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 AFSPELEN VAN OPNAMES
 UITGEBREIDE ZOEKMOGELIJKHEDEN 
 GEPLANDE RAPPORTAGES
 KWALITEITSBEWAKING

Cloud Recorder is een makkelijk te gebruiken maar krachtige 
oplossing die is consistente toegang biedt tot gespreks- 
opnames en gespreksgegevens in alle data structuren.

ALGEMEEN
Gegevens zijn essentieel voor uw organisatie. De Cloud 
Recorder biedt u langdurige opslag en uitgebreide functies om 
de opnames en gegevens te vinden waarnaar u op zoek bent. 
Het biedt functies voor het herhalen en uitgebreid doorzoeken 
van zakelijke gespreksopnames. Met de geïntegreerde kwa-
liteitsbewakingsfunctie voor coaching en training van mede-
werkers kunnen organisaties klantervaringen en -tevredenheid 
bewaken en beheren. De oplossing helpt ook om te voldoen 
aan de wettelijke vereisten.

DE OPLOSSING IN HET KORT
De oplossing maakt gebruik van de UNIVERGE BLUE CON-
NECT Extend API om opnames te synchroniseren met de 
Cloud Recorder-omgeving. Opnemen is per gebruiker mogelijk 
en maakt het mogelijk om inkomende/uitgaande en interne 
gesprekken op te nemen. Het installatieproces is eenvoudig 
en vereist geen specifieke hardware.

GEBRUIKERSBEHEER
Maak zoveel gebruikers aan als nodig is en stel hun autorisatie 
in via groepen of individuele gebruikersrechten voor toegang 
tot gegevens van bepaalde medewerkers. Mogelijkheden 
voor integratie met uw Identity en Access Management (IAM) 
oplossing.

UNIVERGE BLUE® 
CLOUD RECORDER

Cloudoplossing om al uw gespreksopnames 
en -gegevens te archiveren en te openen

EENVOUDIG IN GEBRUIK & IMPLEMENTATIE
Een individueel of groepsprofiel met specifieke rechten 
 Zoeken & Afspelen
 Exporteren van gegevens
 Verwijderen van gegevens (conform AVG) 
 Toegang tot specifieke tijdsperioden

OPSLAGCAPACITEIT
Opslagcapaciteit is beschikbaar in verschillende pakketten 
vanaf 1GB, afhankelijk van opnamefrequentie en bewaartijden
Standaard opslagcapaciteiten zijn: 1GB, 10GB, 100GB, 250GB, 
500GB, 1TB, 2TB, 5TB & 10TB. Er zijn ook aangepaste opslag-
mogelijkheden beschikbaar.

BEWAARTIJD
Per opname kan ook een verwijdertijd worden bepaald, zodat 
de gegevens worden verwijderd zodra de bewaartijd is bereikt.

OTHER FEATURES
 Op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC) 
 Uitgebreide Audit Trail
 Verzoek om naar gesprekken te luisteren op basis  
van request to play

 Geplande rapportages



UNIVERGE BLUE
CLOUD RECORDER 

KWALITEITSBEWAKING
Met Webcoach Quality Monitoring kunnen gebruikers inter- 
acties evalueren op basis van aanpasbare evaluatieformulieren 
voor coaching en training van medewerkers. Het biedt een 
effectieve tool voor kwaliteitsmanagement om de kwaliteit  
van elke organisatie te verbeteren.

RAPPORTEN
Gebruikers kunnen geplande en vooraf gedefinieerde rappor-
ten over alle beschikbare opnames en de bijbehorende meta-
data maken en bekijken.

INTEGRATIES
De Cloud Recorder heeft volledige mogelijkheden om te wor-
den geïntegreerd met aangepaste workflows met behulp van 
de Ingest API. Professional services zijn beschikbaar.

BETROUWBARE CLOUD INFRASTRUCTUUR
 Geografisch redundant privécloudplatform verspreid over 
drie datacenters

 Datacenters voldoen aan ISO27001, NEN9001 & NEN7510 
standaarden

 EU/Nederlandse AVG-regels worden toegepast

INFRASTRUCTUUR BEVEILIGING
 Geavanceerde Cloud Load Balancer 
 Geavanceerde Meerlaagse Firewall beveiliging 
 Geavanceerde Webapplicatiebeveiliging
 Geavanceerde beveiliging tegen bedreigingen
 Real-time monitoren en centraal loggen van alarmeringen

DATAVEILIGHEID
 Data in transit (HTTPS/SFTP) nieuwste technologie TLS1.3

  Data in rust door low level (disk) encryptie
 Klantgegevens met AES256 bit coderingssleutel
 Integriteit van gegevens met behulp van vingerafdrukken 
zoals SHA256

KLANTSPECIFIEKE AUTHENTICATIE
 Authenticatie met loginnaam en wachtwoord
 Aanvullende tweestapsverificatie

 • TOTP (Op tijd gebaseerd eenmalig wachtwoord)
 • E-mail token authenticatie
 • Duo Mobile authenticatie
 Ondersteuning van het ‘Vier ogen’ inlogprincipe 
 Uitgebreide ondersteuning van het wachtwoordbeleid
 Externe authenticatie op basis van SAMLv2

SERVICE LEVEL AGREEMENT
Onze clouddiensten omvatten service en ondersteuning voor 
gebruikers. NEC Integratiepartner Bumicom bewaakt de dienst-
verlening en verplicht zich tot een nauwgezette uitvoering van 
haar verplichtingen.

Solution provided by NEC Integration 
Partner Bumicom
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