
Porównanie funkcji rejestratora PC Corsac w zależności od wersji oprogramowania

Cecha do 2015 od 2015 do 2017 od 2017 do 2021 od 2021

Przeglądarka Nagrań

Przeglądarką nagrań –
rejestracja

nieodebranych połączeń
Tak Tak Tak Tak

Przeglądarka nagrań –
informacje o
zdarzeniach

wykonywanych na
nagraniach

Zapis informacji o tym, kto i kiedy 
dodał komentarz do nagrania, 
odtworzył lub wyeksportował 

nagranie.

Widoczne w oknie przeglądarki w polu
poniżej listy nagrań

Zapis informacji o tym, kto i kiedy 
dodał komentarz do nagrania, 
odtworzył lub wyeksportował 

nagranie.

Widoczne w oknie przeglądarki w polu
poniżej listy nagrań

Zapis informacji o tym, kto i kiedy 
dodał komentarz do nagrania, 
odtworzył lub wyeksportował 

nagranie.

Widoczne w oknie przeglądarki w polu 
poniżej listy nagrań

Zapis informacji o tym, kto i kiedy 
dodał komentarz do nagrania, 
odtworzył lub wyeksportował 

nagranie.

Widoczne w oknie przeglądarki w polu 
poniżej listy nagrań

Przeglądarka nagrań -
Interfejs

Bardzo intuicyjny, doskonale
opracowany graficzny interfejs z

możliwością konfiguracji i łatwym
dostępem do zarządzania
użytkownikami, Bazy SQL

Bardzo intuicyjny, doskonale
opracowany graficzny interfejs z

możliwością konfiguracji i łatwym
dostępem do zarządzania
użytkownikami, Bazy SQL

Bardzo intuicyjny, doskonale
opracowany graficzny interfejs z

możliwością konfiguracji i łatwym
dostępem do zarządzania
użytkownikami, Bazy SQL

Bardzo intuicyjny, doskonale
opracowany graficzny interfejs z

możliwością konfiguracji i łatwym
dostępem do zarządzania
użytkownikami, Bazy SQL

Przeglądarka Nagrań -
Stronicowanie Brak

Przyśpieszenie responsywności interfejsu
podczas wyświetlania bardzo długich list

nagrań (powyżej 10 tysięcy rekordów)

Przyśpieszenie responsywności interfejsu
podczas wyświetlania bardzo długich list

nagrań (powyżej 10 tysięcy rekordów)

Przyśpieszenie responsywności interfejsu
podczas wyświetlania bardzo długich list

nagrań (powyżej 10 tysięcy rekordów)

Przeglądarka Nagrań –
Eksport nagrań do

wave/mdb

Eksport pojedynczych z poziomu listy
nagrań

Eksport pojedynczych z poziomu listy
nagrań

Eksport zdefiniowanej grupy rekordów
bez konieczności ich wyświetlania, z

możliwością nagrania na płyty CD/DVD z
poziomu aplikacji (funkcja przydatna
podczas eksportu rekordów w ilości

powyżej 1000)

Eksport pojedynczych z poziomu listy
nagrań

Eksport zdefiniowanej grupy rekordów
bez konieczności ich wyświetlania, z

możliwością nagrania na płyty CD/DVD z
poziomu aplikacji (funkcja przydatna
podczas eksportu rekordów w ilości

powyżej 1000)

Eksport pojedynczych z poziomu listy
nagrań

Eksport zdefiniowanej grupy rekordów
bez konieczności ich wyświetlania, z

możliwością nagrania na płyty CD/DVD z
poziomu aplikacji (funkcja przydatna
podczas eksportu rekordów w ilości

powyżej 1000)
Przeglądarką nagrań –
komentarze dodawane

do nagrań

Tak - z informacją, kto i kiedy dodał
wpisał

Tak - z informacją, kto i kiedy dodał
wpisał

Pełen log aplikacji (odsłuch, komentarze,
eksport, logowanie)

Tak - z informacją, kto i kiedy dodał
wpisał

Pełen log aplikacji (odsłuch, komentarze,
eksport, logowanie)

 Tak - z informacją, kto i kiedy 
dodał wpisał

 Pełen log aplikacji (odsłuch, 
komentarze, eksport, 
logowanie).

 Możliwość dodawania wielu 
komentarzy (każdy opatrzony 
datą i informacją o 
użytkowniku)

 Możliwość dodawania ocen do 



nagrań

Przeglądarka nagrań –
filtrowanie wiadomości

Rozszerzona filtracja
Rozszerzona filtracja, Zdecydowane

przyśpieszenie mechanizmów
przeszukujących bazę danych

Rozszerzona filtracja, Zdecydowane
przyśpieszenie mechanizmów
przeszukujących bazę danych

Rozszerzona filtracja, Zdecydowane
przyśpieszenie mechanizmów
przeszukujących bazę danych

Przeglądarka nagrań -
statystyki

Tak

Tak
Możliwość integracji dodatkowych,

spersonalizowanych modułów
statystycznych

Tak
Możliwość integracji dodatkowych,

spersonalizowanych modułów

Tak
Możliwość integracji dodatkowych,

spersonalizowanych modułów

Kompatybilność Windows XP, 7 (32-bity/64-bity) Windows XP, 7, 8, 8.1 (32-bity/64-bity) Windows 7/10 (x86, x64) Windows 10 (x86, x64)

Wersja WEB Nie Tak (wersja Java EE SEAM Freamwork) Tak (wersja Java EE SEAM Freamwork) Tak (Angular, REST API)

Licencjonowanie/
aktywacja

Klucz aktywacyjny generowany przez
producenta

Klucz aktywacyjny generowany przez
producenta

Klucz aktywacyjny generowany przez
producenta

 Klucz aktywacyjny generowany 
przez producenta

 Możliwość aktywacji lokalnych 
(wymagany moduł Corsac 
License Server)

Rejestracja rozmów

VoIP Tak Tak Tak Tak

Dekodowanie FAX'u Tak do 14400 kbps Tak do 14400 kbps Tak
 Tak 
 VoIP FAX – T.38

Integracja z CTI Tak Tak (TDM, VoIP) Tak Tak (TDM, VoIP)

Archiwizacja
Kreator skryptu xml, zmiana katalogu
docelowego archiwizacji z poziomu

przeglądarki;

Kreator skryptu xml, zmiana katalogu
docelowego archiwizacji z poziomu

przeglądarki; Możliwość ustawienia 2
niezależnych znaczników archiwizacji

Kreator skryptu xml, zmiana katalogu
docelowego archiwizacji z poziomu

przeglądarki;

Kreator skryptu xml, zmiana katalogu
docelowego archiwizacji z poziomu

przeglądarki; Możliwość ustawienia 2
niezależnych znaczników archiwizacji

Użytkownicy
Tworzenie i modyfikacja z poziomu

„przeglądarki nagrań”

Tworzenie i modyfikacja z poziomu
„przeglądarki nagrań”, integracja
użytkowników z Active Directory

Tworzenie i modyfikacja z poziomu
„przeglądarki nagrań”

Tworzenie i modyfikacja z poziomu
„przeglądarki nagrań”, integracja
użytkowników z Active Directory

Baza
Bezpieczniejsza forma przechowywania
nagrań (osobno plik indeksowy osobno

plik z fizycznymi nagraniami)

Bezpieczniejsza forma przechowywania
nagrań (osobno plik indeksowy osobno

plik z fizycznymi nagraniami)

Bezpieczniejsza forma przechowywania
nagrań (osobno plik indeksowy osobno

plik z fizycznymi nagraniami)

Bezpieczniejsza forma przechowywania
nagrań (osobno plik indeksowy osobno

plik z fizycznymi nagraniami)
Rejestracja telefonii

cyfrowej/systemowej
DGT 2km, Alcatel 900m, Kapsch,

Panasonic B2, Philips, Silican, Siemens
2km,

Dodatkowo: Karel, Matra/Kapsch DGT 2km, Alcatel 900m, Kapsch,
Panasonic B2, Philips, Silican, Siemens

2km, Karel, Matra/Kapsch

 Wprowadzenie kart MoNet 
PCIe-LAN 

 Wprowadzenie modułów 
MoNet wyniesionych LAN

 Rejestracja wszystkich 
obsługiwanych wcześniej typów
central (możliwość 
przeprogramowania 
modułu/karty w zależności od 



typu centrali)

Monitorowanie stanu
rejestratora

Tak (w formie wygaszacza),
powiadamiane mailowe o stanie

działania rejestratora

System nadzorowania i monitorowania
pracy rejestratorów wraz z systemem
powiadamiania drogą mailową i sms

System nadzorowania i monitorowania
pracy rejestratorów wraz z systemem
powiadamiania drogą mailową i sms

Wersja WEB - Systemu nadzorowania i
monitorowania pracy rejestratorów wraz

z systemem powiadamiania drogą
mailową (opcjonalnie SMS)

Rejestracja tel.
analogowej –

dodatkowe opcje

Tak + Ograniczenie długości rekordu
pojedynczego nagrania

Tak + Ograniczenie długości rekordu
pojedynczego nagrania,

Rejestracja wrzutowych automatów
telefonicznych

Tak + Ograniczenie długości rekordu
pojedynczego nagrania

 Wprowadzenie kart MoNet 
PCIe-LAN 

 Wprowadzenie modułów 
MoNet wyniesionych LAN

 Ograniczenie długości rekordu 
pojedynczego nagrania,

 Rejestracja wrzutowych 
automatów telefonicznych

 Możliwość łączenia modułów 
analogowych z systemowymi i 
cyfrowymi (ISDN) w obrębie 
jednego urządzenia

Selektywne nagrywanie Tak, na wszystkich liniach Tak, na wszystkich liniach Tak, na wszystkich liniach Tak, na wszystkich liniach
Automatyczny BackUp Tak Tak Tak Tak

Rozdział usług

Nowy, stabilniejszy odtwarzacz,
rozdzielone usługi i usługi dodawania

nagrań do bazy danych (Corsac
DataBridge)

Nowy, stabilniejszy odtwarzacz,
rozdzielone usługi rejestracji i usługi
dodawania nagrań do bazy danych,

usługa nadzorująca

Nowy, stabilniejszy odtwarzacz,
rozdzielone usługi rejestracji i usługi
dodawania nagrań do bazy danych,

usługa nadzorująca

 Nowy, stabilniejszy odtwarzacz,
 Rozdzielenie usług rejestracji i 

zapisu do bazy danych
 Jedna aplikacja do zarządzania 

nagrywaniem VoIP i liniami 
analogowymi, systemowymi i 
cyfrowymi

 Interfejs WEB do zarządzania 
nagrywaniem,

 Interfejs WEB do monitorwania 
pracy rejestratorów

Nagrywanie na żądanie
Dla wszystkich linii telefonii tradycyjnej

(z poziomu przycisku telefonu)

Dla wszystkich linii telefonii tradycyjnej
(z poziomu przycisku telefonu i/lub

aplikacji)
Dla wszystkich protokołów VoIP (z

poziomu klawiatury telefonu)
Corsac A-IP (z poziomu dedykowanej

aplikacji)

Dla wszystkich linii telefonii tradycyjnej
(z poziomu przycisku telefonu i/lub

aplikacji)
Dla wszystkich protokołów VoIP (z

poziomu klawiatury telefonu)
Corsac A-IP (z poziomu dedykowanej

aplikacji)

Dla wszystkich linii telefonii tradycyjnej
(z poziomu przycisku telefonu i/lub

aplikacji)
Dla wszystkich protokołów VoIP (z

poziomu klawiatury telefonu)
Corsac A-IP (z poziomu dedykowanej

aplikacji)

Nagrywanie na żądanie
– Zapis fragmentów,

znaczniki

Dla linii telefonii tradycyjnej oraz VoIP –
z poziomu przycisku telefonu

Dla linii telefonii tradycyjnej oraz VoIP –
z poziomu przycisku telefonu

Dla Corsac A-IP z poziomu dedykowanej
aplikacji

Dla linii telefonii tradycyjnej oraz VoIP –
z poziomu przycisku telefonu

Dla Corsac A-IP z poziomu dedykowanej
aplikacji

 Dla linii telefonii tradycyjnej 
oraz VoIP – z poziomu 
przycisku telefonu 

 Dla VoIP z poziomu 
dedykowanej aplikacji

 Dla Corsac A-IP z poziomu 
dedykowanej aplikacji

Rejestracja VoIP – grupy Tylko grupowanie telefonów TAK TAK TAK



telefonów i grupy
numerów

Rejestracja VoIP –
użytkownicy Menedżera

VoIP
Tylko lokalne logowanie

Rozbudowany moduł użytkowników
aplikacji (role administratora i

użytkownika)
Autoryzacja użytkownika z

wykorzystaniem AD

Rozbudowany moduł użytkowników
aplikacji (role administratora i

użytkownika)
Autoryzacja użytkownika z

wykorzystaniem AD

Rozbudowany moduł użytkowników
aplikacji (role administratora i

użytkownika)
Autoryzacja użytkownika z

wykorzystaniem AD

Rejestrator VoIP –
uprawnienia

użytkowników
Menedżera VoIP

Tylko do widoku grup telefonów

Rozbudowany system uprawnień
dotyczących konfiguracji, uprawnień do

widoku i odsłuchu wybranych grup
telefonów, grup numerów oraz

pojedynczych telefonów i/lub numerów

Rozbudowany system uprawnień
dotyczących konfiguracji, uprawnień do

widoku i odsłuchu wybranych grup
telefonów, grup numerów oraz

pojedynczych telefonów i/lub numerów

Rozbudowany system uprawnień
dotyczących konfiguracji, uprawnień do

widoku i odsłuchu wybranych grup
telefonów, grup numerów oraz

pojedynczych telefonów i/lub numerów
Rejestrator VoIP –

podsłuch live Tak
Tak – z możliwością konfiguracji

uprawnień
Tak – z możliwością konfiguracji

uprawnień
Tak – z możliwością konfiguracji

uprawnień
Rejestracja VoIP –

szyfrowane połączenia
Nie Nie Tak (dla CUCM – integracja, po 2019

roku)
Tak (dla CUCM - integracja)

Rejestracja
 GSM

Nie
Natywna aplikacja na Androida - od

2017
 Natywna aplikacja na Androida
 Integracja z Orange

 Natywna aplikacja na Androida
 Integracja ze wszystkimi 

operatorami GSM (poza Play – 
brak usługi)

Dodatkowe funkcje i wyposażenie

Wsparcie systemów
operacyjnych

Windows XP, 7, 2003 Serwer, 2008
Serwer

Windows XP, 7, 8, 8.1, 2003 Serwer, 2008
Serwer – tylko 32-bitowe

 Windows 7, 10, 2008 Serwer – 
tylko 32-bitowe

 Windows 7, 10, Windows 
Server 2008, 2012, 2016, 2019 –
tylko dla VoIP

Windows 10 x64, Windows Server 2012,
2016, 2019 dla WSZYSTKICH typów linii
systemowych, cyfrowych, analogowych

oraz VOIP

Systemy bazodanowe
Firebird, MSSQL, MySQL, PostgresSQL

(Możliwe rozdzielenie serwera
rejestratora i serwera bazodanowego)

Firebird, MSSQL, MySQL, PostgresSQL
(Możliwe rozdzielenie serwera

rejestratora i serwera bazodanowego)

Firebird, MSSQL, MySQL, PostgresSQL
(Możliwe rozdzielenie serwera

rejestratora i serwera bazodanowego)

Firebird, MSSQL, MySQL, PostgresSQL
(Możliwe rozdzielenie serwera

rejestratora i serwera bazodanowego)
Obsługa SSD TAK TAK TAK TAK

RAID RAID 0,1,5,10 RAID 0,1,5,6,10 (dowolna konfiguracja
wg wymagań klienta)

RAID 0,1,5,6,10 (dowolna konfiguracja
wg wymagań klienta)

RAID 0,1,5,6,10 (dowolna konfiguracja
wg wymagań klienta)

Redundancja zasilania Tak, zasilacz hot-swap Tak, zasilacz hot-swap Tak, zasilacz hot-swap Tak, zasilacz hot-swap
Redundancja LAN Tak Tak (teaming dla 4 interfejsów) Tak (teaming dla 4 interfejsów) Tak (teaming dla 4 interfejsów)

System zabezpieczania
rozmów przed
kasowaniem i

modyfikacją (nawet dla
użytkownika z
uprawnieniami
administratora)

Tak Tak Tak Tak

Automatyczne Tak (wraz z automatyczną odbudową Tak (wraz z automatyczną odbudową Tak (wraz z automatyczną odbudową Tak (wraz z automatyczną odbudową



tworzenie bazy danych
(po instalacji nowego

hdd)
RAID) RAID) RAID) RAID)

Moduł odbudowy bazy
danych – po całkowitym

uszkodzeniu hdd lub
bazy danych

Tak (proces odbudowy struktury bazy
wraz z wpisami i nagraniami wymaga

interwencji serwisu)

Tak (proces odbudowy struktury bazy
wraz z wpisami i nagraniami wymaga

interwencji serwisu)

Tak (proces odbudowy struktury bazy
wraz z wpisami i nagraniami wymaga

interwencji serwisu)

Tak (proces odbudowy struktury bazy
wraz z wpisami i nagraniami wymaga

interwencji serwisu)

Wbudowany
wyświetlacz, klawiatura,

touchpad, głośniki
Tak

Tak (możliwość zastosowania ekranu
dotykowego)

Tak (możliwość zastosowania ekranu
dotykowego)

Tak (możliwość zastosowania ekranu
dotykowego)

Szyfrowanie nagrań w
bazie rejestratora

Nie Nie Tak – po 2019 roku Tak

Wirtualizacja NIE NIE Tylko dla VoIP

Pełna możliwość wirtualizacji (dla
telefonii systemowej, cyfrowej i
analogowej z wykorzystaniem
modułów/interfejsów MoNet)

Integracja z centralami,
CallCenter i usługami

operatora
Nie

Częściowe rozwiązania,
spersonalizowane pod klienta

 Slican
 Orange WCO

 Alcatel 
 Slican
 Platan
 Focus Telecom
 Orange WCO (GSM)
 Plus (GSM)
 T-Mobile (GSM)
 Siemens HiPath (informacje z 

CallCenter – CallID)
 Indywidualne rozwiązania 

klienta

Integracja z systemami
dyspozytorskimi i

InterComowe
Nie Multikom v1 (Elvys)  Multikom v1, v2, v3 (Elvys)

 Multikom v1, v2, v3 (Elvys)
 Zenitel/Novatel (aktywnie i 

pasywnie)
 ConSEL
 SWD

API Nie Integracja poprzez bazę danych  CorsacWS  Corsac REST API


