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Procedimento para Gravação de Mensagens na Voicer Master USB 
(VM0204USB) 

 
1. Formatos 

 
A Voicer Master USB permite a gravação de mensagens diurna, noturna, submenus e MOH. São 
permitidos os seguintes formatos: 
 
• WAVE PCM, 8kHz, 16 bits, mono;  
Este formato possui a melhor qualidade de áudio e é o recomendado para a gravação das mensagens. 
 
• WAVE CCITT a-Law, 8kHz, 8 bits, mono;  
Este formato é uma opção para a gravação e possui qualidade regular. 
 
• WAVE CCITT u-Law; 8kHz, 8 bits, mono; 
Este formato é uma opção para a gravação e possui qualidade regular. 
 
• GSM 6.10; 
Este formato possui baixa qualidade e não é recomendado o seu uso. 
 
ATENÇÃO: Para a realização da gravação/reprodução de mensagens no formato PCM/WAVE a versão do 
firmware deverá ser 0604 ou superior e a versão do programa vm0204usb_msg.exe 1.08 ou superior, 
caso ao contrário utilize somente o formato GSM. 
 

2. Tamanhos das Mensagens 
 

A capacidade total para a gravação de mensagens na Voicer Master USB depende do formato utilizado. 
Os tempos totais disponíveis para a gravação de mensagens diurna, noturna, submenus e MOH são: 
 
- WAVE/PCM: 120 segundos (Recomendado); 
- GSM: 600 segundos; 
 
Esses tempos são referentes ao tamanho máximo de todas as mensagens somadas, além disso, cada 
posição de mensagem possui um tempo máximo permitido, conforme tabela 1: 
 

Número (Posição da 
Mensagem) 

Descrição Tempo Máximo (segundos) 

0 “zero” 2.4 
1 “um” 2.4 
2 “dois” 2.4 
3 “três” 2.4 
4 “quatro” 2.4 
5 “cinco” 2.4 
6 “seis” 2.4 
7 “sete” 2.4 
8 “oito” 2.4 
9 “nove” 2.4 
10 “dez” 2.4 
11 “onze” 2.4 
12 “doze” 2.4 
13 “treze” 2.4 
14 “quatorze” 2.4 
15 “quinze” 2.4 
16 “dezesseis” 2.4 
17 “dezessete” 2.4 
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18 “dezoito” 2.4 
19 “dezenove” 2.4 
20 “vinte” 2.4 
21 “trinta” 2.4 
22 “quarenta” 2.4 
23 “cinquenta” 2.4 
24 “uma” 2.4 
25 “duas” 2.4 
26 “e” 2.4 
27 “número incorreto” 2.4 
28 “ramal ocupado” 2.4 
29 “ramal não atende” 2.4 
30 “até logo” 2.4 
31 “aguarde” 2.4 
32 TOM de beep 2.4 
33 “bom dia” 9.6 
34 “boa tarde” 9.6 
35 “boa noite” 9.6 
36 “repetindo” 9.6 
37 “obrigada” 9.6 
38 Mensagem do 

submenu 1 
38.5 

39 Mensagem do 
submenu 2 

38.5 

40 Mensagem do 
submenu 3 

38.5 

41 Mensagem do 
submenu 4 

38.5 

42 Mensagem do 
submenu 5 

38.5 

43 Mensagem do 
submenu 6 

38.5 

44 Mensagem do 
submenu 7 

38.5 

45 Mensagem do 
submenu 8 

38.5 

46 Mensagem do 
submenu 9 

38.5 

47 (reservado) 38.5 
48 Mensagem de 

atendimento diurna 
38.5 

49 Mensagem de 
atendimento 

noturna 

38.5 

50 Mensagem de 
música em espera 

(MOH) 

38.5 

Tabela 1 – Organização das mensagens em formato WAV (a partir da versão 0604): 

 
 

 
3. Gravação 

 
Para gravar as mensagens utilize o programa vm0204usb_msg.exe. Este software deve ser executado 
com equipamento em funcionamento e conectado o cabo USB ao computador. 
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Ao executar o programa aparecerá as opções de comandos, o número de canais da placa e a versão do 
firmware. 
 

 
 
As mensagens estão organizadas na placa conforme o tópico "Lista de Mensagens (MST2.CFG)" onde 
cada mensagem tem um número correspondente. Atenção o programa não faz verificação se a 
mensagem gravada excedeu o tempo máximo, ao tentar gravar uma mensagem com duração maior que 
a especificada o resultado será imprevisível podendo desde a mensagem ser cortada ao exceder o limite 
de tempo ou mesmo ocupar a posição de outra mensagem, obrigando assim uma reconfiguração. 
 
Conteúdo do arquivo MST2.CFG e respectivas mensagens: 
 
0:.\...\0.xxx (Número 0) 
1:.\...\1.xxx (Número 1) 
2:.\...\2.xxx (Número 2) 
3:.\...\3.xxx (Número 3) 
4:.\...\4.xxx (Número 4) 
5:.\...\5.xxx (Número 5) 
6:.\...\6.xxx (Número 6) 
7:.\...\7.xxx (Número 7) 
8:.\...\8.xxx (Número 8) 
9:.\...\9.xxx (Número 9) 
10:.\...\10.xxx (Número 10) 
11:.\...\11.xxx (Número 11) 
12:.\...\12.xxx (Número 12) 
13:.\...\13.xxx (Número 13) 
14:.\...\14.xxx (Número 14) 
15:.\...\15.xxx (Número 15) 
16:.\...\16.xxx (Número 16) 
17:.\...\17.xxx (Número 17) 
18:.\...\18.xxx (Número 18) 
19:.\...\19.xxx (Número 19) 
20:.\...\20.xxx (Número 20) 
21:.\...\30.xxx (Número 30) 
22:.\...\40.xxx (Número 40) 
23:.\...\50.xxx (Número 50) 
24:.\...\1f.xxx (Mensagem "uma") 
25:.\...\2f.xxx (Mensagem "duas") 
26:.\...\e.xxx (Mensagem "e") 
27:.\...\NINC.xxx (Mensagem de "número incorreto") 
28:.\...\ROC.xxx (Mensagem de "ramal ocupado") 
29:.\...\RNA.xxx (Mensagem de "ramal não atende") 
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30:.\...\atelogo.xxx (Mensagem de "até logo") 
31:.\...\aguarde.xxx (Mensagem de "aguarde") 
32:.\...\beep.xxx (TOM de "Beep") 
33:.\...\bomdia.xxx (Mensagem de "Bom dia") 
34:.\...\boatarde.xxx (Mensagem de "Boa tarde") 
35:.\...\boanoite.xxx (Mensagem de "Boa noite") 
36:.\...\reptindo.xxx (Mensagem de "repetindo") 
37:.\...\obrigada.xxx (Mensagem de "obrigada") 
38:.\...\smenu1.xxx (Mensagem do Sub Menu 1) 
39:.\...\smenu2.xxx (Mensagem do Sub Menu 2) 
40:.\...\smenu3.xxx (Mensagem do Sub Menu 3) 
41:.\...\smenu4.xxx (Mensagem do Sub Menu 4) 
42:.\...\smenu5.xxx (Mensagem do Sub Menu 5) 
43:.\...\smenu6.xxx (Mensagem do Sub Menu 6) 
44:.\...\smenu7.xxx (Mensagem do Sub Menu 7) 
45:.\...\smenu8.xxx (Mensagem do Sub Menu 8) 
46:.\...\smenu9.xxx (Mensagem do Sub Menu 9) 
48:.\...\diurna.xxx (Mensagem diurna) 
49:.\...\noturna.xxx (Mensagem noturna) 
50:.\...\xxx.xxx (Mensagem da música em espera MOH) 

 
 
Menus 
 
Opção 1: Carrega as mensagens listadas no arquivo mst2.cfg. 
 
Este arquivo contém uma lista com as mensagens padrões que devem ser gravadas. Cada linha do 
arquivo deve conter o número da mensagem e o caminho do arquivo de áudio, por exemplo: 
 
<NÚMERO DA MSG>:<CAMINHO E/OU NOME DO ARQUIVO DA MSG> 
 
3:.\msg\3.gsm 
 
Onde "3:" é o número da mensagem e ".\msg\3.gsm" é o caminho e nome do arquivo. 
 
Se a linha começar por * a mesma é ignorada. 
O arquivo pode ter de 1 até 50 linhas. 
Se ocorrer algum erro durante a gravação o processo é finalizado e os arquivos não serão gravados.  
 
Opção 2: Carrega as mensagens listadas de um arquivo com o mesmo formato do arquivo mst2.cfg. 
 
Opção 3: Grava uma mensagem, será necessário fornecer o número da mensagem, o caminho e nome 
do arquivo. 
 
Opção 8: Apaga todas as mensagens da memória do equipamento. 
 
Esc: Tecle 'Esc' para sair do programa. 
 


