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PRODUK NMS
Security Monitor Pro

Versi Perangkat Lunak : 5.2
Pengembang : Deskshare
Harga : Trial / Lisensi USD 89.95
Ukuran : 25.1 MB
Sistem Operasi : Windows 2008/2012/XP/Vista/7/8

Demi menjaga keamanan di tempat berada, biasanya kita memasang kamera
pengintai di sudut tempat tertentu. Hal ini untuk memudahkan kita memantau
beberapa area di waktu yang bersamaan. Saat ini banyak sekali aplikasi komputer
yang membantu mempermudah tampilan video dari kamera pengintai, salah satunya
Security Monitor Pro yang dikembangkan oleh Deskshare.

Aplikasi ini mampu menampilkan video dari 32 kamera dalam waktu yang
bersamaan, sehingga dipastikan tidak akan memiliki blind spot dan juga mendukung
IP dan USB camera. Ketika sudah terkoneksi, diharuskan memasukan data kamera
berupa brand dan model pada daftar yang sudah diberikan. Anda bisa mengatur



pilihan tampilan, seperti resolusi video, frame rate, atau display name. Selain itu, juga
bisa memilih level sensitivitas gerakan, bergantung apabila Anda ingin memlihat
gerakan yang mulus atau gambar yang relevan saja. Jika kamera mendeteksi adanya
gerakan aka nada pengingat berwarna merah sehingga bagi siapapun yang melihatnya
akan segera memberikan perhatian yang lebih.

Adapun fitur yang lebih detail lagi, ketika gerakan terdeteksi, Security Monitor
Pro dapat melakukan beberapa tindakan seperti mulai merekam video kemudian
merekamnya dalam bentuk format WMV, atau mengambil gambar dan
menyimpannya dalam format JPEG, bahkan mengirimkan email notifikasi pada Anda.
Sebagai tambahan, aplikasi ini bisa mengunggah rekaman video dan foto kepada akun
FTP Anda. Hasil rekaman video dan foto bisa diberikan informasi tambahan seperti
tanggal dan waktu sebagai bukti pengambilan gambar, ataupun tulisan tertentu atau
watermark.

Untuk mencegah kesalahan indikasi, Anda dapat menginstruksikan aplikasi ini
untuk mengabaikan gerakan pada area tertentu dengan sebelumnya memberikan
definisi area dari tampilan kamera pada layar desktop Anda. Pilihan lain, Anda juga
bisa menayangkan video rekaman secara online sehingga Anda dapat mengecek
lokasi tanpa perlu berada di depan komputer yang menjalankan Security Monitor Pro
ini. Dengan fiturnya yang baik dan tampilan antar muka yang user friendly ini, maka
Security Monitor Pro layak menjadi partner aplikasi Anda dalam meningkatkan
keamanan di tempat Anda berada.


