Případová studie

Manifesto Anděl - dohled a časosběr ze stavby
O projektu
Manifesto Market je koncept propojující gastronomii a kulturu
se zapomenutými a nevyužitými lokacemi v centru Prahy.
První Manifesto Market byl otevřen poblíž autobusového
nádraží Florenc, následoval další v prostorách Národního domu
na Smíchově.
Letos v září se smíchovský Manifesto Market přesouval
z Národního domu na místo bývalé tržnice u autobusového nádraží
Na Knížecí. NetRex pro Manifesto Market zajistil dohledové
řešení NetRex Monitor a časosběr NetRex TimeLapse, který
zachycoval výstavbu nového Manifesta v průběhu července
a srpna 2021.

Technické řešení
Dohled nad stavbou a sběr snímků pro účely časosběrného videa
zajišťovala kamera AXIS P1455-LE. Živý pohled a nahrávání
záznamů zajišťovala služba NetRex Monitor. Záznamy se ukládaly
do NetRex platformy v cloudu, jako záložní úložiště sloužila SD
karta v kameře: když došlo během stavby k výpadku internetu
(o čemž informoval watchdog, který je standardní funkcionalitou
NetRex platformy), nahrávka se dál ukládala lokálně. Při obnovení
připojení se pak záznam automaticky synchronizoval s NetRex
platformou a nedošlo tak k žádné ztrátě dat.
Důležitou součástí dodávky byla i služba NetRex TimeLapse,
která v průběhu stavby v pravidelných intervalech pořizovala
snímky. Po dokončení stavby se z časosběrného záznamu
vytvořilo krátké poutavé video (v NetRex platformě lze takové
video vygenerovat na pár kliknutí) určené pro propagaci projektu
v médiích a na vlastních kanálech Manifesto Marketu.

Slovy klienta
“Časosběr z realizace našeho zatím největšího projektu jsme chtěli
zrealizovat pro účely marketingu i prostého dohledu nad průběhem
konstrukce. NetRex našel řešení, které vyhovovalo oběma potřebám,
a výsledný export kvalitně ilustruje završenou proměnu. Velmi
jsem ocenila flexibilitu, ochotné jednání a podporu na telefonu,
kdykoli bylo potřeba poradit s nastavením exportu nebo live view.
Samotné ovládání v dashboardu je velmi snadné a intuitivní,” uvedla
ředitelka komunikace Manifesta Radka Ondráčková.
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