Řešení pro on-line lekce

Jóga, pilates a jiná cvičení jednoduše on-line
Řešíte, jak si poradit v této nelehké době s klesajícím počtem lidí na vašich kurzech? NetRex pro vás
připravil unikátní řešení pro přenesení vašich lekcí jógy, pilates a dalších druhů cvičení on-line k lidem
domů. Je vhodné i pro technicky méně zdatné lektory a zákazníky. Vaše starosti s kurzy na dálku vyřeší
naše streamovací kamera, která se ovládá pouze jedním připojeným tlačítkem. Obsluhu tak zvládne každý.

Kamera AXIS M1135 pro stream ve Full HD
• Aplikace uvnitř kamery zajistí vysílání na internet.
• O kvalitní zvuk se postará zabudovaný mikrofon.

Snadné umístění

• Kamera na stativu se může přenášet a otáčet.
• Je nutný pouze síťový kabel s napájením.

Tlačítko s indikační LED diodou

• Začátek a konec streamování stisknutím tlačítka.
• Světelná dioda signalizuje probíhající vysílání.

Celková cena setu včetně instalace a nastavení
20 000-25 000 Kč

bez DPH

JEDNODUCHOST

Nastavíme a kompletně vám připravíme kameru, abyste ji mohli
hned používat. Lektor před začátkem lekce pouze stiskne tlačítko
a tím spustí živý přenos. Rozsvícené světlo na tlačítku ho informuje
o tom, že vysílá. Po skončení lekce stisknutím tlačítka stream ukončí.

ARCHIV NAHRÁVEK

Záznam živého vysílání se automaticky uloží na YouTube. Videa
mohou být veřejná nebo lze zaslat neveřejný odkaz pouze těm, kteří
se přihlásili na lekci. Link lze odeslat před vysíláním i po něm.

UNIVERZÁLNOST

Aplikace nainstalovaná v kameře přenáší video přímo na YouTube (či
další platformy) bez nutnosti použití počítače. Používání YouTube
je zdarma a vaši zákazníci si mohou lekci pustit na jakémkoliv
zařízení (televize, tablet, mobil, počítač).

JEDNORÁZOVÁ INVESTICE

Naše řešení je komplexní a bez dalších poplatků. Vydrží vám řadu
let. Za samotné vysílání již neplatíte nic.

MULTIFUNKČNÍ VYUŽITÍ

OVĚŘENO V PRAXI
Naše řešení pro vzdálené kurzy a také
výuku již používá řada studií a škol.
Pilotovali jsme ho ve studiu Karma Yoga
na pražských Vinohradech.
„Přestože klademe maximální důraz na hygienu
a bezpečí našich zákazníků, tak se poslední dobou čím
dál více lidí bojí do kurzů docházet. Forma vzdálených
on-line lekcí je pro nás řešení, jak nepřijít o již zaplacené
kurzy a dále fungovat i přes omezení, která na nás mají
vliv. Podařilo se nám díky řešení od NetRex efektivně
omezit počet lidí, kteří by jinak chtěli vrátit své peníze za
nedokončené kurzy.“

Streamovací set se dá snadno přenášet. Zajistí tak živé vysílání
lekcí a dalších akcí vašeho studia odkudkoliv.

Veronika Carmanová
majitelka studia Karma Yoga

KVALITA

Základem je prémiová kamera švédského výrobce Axis
Communications, se kterým spolupracujeme více než 14 let.
Zajišťuje kvalitní obraz a také zvuk.

Přečtěte si naši

PŘÍPADOVOU
STUDII

netrex.cz/studie-yoga

Kontaktujte nás pro více informací
Tel.: +420 226 258 021

Web: www.netrex.cz

E-mail: info@netrex.cz

