
PANDUAN PENGGUNAAN CCTV 

UNTUK OPERATOR 

 

1. CCTV ATCS merupakan tampilan dari CCTV yang berada di traffic light. Untuk membuka tampilan 

CCTV tersebut diperlukan untuk menjalankan aplikasi yang bernama iVMS-4200 Client seperti pada 

gambar di bawah ini 

 

Gambar 1 Shortcut Aplikasi CCTV 

2. Klik dua kali pada shortcut aplikasi tersebut maka aplikasi akan berjalan 

 

Gambar 2 Loading Membuka Aplikasi iVMS 

3. Setelah loading selesai, tampilan aplikasi iVMS seperti pada gambar berikut 



 

Gambar 3 Tampilan Aplikasi iVMS 

4. Setelah aplikasi terbuka. Bisa kita lihat kondisi kamera CCTV di lapangan seperti keterangan gambar 

di bawah ini 

 

Gambar 4 Kondisi Kamera CCTV di Traffic Light Mati 

 

Gambar 5 Kondisi Kamera CCTV di Traffic Light Nyala 

5. Setelah memastikan kondisi kamera di traffic light nyala, maka bisa kita lihat hasil dari video yang 

ditampilkan melalui aplikasi ini. 



 

Gambar 6 Proses Menampilkan Hasil CCTV 

6. Pilih salah satu kotak di main view untuk ditampilkan hasil CCTV dengan cara klik satu kali. Kemudian 

klik dua kali di bagian kamera untuk menampilkannya. Setelah ditampilkan semua maka hasilnya 

akan seperti gambar di bawah ini 

 

Gambar 7 Tampilan Semua Kamera di Main View 

7. Setelah semua kamera selesai ditampilkan maka selanjutnya adalah sinkronisasi waktu di tiap-tiap 

kamera dengan cara klik kanan pada tiap kotak layout main view dan pilih synchronization 

 

Gambar 8 Proses Sinkronisasi Waktu 



8. Setelah semua waktu pada kamera CCTV menunjukkan waktu yang sama selanjutnya bisa mulai 

proses perekaman CCTV agar hasil dari videonya dapat tersimpan pada hardisk PC dan bisa dilihat di 

lain waktu. Klik tombol merah kecil di bawah kanan tiap kotak layout di masing-masing tampilan 

kamera 

 

Gambar 9 Tombol Rekam Sebelum Aktif 

9. Setelah tombol tersebut diklik maka tampilannya akan seperti di bawah ini 

 

Gambar 10 Tombol Rekam Setelah Aktif 

10. Selain tombol rekam yang berubah bentuknya, tampilan list kamera juga berubah ketika perekaman 

berlangsung.  

 

Gambar 11 List Kamera 

11. Apabila kamera CCTV di traffic light lebih dari empat sedangkan di main view hanya tersedia empat 

tempat layout maka untuk menambah layout adalah dengan cara klik tombol kotak kecil di kiri 

bawah  



 

Gambar 12 Tombol Menambah Layout 

12. Setelah memilih banyak layout maka hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Terdapat enam 

kotak layout untuk menampilkan kamera CCTV 

 

Gambar 13 Enam Layout 

13. Untuk mengatur arah kamera, zoom in dan zoom out kamera adalah dengan cara klik PTZ Control di 

bagian bawah pojok kiri seperti pada gambar yang diberi kotak warna merah di bawah ini.  

 

Gambar 14 Tombol PTZ Control 

14. Setelah tombol PTZ Control diklik maka tampilannya seperti pada gambar di bawah ini. Operator 

dapat mengatur arah kamera seperti ke kanan, kiri, atas, bawah dan lainnya dan dapat mengatur 

zoom in dan zoom out kamera serta banyak pengaturan yang lainnya 



 

Gambar 15 Pengaturan Kamera di PTZ Control 

15. Setelah semua settingan semua selesai maka tampilan dari aplikasi ini bisa dilihat dengan full layar 

dengan cara klik tombol kotak di kanan bawah seperti pada gambar yang dilingkari merah berikut. 

 

Gambar 16 Tombol Layar Penuh 

16. Setelah tombol tersebut diklik maka hanya tampilan kamera CCTV yang ada dalam frame layar 

monitor PC seperti pada gambar berikut 

 

Gambar 17 Tampilan Layar Penuh 



17. Setelah layar penuh ditampilkan, operator dapat memilih untuk mengunci tampilan ini atau tidak 

dengan cara mengarahkan kursor ke atas. Akan keluar dua tombol yaitu tombol untuk mengunci 

tampilan layar penuh dan tombol untuk meninggalkan tampilan layar penuh. 

 

Gambar 18 Tombol Mengunci Tampilan Layar dan Tombol Keluar 

18. Setelah tombol kunci tampilan layar penuh diklik maka ketika ada seseorang yang akan membuka 

atau mengubah settingan yang ada pada tampilan CCTV tersebut maka akan ada kode verifikasi yang 

harus diisi berupa password yang harus diisi terlebih dahulu. 

 

 


