
Vanaf nu kunt u een helder beeld krijgen van het telefoonverkeer 
van en naar uw bedrijf, inclusief Skype gesprekken.
De Call Recorder Pico neemt automatisch alle gesprekken op en 
slaat ze op in een uitgebreide database op uw computer.
 
Uiteraard wilt u niet voortdurend op uw hoede zijn. Laat de Pico 
voor u werken. De Pico is de kleinste Call Recorder van Vidicode 
gemeten naar formaat, maar aangesloten op een PC is de opslag-
capaciteit voor telefoongesprekken vrijwel ongelimiteerd.
  
De software is gebruikersvriendelijk en heeft uitgebreide zoek-
functies, waarmee een specifiek gesprek in een oogwenk terug 
te vinden is. Opnamen kunt u als bijlage met een e-mail verstu-
ren, afspelen in een telefoongesprek of afspelen op elke standaard 
Windows audio speler. 
 
Het is de perfecte telefoonopname oplossing voor privé personen, 
kleine ondernemingen, call centers en elke andere organisatie. 
De opname kwaliteit is hoog, de prijs is laag. 

Kunt u door de bomen het bos niet meer zien?

Suppose you had a clear 
view of the big picture

Neem al uw telefoongesprekken op en bewaar ze op uw PC
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Features
• Opslagcapaciteit tot 180 uur per vrije GB 
 op de harddisk
• Database met uitgebreide zoekfuncties 
• Op elke telefoon aan te sluiten  **
• Registratie van het gesprek met alle beschikbare data,  
 zoals Datum, Tijd, Duur, intern en extern 
 telefoonnummer (Caller ID*) etc. 
• Afspelen van een opname in een ander telefoongesprek 
• Notificatie; gesproken bericht dat er een 
 opname gemaakt wordt. 
• Automatisch of met Start/ Stopknop opnemen.
• E-mailen van opnamen 
• Skype opnemen

Specificaties
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Technische Specificaties
Artikel nummer: 010.01100

• Voeding: USB

• Omgevingstemperatuur: 0° tot 40°C

• Afmetingen (B/D/H):  52 x 92 x 30 mm 

• Gewicht: 100 gr.

 Garantie
2 jaar garantie op de hardware

 Aansluitingen
• Telecom: POTS, handset, RJ10 - RJ12

• Audio: luidspreker - microfoon 

Technische goedkeuring
• Veiligheid: EN 60950 - 2003 3e editie

• Telecom: TBR21

Inhoud verpakking
• Handset kabel
• USB kabel
• Applicatie CD, Licentie
• Quick Guide

De Pico software is ontworpen om snel opnamen te kunnen 
vinden. 

Er zijn knoppen om naar de Lijst, Zoeken en Audio tabs te gaan. 
Zoek op datum, notities, extern nummer etc. Verstuur opnamen 
als bijlage met een e-mail vanuit de software. Neem een noti-
ficatie bericht op en speel het af in een gesprek. Selecteer een 
gesprekken archief en brandt het op CD als back up. 
Speciale functionaliteit voor call centers is toegevoegd.  

Systeemeisen: Windows XP© of Vista©

Software

Meer info op www.vidicode.com/pico

De Pico neemt op van analoge en digitale telefoons, van Skype© en van een microfoon. Opnamen wor-
den opgeslagen op uw PC. Vanaf nu hoeft u zich nooit meer af te vragen wat er precies gezegd is!

 
*) Alleen analoge telefoons         **) Behalve digitale draadloze telefoons
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