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ReDat® eXperience

“Produkt pro nahrávání, správu a analýzu záznamu”
    
ReDat® eXperience představuje produkt pro nahrávání, správu a analýzu záznamu. 
Pracuje přes webové rozhraní a je funkční nadstavbou k záznamovým jednotkám. 
Platforma poskytuje přehledné intuitivní prostředí a kontrolní nástroje k organizaci 
záznamového systému. Aktivací jednotlivých modulů lze ReDat® eXperience rozšířit 
o další funkce pro práci se záznamy.

Vlastnosti ReDat® eXperience
• Pořízení záznamu (audio, screeny, CCTV kamery, data link, 

USB zařízení)

• Využití map

• Analytické nástroje obohaceny o grafické výstupy

• Škálovatelnost grafického rozhraní dle přístupové úrovně 
uživatele

• Podpora vyšetřování incidentů (možnost doplnění 
poznámek, ruční přepis atd.)

• Možnost dočasného udělení přístupového práva 
k určitým datům (např. z důvodu vyšetřování konkrétního 
incidentu)

• Využívá multiarchivy (primární a backup archivy 
pro záznamy jednotlivých segmentů)

• Synchronní přehrávání zaznamenaných audio dat, 
screenů, videa i USB zařízení

ReDat® eXperience nabízí
• Řešení pro quality management kontaktních center, 

dispečinků a telekomunikačních operátorů

• Škálovatelné řešení pro malá i velká kontaktní centra 

• Možnost volby skladby aplikací

• Intuitivní ovládání navržené z pohledu uživatele

• Podporu v mnoha jazycích

• Kompatibilitu s prohlížeči Internet Explorer, Firefox 
a Google Chrome

Systém uživatelských práv
V ReDat® eXperience lze nastavit různá 
přístupová práva pro různé skupiny uživatelů 
i jednotlivce. Lze využít i hierarchického 
přístupu k záznamům dle pracovních funkcí 
uživatelů.
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RETIA, a.s. je renomovaný výrobce záznamových systémů pro kontaktní a dispečerská centra, záchranné 
a bezpečnostní složky a pro sektor ATM/ATC. ReDat® portfolio podporuje širokou škálu PBX, VCS a rádiových 
technologií. ReDat® je kompatibilní s technologiemi společností Alcatel-Lucent, Cisco, Avaya, Genesys, Unify a Mitel.
RETIA, a.s. je vedoucí česká společnost v oblasti vojenské elektroniky a vojenského softwaru. RETIA, a.s. je 
certifikována dle norem ISO 9001, ISO 14001 a AQAP 2110 a její zařízení má NATO prověrku pro stupeň utajení 
TAJNÉ.

ReDat® představuje komplexní řešení záznamu 
interakcí, sledování kvality obsluhy zákazníků 
a hlasových analýz. Pomáhá zdokonalovat 
schopnosti agentů a dispečerů. Snižuje náklady 
na jejich školení, tím zefektivňuje provoz a pomáhá 
zlepšovat služby pro zákazníky. ReDat® je 
registrovaná známka společnosti RETIA, a.s.

Zabezpečení systému
• Pravidelné penetrační testy

• Možnost využití modulu Encryptor pro šifrování záznamů

• Podpora aktuálních verzí

• Revize kódů a šifrování nastavených hesel

• Audit kontroly (jak systémové, tak uživatelské)

Možnosti zobrazení záznamů
• Seskupování záznamů - např. dvouúrovňové rozčlenění 

seznamu záznamů podle úrovní skupina a agent

• Skrývání neoznačených záznamů

• Řazení záznamů (vzestupně/sestupně)

Uživatelská přednastavení prostředí
Uživatel si prostředí systému může nastavit 
individuálně dle široké škály nabízených 
možností. Také si může sám nadefinovat 
tlačítka pro přístup k nejpoužívanějším 
agendám. Prostředí lze rovněž nastavit 
pro více používaných rolí (pro každou zvlášť).

Hardwarové požadavky
Specifikace HW pro ReDat® eXperience je 
závislá především na objemu pořizovaných 
záznamů a jejich následné archivaci. Vliv 
na požadavky výkonnosti celého systému mají 
rovněž další moduly a využívané funkce celé 
sady ReDat® eXperience.


