:16/10/2018 16:06:09 Duração:00:00:18
- Quantidade de Gravações - Barra de Status do Programa Gerenciador

A medida que ocorrem novas gravações, o programa indica através de um “contador” no canto inferior direito, o
número total de registros, porém o programa Gerenciador “não” atualiza automaticamente a visualização dos
registros.
Para atualizar é necessário acionar o botão “Aplicar”.
A quantidade é alterada de acordo com a Seleção feita através dos Filtros.
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- Funções adicionais do gerenciador
- Audio - Ao Vivo - (Atencao: somente para gravacao de Modulos - Ramais ou Linhas Analógicas)

Atenção: estes recursos foram Desativados - não devem mais ser utilizados
- Recurso Especial Monitoramento dos Ramais gravados em uso

-Status E1 ( somente para Gravador MGRD E1)
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- Erro ao executar o Gerenciador
O Gerenciador depende do Mídia Player do Windows.
Tem que ser o "Mídia Player" - não pode ser outro player.
Entao o Mídia Player deve estar
- Instalado,
- ou Ativado, dependendo a versão do Windows;
- Funcionando ( tocar um arquivo de Audio para verificar);
Caso contrário o Gerenciador pode não funcionar ou gerar um
erro na execução, exemplo:

- Windows 10:
Para Ativar o Mídia Player,
entrar no:
Ativar Recursos do Windows;

Ativar, Marcar o item conforme figura ao lado.

Windows Server:
- Não tem placa de Som e nao tem Mídia Player;
- Para o funcionamento do Gerenciador no Windows Server tem que ser instalado o recurso: "Desktop Experience".
O Gerenciador não vai tocar as gravações, mas vai mostrar os registros para pesquisa.
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- Utilizando o Gerenciador com Acesso Fora da Empresa (através da Internet)
Obter o IP Externo da empresa através de um site tipo "MeuIP"

Configurar o Roteador : Ex: Uma das Regras que pode ser utilizada é a: "DMZ" apontando para o IP
do Computador do Gravador na rede interna da empresa (ex: 192.168.1.104)

Apontar o IP do Gerenciador, fora da Empresa, para o IP externo da Empresa (201.165.112.110)

Toda a comunicação do Gerenciador, fora da empresa, sera direcionada para o computador com o
programa Gravador com IP (Ex:) 192.168.1.104.
Caso queira utilizar outro tipo de Regra no Roteador, as portas utilizadas no programa “Gerenciador” são:
8291 - ( Player Gerenciador ) Principal - Suficiente para ver os Registros no Gerenciador e mandar tocar uma
gravação.
3703- API Usuarios
Opcionais:
3448 (Ao Vivo),
3450 (Protocolo).
3449 (Status Canais Analógicos) - Recomendado não mais utilizar;
Ver tópico "- Portas Utilizadas Gravador e Gerenciador"
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10 - Recursos Especiais
10.1 Recurso Especial Gravação “On Demand”
(Recurso disponível apenas para canais
analógicos gravando Ramais)
O Gravador no modo padrão de funcionamento grava
todas as ligações que são realizadas
automaticamente.
O recurso de Gravação “On Demand” possibilita que
sejam realizadas gravações somente quando
desejado, através do comando do início e fim da
gravação por um Usuário e se aplica a gravações de
Ramais;
O recurso é usado com base no Programa
Gerenciador
Para utilizar este modo são necessários os seguintes Pré Requisitos:
- Configurar no programa Gravador o Recurso
- O Ramal que será gravado pelo comando do Usuário
deverá ter um computador na mesma mesa para que
seja instalado o programa “Gerenciador”.
- O programa “Gerenciador” será configurado para
Monitorar apenas o ramal do Usuário;
- Para comandar o início e fim de uma gravação,
o Usuário deverá estar com o programa “Gerenciador”
aberto, acionar o botão para “Gravar” a conversa no
momento que desejar e acionar novamente o botão
para parar também no momento que desejar.
Observações:
O Gravador não ira mais gravar automaticamente.
Desta forma, as gravações serão de responsabilidade
exclusiva do usuário.
Ao acionar o botão para “Gravar” uma gravação, o
gravador ira gravar independente do estado do ramal, que poderá estar em uma ligação ou em repouso.
A Mamut não se responsabiliza pelo conteúdo da
gravação pois dependerá destas condições.
Se o usuário acionar indevidamente o botão para
“Gravar” uma gravação, o gravador ira gravar
Indefinidamente até que novamente o botão.

Para inciar a Gravação acionar o botão Gravar
Para finalizar a Gravação acionar novamente o
botão Gravar
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10.2 - Recurso Especial - Gerador de Protocolo Automático
10.2.1 - Gerador de Protocolo no MGD_Gravador
Para ativar o Protocolo tera que comprar uma licença para ele.
Assim que colocado a licença no Gravador, aparecerá uma aba chamada
Protocolo

10.2.2 - Gerador de Protocolo no MGD_Gerenciador
Assim que abrir o MGD_Gerenciador
Vá em Propriedades e em Geral
Tera um campo escrito Ramal
Nesse campo irá ser colocado o ramal que deseja ser
gerado o Protocolo

Após ter posto o ramal que deseja, sempre que você retirar o
ramal do gancho ele gera um protocolo tendo ligações ou não

10.3 - Integração com Outros Sistemas pelo BINA (CRM)
O Gravador envia o BINA através de eventos TCP para integração tipo CRM com outros programas
Os parâmetros de configuração deste recurso estão no arquivo "Config.ini"
10.3.1 Formato Integracao Bina
[BINA]
PORTA=3450
STRING=-1
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Configurando com valor (STRING=)“-1” o Gravador envia os eventos de Bina no Padrão Bina Mamut, que é diferente
do pacote padrão enviado pelo Programa MGD Gravador.

Quando o Valor do Parâmetro (1) o envido do Bina é no Padrão Anterior do Programa
MGD Gravador.
STRING=1
10.3.2 O parâmetro
"CN1_DIGIT_PRE_BINA
O parâmetro
"CN1_DIGIT_PRE_BINA=2"
serve para eliminar dígitos que
cheguem antes do numero
telefônico.

[DTMF]
CN1_DIGIT_PRE_BINA=2
CN2_DIGIT_PRE_BINA=2
CN3_DIGIT_PRE_BINA=2
CN4_DIGIT_PRE_BINA=1
CN5_DIGIT_PRE_BINA=0

Exemplo arquivo Config.INI
[BINA]
PORTA=3450
STRING=1
[Config]
ArqPath=C:\Bckp\
IP=127.0.0.1
DbPath=C:\Bckp\
DateInicioBck=01/01/2018
AbilitaBck_DB=-1
InicioAutomatico=0
[DTMF]
CN1_DIGIT_PRE_BINA=2
CN2_DIGIT_PRE_BINA=2
CN3_DIGIT_PRE_BINA=2
CN4_DIGIT_PRE_BINA=1
CN5_DIGIT_PRE_BINA=0
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12 - Configurando o Firewall do Windows
Clicar em “Configurações Avançadas”

Clicar em “Configurações Avançadas”

- Verificar se os programas do Gravador estão cadastrados nas “Exceções” do Firewall.
- Caso não encontrar, adicionar as novas regras do Firewall.
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- Na janela “Firewall do Windows”, clicar em “Nova Regra”.

- Criar tipo de regra “Programa”

- Clicar em “Avançar”
- Na tela seguinte, informar o caminho do programa do Gravador.
Ex.: D:\MGD_Gravador\MGD_Gravador.exe
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- Na tela seguinte, marcar a opção “Permitir conexão”

- Na próxima tela, marcar a que se aplicar a rede, ou deixar todas marcadas caso haja dúvidas.

- Informar uma descrição para esta regra no firewall.
Ex.: MGD_Gravador
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- Logo após, concluir e confirmar se a regra foi criada com sucesso.

- Repetir novamente o procedimento e adicionar também o “Gerenciador”.
- Continuando - sera necessário verificar se foi criada ou criar a regra para o Firebird (Banco de Dados) - Na
janela “Firewall do Windows”, clicar em “Nova Regra”.

- Selecionar "Protocolos e Potas" - Configurar TCP e Numero da Porta = 3060;
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- Colocar o Nome da Regra;

- Logo após, concluir e confirmar se a regra foi criada com sucesso.

- Verificar se constam os seguintes itens: “Gerenciador”, “Gravador” e FirebirdM na lista de regras do Firewall.
- Após confirmar o funcionamento do Gravador:
- Serviço Banco de Dados FireBird
Verificar se o serviço do banco de dados esta ativo
A porta utilizado pra comunicação é o 3060
Os arquivos da instalação do FireBird fica na pasta:
D:\MGD_Gravador\Dados
FirebirdM
MGD_Arquivos.fdb
MGD_Config.fdb
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- Portas Utilizadas Gravador e Gerenciador
Relação de Portas do Gravador:
3450 – MGD_Gravador / Protocolo Gerenciador
1408 - MGD_Gravador / Hub Bilhete
3446 – MGC_Bina / MGD_Gravador(Bina) / BCRM
Relação de Portas do Gerenciador:
8291 – MGD_Gravador / Player Gerenciador
3703- API Usuarios
3448 – MGD_Gravador / Stream Gerenciador - Ao vivo
3449 – MGD_Gravador / Status Canal Gerenciador
Portas Utilizadas por outro Programas:
3445 – Mini Call Center Supervisor
3447 – Mini Call Center Client
...........................................................
8290 – Servidor CTI
...........................................................
3447 – Bina CTI
...........................................................
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13 - Recurso Especial Integração com PABX
Lista de PABX compatíveis
A lista pode sofrer atualizações com novos modelos de PABX e programas Tarifadores.
Lista: PABX x Tipo de Integração

Lista: no Programa MGD_Gravador

PABX
Serial (N) Serial (T R) TCP (N) TCP (T R) CSTA Arquivo (N) UDP (N)
Alcatel: Omni Pcx Office
XML
Avaya: IPO 500
X
Digistar
X
X
Ericsson: MD 110
X
Ericsson: PB250
X
Intelbras: Impacta
X
Intelbras: Impacta Controler
X
Intelbras: Modulare
X
Intelbras: Remora
X
Leucotron: Active
X
Leucotron: Ision
X
Leucotron: Taritron
X
Leucotron: Wave
X
Monytel: M9S
X
Monytel: MDX 1000 DAC
CTI
NEC: NEAX2
X
NEC: SL1000
X
NEC: SV8100
X
CTI - TAPI
Panasonic: NS500
X
CTI - TAPI
Panasonic: TDE 100
X
Panasonic: TDE 600
X
Siemens: Hicom 300
Siemens: HiPath 1150 CDR
X
Siemens: HiPath 1xxx
X
X
Siemens: HiPath 35xx
X
X
Siemens: HiPath 38xx
X
X
CTI
Siemens: Openscape Business
CTI
Simens HiPath 4xxx
CTI
Tadiran: Coral
X
X
Tadiran: CTI - APA
CTI

ATENÇÂO: A Mamut, não da suporte sobre bilhetagem do PABX
A bilhetagem devera ser fornecida pelo instalador e apresentada para a Mamut atraves de algum programa tipo Tera
Term ou PuTTy. Havendo dúvidas a respeito da bilhetagem, o instalador devera consultar o fabricante do PABX
Descrição da integração para cada PABX cadastrado:
...........................................................................................................................................................
-Alcatel: Omni Pcx Office
Bilhetagem Serial
A linha de modelos Omni Pcx Office tem alguns modelos mais antigos
que tem interface serial
Bilhetegem por Arquivo XML:
Os modelos mais novos têm apenas a bilhetagem via rede e a Alcatel
tem um coletor de bilhetes próprio (OHL) que gera um arquivo XML.
O arquivo de bilhetes deverá ser gerado numa pasta dentro da CPU do
Gravador.

Preferencialmente, o programa coletor deverá ser instalado
na CPU do Gravador.
A Mamut NÃO garante o funcionamento do gravador, com
leitura do arquivo xml de bilhete, pela rede em outro
computador.
Prioridade de Leitura do Arquivo XML:
A prioridade de leitura do Arquivo XML dos bilhetes
deve ser do gravador.
Se outra aplicação tentar ler simultaneamente o
arquivo xml pode interferir no funcionamento do
Gravador.
A Mamut NÃO garante o funcionamento do gravador, com
outras aplicações lendo o arquivo xml de bilhete.
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O programa gravador está preparado para ler este arquivo XML
Deve ser indicado o caminho da pasta onde o arquivo XML esta
sendo gerado

...........................................................................................................................................................
- Avaya: IPO 500
Bilhetagem via Rede - TCP
O Gravador coleta os bilhetes. Para gravação de Troncos E1 tem gerenciamento por Ramais.
...........................................................................................................................................................
- Digistar Serial
Esta central está equipada com 2 interfaces seriais
Uma para o programa MesaPC (telefonista);
A segunda serial pode ser utilizada para enviar os bilhetes.

Digistar Via Rede
Configurar no MesaPC “Aba Geral”
Assinalar para receber a Bilhetagem e verificar o Numero
da porta
Ex: 50021

No Gravador na “Aba PABX” Configurar:
Modelo: Digistar Mesa_PC
Bilhetagem: TCP (Normal)
IP: 127.0.0.1
Porta: 50021
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...........................................................................................................................................................
Situações que devem ser observadas quanto a Bilhetagem Serial:
- PABX com Tarifador: Caso em que o cliente tenha um programa Tarifador:
A comunicação serial somente permite uma única conexão.
Neste caso o bilhete poderá ser coletado através do programa Tarifador.
Normalmente, um programa Tarifador tem uma opção que é chamada de integração Hoteleira, onde o Tarifador
escreve os bilhetes num arquivo-texto.
O Gravador Mamut também pode coletar os bilhetes por este método.
- PABX sem Tarifador: O PABX deve enviar bilhete como se fosse para uma impressora, envia os bilhetes mesmo
não tendo nenhuma solicitação.
- A velocidade da comunicação deve ser informada pelo mantenedor;
- O PABX deve enviar bilhetes de todas as situações: Chamadas de Entrada e Saída, Externa e se possível Internas
também.
- Para verificar o recebimento dos bilhetes poderá ser instalado no computador do cliente um programa similar ao
Hiperterminal ou Tera Term (Tera Term Home Page - https://ttssh2.osdn.jp/index.html.en)
...........................................................................................................................................................
- Ericsson: MD 110
e
- Ericsson: PB250
Bilhetagem via serial.
...........................................................................................................................................................
- Intelbras: Impacta
Bilhetagem via serial
Atende aos modelos da família Impacta 68, 220 ou centrais mais antigas como a 95)
As informações sobre a Bilhetagem de um determinado PABX devem ser obtidas junto ao fabricante.
Exemplo:
Caso PABX Intelbras 95
O manual "manual_95_digital_programacao_01_12.pdf" pode ser obtido na Internet, onde são encontradas as
seguintes informações:
Configuração do Gravador para a coleta Via Serial
(Item) 62.
Bilhetagem
Bilhetagem com
impressora de
comunicação serial,
que deverá conter as
seguintes
características:
padrão RS 232, 8
bits por caracter,
sem paridade, stop
bits e 4800 BAUDS.
Conector CN4 da
CPU...
Para instalar uma
Impressora Serial, o
conector CN4 da
Placa CPU faz a
conexão serial
obedecendo o
diagrama....
(Item) 22.9. Tempo para início de bilhetagem
Execute os comandos abaixo após entrar em programação geral....
Obs: deve ser o menor possível.
(Item) 54.5. Habilitação da impressora
Como habilitar ....
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Bilhetes no Gravador Mamut

..........................................................................................................................................................
- Intelbras: Impacta Controler
Neste caso a bilhetagem sera coletada através do arquivo
gerado pelo Tarifador Controler
O Controler é um dos programas de tarifação da Intelbras
e gera um arquivo de integração que será usado para a
coleta dos bilhetes para a integração.
Obs: em alguns casos o Controler está instalado em outra
máquina.
O arquivo de bilhetes deverá ser gerado dentro da CPU do
Gravador.
Sugerimos que Tarifador Controler seja instalado na CPU do
Gravador.

Configuração do Gravador para coleta do
bilhete pelo arquivo do Controler

Pasta do programa Controler com arquivo
de bilhete para a integração

Bilhetes do Gravador
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...........................................................................................................................................................
- Intelbras: Modulare
Bilhetagem via serial
...........................................................................................................................................................
- Intelbras: Remora
A bilhetagem será coletada através do arquivo gerado pelo Tarifador Remora
O Remora é um dos programas de tarifação da Intelbras e gera um arquivo de integração que será usado para a
coleta dos bilhetes para a integração.
Obs: em alguns casos o Tarifador está instalado em outra máquina.
O arquivo de bilhetes deverá ser gerado dentro da CPU do Gravador.
Sugerimos que Tarifador seja instalado na CPU do Gravador.
...........................................................................................................................................................
- Leucotron: Active
Bilhetagem via serial ou
Bilhetagem via UDP(rede)
Configurar no PABX a Porta e IP conforme figura
abaixo:
Em ambos os casos só pode ser usado quando não
tem instalado o tarifador Taritron.
Quando tem o Taritron, não dá para usar via serial.
ATENÇÂO: Gravador conectado em linhas Tronco.
Para a Identificação de Ramais pelo bilhete, só é
possível quando o bilhete é coletado direto pelo
gravador

O arquivo Bilhe2.txt gerado pelo Taritron, não informa os números dos Troncos
Portanto não dá para ser utilizado quando o Gravador está conectado nas linhas tronco.
A identificação do ramal depende do número do tronco encaminhado no bilhete.
..........................................................................................................................................................
- Leucotron: Ision
Identificação dos Ramais com o Gravador conectado em linhas Tronco.
Bilhetagem via UDP (rede)
Configurar o PABX para Bilhete Tipo de Bilhete S4 UDP
Coletando o Bilhete direto do Pabx podemos identificar os
Ramais utilizados nas chamadas e os números telefônicos
recebidos e originados
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Ir nas configurações de Bilhetagem, assinalas todas as Propriedades de Coleta.
Na Propriedades de Exportação
Exportação de Bilhete colocar Ativo-UDP
No formato de Bilhete colocar Tipo S4

Ir nas configurações de Bilhetagem Via rede
- IP alvo: Apontar para o IP da Maquina
(IP Fixo) aonde se encontra o Gravador
- Porta UDP Remota: Configurar no Gravador este
numero de porta para a coleta dos bilhetes

No Gravador na Aba PABX sera configurado:
- Modelo: que seria o Leucotron Ision
- Bilhetagem: UDP Normal
- IP: 0.0.0.0
- Porta: 3021 ( Utilizar o número da Porta UDP Remota do
PABX)

- Leucotron: Taritron
Em caso de uso do programa Tarifador Taritron o Programa gera um arquivo chamado Bilhe2.txt contendo
uma copia dos Bilhetes.
O Gravador poder ler esse arquivo para fazer a identificação dos números discados e recebidos nos Ramais
ATENÇÂO: Somente quando o Gravador é conectado na posição de Ramais
Obs.: em alguns casos o Taritron poderá está instalado em outra máquina na rede e o arquivo de Bilhete pode ser lido
através da rede
Porem sugerimos que o Tarifador seja instalado na CPU do Gravador.
...........................................................................................................................................................
- Leucotron: Wave
Bilhetagem via serial
...........................................................................................................................................................
- Monytel: M9S
.Bilhetagem via Serial
...........................................................................................................................................................
Monytel: MDX 1000 DAC
Bilhetagem via Serial - CTI
...........................................................................................................................................................
- NEC: NEAX2
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Bilhetagem via serial
...........................................................................................................................................................
NEC: SL1000
Bilhetagem via TCP (rede)
Verificar: SL1000 Programming Manual
...
Use Program 35-01 : SMDR Options to set the SMDR (Station Message Detail Recording) options
for each of the eight SMDR ports. Refer to the following chart for a description of each option, its range
and default setting.
O PABX tem vários tipos de bilhete, para funcionamento do Gravador, o formato do Bilhete tem que ser igual ao EX
abaixo
Ex Amostra do Tipo de Bilhete:
[IDIN 16:00 01/10 034 00:00:16 8690
1934048400]
<IDIN 16:00 01/10 034 00:00:16 8690
1934048400>
[IDIN 16:02 01/10 034
1934048400
NO ANSWER]
<IDIN 16:02 01/10 034
1934048400
NO ANSWER>
[IDIN 16:02 01/10 034 00:00:32 8690
1934048400]
<IDIN 16:02 01/10 034 00:00:32 8690
1934048400>
[IDOT 16:04 01/10 005 00:00:11 8690
0211934048406]
<IDOT 16:04 01/10 005 00:00:11 8690
0211934048406>
...........................................................................................................................................................
- NEC: SV8100
- Bilhetagem via TCP (rede), porta (padrão NEC) 60000
Exemplo de coleta do Bilhete com o programa Tera Term - Configuração IP e Porta;

Bilhetagem
Exemplo Coletando do Bilhete

Mamut Gravador Telefônico Digital MGRDE – Manual de Instalação

30/10/20

ATENÇÃO:
Em caso de uso de Tarifador quando o Gravador esta coletando os Bilhetes, deve ser utilizado o
" Recurso Especial Hub de Bilhete para Tarifador" que pode ser visto no topico>
- CTI (NEC: SV8100)
Coleta de Eventos CTI via TCP (rede), CTI
ATENÇÃO:
O PABX permite coleta de Bilhetes e Eventos CTI
simultaneamente sem um interferir no outro
São conexções diferentes.
- CTI - TAPI - para gravação de Ramais Digitais
Para a coleta dos Eventos CTI são necessários os
seguintes Recursos:
Requer Licença para funcionamento;

Instalção rama "NEC Infrontia TSP
Driver"

O programa TSP é fornecido pela NEC.

Para a conexão do Gravador com o "NEC Infrontia TSP
Driver" é necessário o uso do programa "Servidor TAPI
Mamut.

Coleta os eventos CTI do PABX e passa para o Gavador.
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..................................................................................................................................................................
- Panasonic: NS500
Bilhetagem via Rede
Necessário configurar o IP e Porta no gravador para receber os
bilhetes. Ex: IP: 10.0.0.102 e Porta: 2300

No de Teste, pode-se utilizar o programa TeraTerm, lembrar que tem
que enviar CR + LF
Necessário usar o usuário e senha padrão do PABX, Usuário: SMDR,
Senha: PCCSMDR.
ATENÇÃO:
-Configurar no PABX para ele mandar 4 Digitos no Tronco

Bilhete sendo recebido pelo Gravador

ou
via Rede - TCP conexão CTI para gravação de Ramais Digitais
Necessário instalar o programa TSP Panasonic:

O recurso CTI - TAPI no PABX Panasonic NS500 requer licença para funcionamento.
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E o programa Servidor Bilhete CTI (TAPI) Mamut
Na janela Log vemos os eventos da comunicação CTI

Na janela Status vemos os eventos da comunicação CTI em tempo Real

Configurar o Gravador com os dados da conexão - IP e Porta do PABX
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..................................................................................................................................................................
Panasonic: TDE 100
Bilhetagem Serial
ou
CTI para gravação de Ramais Digitais - neste modelo somente via USB.
Necessário instalar o programa TSP Panasonic: Este modelo de PABX não requer licença no PABX.

..................................................................................................................................................................
- Panasonic: TDE 600
Bilhetagem Via TCP
-Configurar :
-IP do PABX
- Porta do PABX
-Configurar no PABX para ele mandar 2 Dígitos no Tronco
Necessário usar o usuário e senha padrão do PABX, Usuário: SMDR,
Senha: PCCSMDR.
Amostra da Bilhetagem
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-Bilhetagem Serial
..................................................................................................................................................................
- Siemens: Hicom 300
Bilhetagem Serial
..................................................................................................................................................................
- Siemens: HiPath 1xxx
Bilhetagem via serial, atende a família 1XXX (1150, 1190,etc).
A interface serial desta família e fornecida através de um cabo conversor V24 - RS232
Esse cabo é um acessório da Siemens.
..................................................................................................................................................................
Siemens: HiPath 38xx
Bilhetagem Serial
ou
Bilhetagem via Rede - TCP
Atende a toda família 35xx, 37xx e 38xx
Uma das opções é configurar o PABX
com visto nas figuras:
LAN
O PABX é Cliente
O Gravador é Servidor

Verificar o Endereço IP: e portas
configuradas no PABX:
Configurar no Gravador conforme Figura
abaixo.

ATENÇÃO: apos iniciar o programa Gravador o PABX demora
para iniciar o envio dos Bilhetes. É normal.
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..........................................................................................................................................................
Siemens: Openscape Business

CTI Rede - TCP
A integração é pelo
protocolo CSTA e necessita
do "Buster Server" programa que faz a
comunicação entre o
Gravador e o PABX.

O Gravador deve ser configurado com endereço IP e Porta da conexão CSTA.

Siemens: Simens HiPath 4000

CTI Rede - TCP
A integração é pelo protocolo
CSTA e necessita do "CAP4" programa que faz a
comunicação entre o Gravador
e o PABX.
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............................................................................................................................................................
Tadiran: Coral
Bilhetagem Serial
............................................................................................................................................................
Tadiran: CTI - APA
Bilhetagem Serial - CTI atraves de um aparelho APA
14 - Recurso Especial Hub de Bilhete para Tarifador
O Gravador tem um Hub de Bihetes interno. Ele le o bilhete diretamente do PABX e pode encaminhar para um
programa tarifador: A Pora utilizada é: 1408.

15 - Recurso Especial Integração com Programa de Terceiros
Para ativar o processo de integração é necessário o Arquivo Config.ini na Pasta MGD_Gravador
D:\MGD_Gravador\Config.ini
Conteúdo do Arquivo Config.ini
[BINA]
STRING=1
OBS: O Arquivo Config.ini tambem é usado para salvar as configurações do Backup
Ex:
[Config]
ArqPath=C:\Bckp_Teste\
IP=127.0.0.1
DbPath=C:\Bckp_Teste\
DateInicioBck=01/01/2018
AbilitaBck_DB=-1
InicioAutomatico=0
[BINA]
STRING=1
O Gravador envia eventos via rede, na porta 3446.
Esses eventos são utilizados para integração com outros Programas
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Evento 0 Chegada da bina
Evento 1 Telefone fora do gancho
Evento 2 Telefone no gancho

16 - Segurança:- Alertas por Email
Essas providências deverão ser tomadas pelo Cliente Final
onde o gravador está instalado
Configurar os campos
Descrição : Nome do Gravador do Cliente
Servidor de saida do E-Mail (SMTP) : Configurar de acordo
com as informações do provedor de E-mail
Porta : Configurar de acordo com as informações do
provedor de E-mail
E-mail : Colocar o endereço de E-mail da conta utilizada
Usuario : Colocar o endereço de E-mail da conta utilizada
Senha: Colocar a senha do endereço de E-mail da conta
utilizada
Destinatários : Quem deve receber o E-mail, pode ser mais
de um destinatário
Botão de E-mail de Teste : Para enviar um E-mail de teste, para verificar se o E-mail está correto
16 - Segurança: - Apagamentos de arquivos
- ATENÇÃO: O programa do Gravador apaga “automaticamente” as gravações mais antigas ao detectar que o
disco está cheio.
Critério: quando a ocupação do HD chegar a 95%, dispara o apagamento até que seja liberado 50% do espaço
do disco.
Se a partição contem outros arquivos (ex: sistema operacional, documentos, etc) o Gravador ira considerar
como espaço ocupado por gravações.
Ao apagar as gravações, dependendo da relação da quantidade de arquivos que NÃO SÃO gravações,
PODERÁ APAGAR TODAS AS GRAVAÇÕES existentes.
O Gravador ira gerar uma pasta “LogDelArq” Aonde ficaram registrados os Log para saber se houve
apagamento das Gravações por conta do espaço insuficiente
“Log”
11:28:58 -> Não é Necessario a Limpeza do HD.
12:28:58 -> Porcentagem Ocupada: 95%
12:28:58 -> Inicio Limpeza do HD.
12:29:23 -> Arquivo Deletado: "D:\MGD_Gravador\Arquivos\2018\08\09\M001_171707_E_5.wav"
- Para evitar a perda de gravações, deverá ser feito um backup periódico, utilizando nossa ferramenta de
Backup ou manualmente.
- Opcional: Backup Automático: A Mamut fornece uma ferramenta que deverá ser adquirida separadamente.
Ver abaixo:
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- E-mails de alerta do Apagamento de Arquivos
- o gravador envia periodicamente os e-mails avisando que o HD esta cheio prevenindo que ira ocorrer os
apagamentos

16 - Segurança: - Backup Automático Mamut
Para fazer Backup Automático:
Deve ser adquirido o programa de
MGD_Backup.
Figuras ao Lado.
Pre Requisitos para o uso do Backup
Automático:
Essas providências deverão ser tomadas pelo
Cliente Final onde o gravador está instalado
Local de destino das cópias do Backup
Existem duas opções de destino para o Backup
1- HD esterno USB Conectado diretamente no
computador do gravador
2- Pasta compartilhada na rede e mapeada no
computador do gravador Ex: Z\.
Neste caso o computador onde foi mapeada e
compartilhada a pasta sera necessário ter o
Programa Firebird 2.5 sendo executado
Essas definições depende de providências do Cliente Final onde foi instalado o gravador
Quando é usado o Backup, automaticamente é criado um Arquivo chamado Config.ini dentro da pasta do Gravador
Config.ini
[Config]
ArqPath=C:\Bckp_Teste\
IP=127.0.0.1
DbPath=C:\Bckp_Teste\
DateInicioBck=01/01/2018
AbilitaBck_DB=-1
InicioAutomatico=0
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16 - Segurança:- Para fazer Backup Manual
O Gravador tem dois itens que necessitam de cópias de backup:
- Os arquivos de áudio das gravações;
- O Banco de Dados dos registros das gravações;
Considerando que o Gravador foi instalado no disco D:\, os locais onde ficam armazenados estes itens são os
seguintes:
- Os arquivos de audio das gravações - D:\MGD_Gravador\Arquivos;
- O Banco de Dados dos registros das gravações - D:\MGD_Gravador\Dados;
Para fazer o backup manual, sugerimos que seja mantida esta estrura.
No disco de destino, onde serão feitas as cópias, criar a pasta:
(Letra da Unidade de Destino):\MGD_Gravador
e dentro desta pasta cirar as outras duas pastas: ..\Arquivos e ..\Dados.
Arquivos de audio:
Sugerimos fazer a cópia de um dia por vez.
Normalmente, um mês de gravações acumula uma quantidade de arquivos bastante grande.
Fazer a cópia de um “mês”, pode levar muito tempo e se ocorrer um erro durante a cópia, pode comprometer a
conferência e integridade dos itens.
Como o dia atual, estão ocorrendo gravações em andamento, sugerimos copiar sempre do dia “ANTERIOR” para
traz.
Banco de Dados:
O arquivo do banco de dados dos registros das gravações é o: “MGD_Arquivos.fdb”.
Cada vez que for feito um backup, aproveitar e copiar o arquivo do banco de dados dentro da pasta:
(Letra da Unidade de Destino):\MGD_Gravador\Dados\
A nova cópia ira substituir o arquivo anterior.
Período de Backup:
Sugerimos fazer o backup diariamente.
Desta forma o backup estará sempre o mais atualizado possível.
16 - Segurança: - Programa Monitor

Para rodar o MGDMon.exe, tera que habilitá-lo no
MGD_Gerenciador , Propriedades e assinalar o Monitorar Módulos.
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Após abrir o MGD_Gravador, se o Módulo do Gravador não estiver
conectando por algum motivo (Não está ligado, sem conexão com o
cabo de rede ) Aparecerá uma tela no canto inferior direito falando
que esta sem conexão com o Gravador.

Se estiver tudo certo com o Gravador (Alimentação, cabos) ele
funcionara corretamente e logo que abrir o MGD_Gravador ira
aparecer uma tela falando que está conectado e quanto Módulos
tem.

17- Recurso Especial Gravador que Fala Mensagem
ATENÇÃO: Somente em caso de Ramais Analogicos:
O Gravador poderá ser adquirido com o recurso de Tocar Mensagem para avisar que a ligação será
gravada. (Não esta inclusa no fornecimento padrão, precisa ser solicitado e negociado)
Como funciona:
Somente quando ligado em linha ou ramal analógico;

Após o “Ring”, toque de campainha, quando estiver recebendo uma chamada.
Atender após o segundo “Ring”;
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O Gravador tocará a mensagem escolhida;

Ex: “Por segurança esta ligação está sendo gravada” .
Todos ouvem, quem atendeu e quem fez a ligação.
17 - Gravação de Ramais Digitais
Para gravar ramais digitais é
necessário utilizar a Interface
Mamut IMNF.
A interface Mamut é um dispositivo
“padrão” que é inserido no aparelho
telefônico do Ramal Digital a ser
gravado.
Esta instalação fica totalmente
transparente ao usuário. O usuário
“não” consegue “desligar” a interface.
(Item não incluso no fornecimento
padrão, precisa ser solicitado e
negociado)
- Pré-requisito indispensável: Necessário utilizar Integração Gravador com PABX por CTI ou Bilhetagem;
O fornecimento da Bilhetagem é de responsabilidade do cliente e mantenedor do PABX. A Mamut não tem
responsabilidade sobre o fornecimento da Bilhetagem, apenas utilizaremos a bilhetagem.
O mantenedor deverá se responsabilizar pela instalação física (cabeamento, conexões, porta serial, informações de
IP, portas e etc), programação do PABX para liberar o envio dos bilhetes, apresentar os bilhetes sendo recebidos
através de uma aplicação tipo "console" (como por exemplo: Hiper Terminal, PUT, TeraTerm) instalado na CPU do
Gravador. Em caso de bilhetagem "Serial" devera ser no modo "Impressora".
- Pré-requisitos Para cada Ramal:
- Será necessário que exista um segundo par de fios da mesa até o Gravador.
Se o cabeamento no cliente for estruturado, no cabo de rede já tem um par sobrando.

- Os cabos de retorno deverão chegar até o Gravador, sendo recomendado que o Gravador seja montado próximo ao
PABX e ao DG;
- O cabo flexível (chato) do telefone até a parede deverá ser substituído por um cabo flexível (chato) de “QUATRO”
vias ( duas para o ramal e duas para o retorno do áudio).
- O conector na “parede” deverá ser ou RJ45 (8 vias) ou RJ11 (4 vias);
- O Ramal não pode ser extensão de outro ramal nem pode fornecer extensão para outro ramal;
- Para a colocação das Interfaces de Monofone nos telefones é necessário abrir os aparelhos telefônicos e soldar os
fios da interface na placa do aparelho. A Mamut “não se responsabiliza” por questões de garantia dos aparelhos.
- Dependendo do modelo do aparelho, é possível gravar "Monofone" e "Headset", porem a gravação de "Viva Voz"
não é eficiente.
Observações:
- Indicação de números: obtida através da integração e não depende do produto.
- Sem o recurso CTI, poderá ocorrer a divisão de uma gravação em mais de um registro (mute ou silêncio) ou a
junção de mais de uma conversação (em caso de transferências ou tipo da bilhetagem).

Mamut Gravador Telefônico Digital MGRDE – Manual de Instalação

30/10/20

60 de 62

Consultar as homologações de PABX e CTI na seção “Integração”.
Sem o processo de integração:
- infelizmente não existe controle sobre a gravação, isso porque diferente do ramal analógico onde a gravação é
controlada a partir do "gancho", no ramal digital a gravação é sensível a detecção do "audio".
- o usuário começou falar, o sistema começa gravar, se houver silêncio, o sistema entende que a ligação foi
encerrada.
Sem a integração, ocorrerão as seguintes situações:
- Se o usuário atender algumas ligações rapidamente, sem um intervalo de silêncio entre um atendimento e o outro,
pode ser que as gravações telefônicas sejam “emendadas” num único arquivo de gravação.
- Gravação contínua: mesmo que o aparelho esteja no gancho, se houver detecção de áudio do ambiente, o sistema
vai gravar e serão gerados arquivos de áudio;
- A identificação dos números discados ou recebidos não será realizada;
Dessa forma, somente através da integração CTI ou Bilhete conseguimos um melhor gerenciamento das gravações.
18 - Recurso Especial Relatórios
Relatório serve para emitir a listagem das gravações feitas no
gravador
As listagens podem ser filtradas por:
Ramal
Data Inicial
Data Final
Hora Inicial
Hora Final
É possivel exportar a listagem em:
Arquivo PDF
Arquivo RTF
Arquivo HTML
Arquivo CSV
19 - Informações adicionais
Arquivos e Programas do Gravador
Pasta de G:\MGD_Gravador
<DIR>
Arquivos
<DIR>
Dados
<DIR>
Log
<DIR>
LogBCK
<DIR>
LogDelArq
45.016.289 190114 MGD_Gravador.exe
22.729.133 MGD_BCK.exe
7.674.880 MGDMon.exe
745 Chave.dat
135 Config.ini
1.114.640 dbxfb.dll
874.496 fbclient.dll
0 iphist.dat
1.420.800 libeay32.dll
874 Licensa.dat
276.480 ssleay32.dll
- Módulos
- Tem uma faixa de IP pré-definido em fábrica que não pode ser alterado:
IP dos Módulos podem ser configurados em até 16 posições que alteram a numeração dos canais em uso, sendo:
1o - 192.168.15.30,
2o - 192.168.15.31,
..,
16o - 192.168.15.45
Este ajuste é feito em fábrica que deve ser alterado em campo.
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Informações adicionais sobre o Programa do Gravador:
- A placa de rede do computador onde fica instalado o programa MGD_Gravador.exe deve ser configurada com o IP:
192.168.15.107, pré-definido em fábrica que não pode ser alterado.
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Produto
Peso
Dimensões
.................................................................................................................................................
MGRDE 04 - PESO 1,0 Kg
150x168x60 mm
Caixa Plastica

.................................................................................................................................................
Caixa Metalica
MGRDE 08 - PESO 1,320 Kg
217x62x55 mm
MGRDE 12 - PESO 1,440 Kg

217x62x55 mm

MGRDE 16 - PESO 1,546 Kg

217x62x55 mm

.................................................................................................................................................
A partir de 20 Canais, os modulos são fornecidos para montagem em Rack e ocupam "1U".
MGRDE 20,
MGRDE 24,
MGRDE 28 e
MGRDE 32 - PESO 3,028 Kg
484x62x55 mm
Fim
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