
Single View - Multiple View
  TGS CCTV Portal menyediakan tampilan single view serta multiple view. Dengan tampilan single view memungkinkan pengguna
  leluasa saat live-streaming CCTV. Sedangkan dengan multiple view, pengguna dapat mengamati empat CCTV sekaligus dalam
  satu layar, sehingga dapat menghemat waktu untuk pengamatan beberapa tempat dalam waktu yang bersamaan.
Aplikasi Berbasis Web
  TGS CCTV Portal merupakan aplikasi berbasis web sehingga memudahkan user untuk mengakses CCTV di mana saja dan  kapan
    saja. Selain itu, TGS CCTV Portal dapat diakses melalui web-web browser kebanyakan, seperti Mozilla Firefox, Google Chrome,
  Opera dan Safari.
Social Media
  Suatu pengguna yang sedang login ke TGS CCTV Portal dapat mengobrol dengan pengguna lainnya lewat fitur User Chatting. 
  Selain menu chatting antar pengguna, TGS CCTV Portal juga menyediakan Conference untuk bertukar pesan singkat bersama 
  beberapa pengguna yang sedang online sekaligus.
Video Playback
    Streaming Server TGS CCTV Portal menyimpan video dari setiap CCTV dalam jangka waktu tertentu. Video rekaman CCTV dapat
  diakses dan di-streaming oleh pengguna yang memiliki akses terhadap suatu CCTV dan akses untuk melihat playback.
Screenshot Capturing
  Memungkinkan pengguna untuk mengambil screenshot dari video CCTV yang sedang di-stream. Fitur ini berguna ketika
  pengguna sedang streaming CCTV dan melihat adanya aktivitas yang mencurigakan, pengguna dapat langsung mengambil     
       gambar dari apa yang sedang terjadi. 
Enable User Comment
    Pengguna dapat memberikan komentar pada video CCTV yang sedang di-stream dan gambar hasil screenshot. Yang dapat
       memberikan komentar adalah pengguna yang memiliki hak akses untuk streaming & screenshot.
PTZ Control Camera
  Fitur ini memungkinkan user untuk menggerakkan kamera CCTV dari jauh dengan tombol navigasi yang ada di GUI. User dapat 
       mengontrol kamera CCTV untuk Pan(bergerak ke kanan-kiri), Tilt(bergerak dari bawah-atas), dan Zoom.
Error Reporting
  Ketika kamera CCTV yang sedang di-streaming mengalami gangguan atau tidak dapat di-stream, user dapat mengirimkan
       laporan adanya gangguan CCTV yang kemudian diterima oleh administrator atau creator untuk ditindaklanjuti.       laporan adanya gangguan CCTV yang kemudian diterima oleh administrator atau creator untuk ditindaklanjuti.

System kompatibel terhadap sebagian besar merk kamera CCTV yang ada dipasaran.

GUI yang intuitif dan user frendly.

Memiliki sistem keamanan yang baik dengan adanya username dan password, serta pengaturan hak akses

TGS CCTV Portal adalah aplikasi berbasis web yang memanfaatkan teknologi CCTV untuk merekam, menonton, dan berbagi video. 
Pengguna dapat mengakses layanan CCTV dari jauh dengan menggunakan koneksi internet serta didukung dengan kemampuan 
streaming 24X7 dimana saja dan kapan saja. TGS CCTV Portal mendukung protokol HTTP dan RTSP untuk real time video streaming.

Multi-level CCTV Access | Request View CCTV | Block dan Unblock Camera CCTV | Block dan Unblock Pengguna | Add Viewer 
Modul Artikel untuk berbagai artikel | System Management untuk Camera, Pengguna dan Group Pengguna | Searching.
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