
 

Poderoso software de monitoramento, 100 % nacional, registra toda a 
atividade em seu computador.

Você já parou para pensar o que seus filhos estão fazendo na Internet ? Com 
quem eles falam ? Que imagens eles estão Vendo ?

Suspeita que sua esposa ou marido esteja traindo você ? Para quem eles 
enviam e-mail ? Que vídeos eles estão assistindo ? Com quem eles estão 
teclando em salas de bate papo ?

Você quer saber o que seus funcionários estão fazendo durante o horário de 
expediente, no computador ?

O NextSpy é a solução. 

O que é o NextSpy O que é o NextSpy ?

Mantenha suas informações em segurança ...Mantenha suas informações em segurança ...
Segurança da informação é um problema que preocupa 
e tira o sono de empresários, há muito tempo.
Informações importantes com tabela de preços, projetos 
de um novo produto, dados cadastrais da carteira de 
clientes, enfim, informações preciosas podem ser 
“roubadas” em segundos.
Na década de 90, a principal forma que informações 
saiam das empresas eram os relatórios. A emissão de 
relatórios era controlada e os fragmentadores de papel 
eram presença constante nas empresas. 
Posteriormente, com o avanço da microinformática, o 
principal meio de vazamento de informações das 
empresas era o disquete.  Informações valiosas podiam 
ser copiadas para um disquete e sair da empresa 
facilmente. Para prevenir esta situação, empresas 
removiam os acionadores de disquete da maioria dos 
computadores, deixando somente em alguns 
computadores, que eram controlados.
Com o advento da Internet, uma nova porta de saída de 
informações foi criada. Dezenas de e-mails são 
enviadas diariamente por usuários, nas empresas. 
Além de permitir troca de informações sigilosas, a 
utilização da Internet nas empresas trouxe outros riscos 
como diminuição da produtividade, pois sabemos que os 
colaboradores passam aproximadamente 2:30 horas 
acessando sites e conteúdos pessoais; propagação de 
vírus, devido à falta de segurança de alguns sites e risco 

do recebimento de mensagens contendo anexos 
suspeitos; sobrecarga da rede; riscos de os 
colaboradores estarem fazendo download de 
programas licenciados ou não.
Seguindo uma tendência do mercado (já que, nos 
Estados Unidos, em 1999, 27% das empresas já 
monitoravam as máquinas de seus funcionários), 
desenvolvemos o NextSpy.
Trata-se de um programa de computador que permite 
monitorar e auditar toda a atividade em seu 
computador:
Concebido para funcionar em ambiente de rede, 
identifica também o computador e o usuário. Todas as 
informações são gravadas em um banco de dados, que 
permite efetuar pesquisas por data, hora, estação, 
usuário e tipo de operação. 
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O módulo de configuração do NextSpy permite 
definir a forma como o sistema deverá operar.

A imagem ao lado mostra a guia “Parâmetros 
Gerais”, da configuração do NextSpy.

   

A guia “Captura de Tela” permite habilitar 
ou não a captura de tela. É possível 
também definir o intervalo e a qualidade 
das imagens que serão geradas.

Telas: Configuração.Telas: Configuração.
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A guia “Captura de Dados” permite habilitar ou 
não a captura de : teclado, área de transferência, 
navegação na Internet, janelas acessadas, e-mail 
e Messenger.

 



O Viewer é a ferramenta que permite pesquisar 
tudo o que o NextSpy registrou em seu banco de 
dados. É possível filtrar por estação (em caso de 
mais de um equipamento em rede), Usuário, 
Descrição (nome da janela, nome do arquivo, etc), 
Intervalo de data e Intervalo de horário. É possível 
também filtrar somente registros que tenham algo 
digitado durante sua utilização.

Telas: Telas: Viewer (Visualisador)..
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Sobre nossa Empresa.Sobre nossa Empresa.

A NextTech Automação Ltda é uma empresa que desenvolve e comercializa soluções para a área de telefonia. 
Destacam-se em nossa linha de produtos, além do NextSpy, Gravadores telefônicos, Servidores de gravação , 
Atendedores automáticos, Voice mail, Discadores, etc.

Sua opinião é importante para nós.

Caso tenha alguma sugestão ou reclamação, estamos à disposição:

Fone: (11) 3019-2020 Email:  nexttech@nexttech.com.br
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