
Služba

Jak NetRex řešení funguje

NetRex s.r.o. U Nikolajky 11
150 00 Praha 5 - Smíchov

Tel.:  +420 226 258 021
Fax:  +420 226 258 022 

E-mail:  info@netrex.cz
Web:  www.netrex.cz

Kdo je NetRex?
Jsme přední IT společnost nabízející služby hostovaného videa pro profesionální instalace. Od roku 2006 neustále zkoumáme 

a objevujeme nové možnosti nasazení moderních síťových video technologií s všudypřítomným internetem a snažíme se přinášet nové 

možnosti zajištění bezpečí, lepší kontrolu nebo zvýšení efektivity práce.

Jsme česká společnost s  působností a  mnoha instalacemi v  řadě evropských zemí. Disponujeme silným vývojovým týmem 

a úzká spolupráce s předním výrobcem IP kamer, švédskou firmou Axis Communications AB, nám umožňuje operativní řešení i těch 

nejnáročnějších požadavků zákazníků. Věříme, že naše služby pod hlavičkou „NetRex – Vaše třetí oko“ osloví i vás.

Kvalitní kamery Cloudová platforma Široká nabídka služeb

NetRex služby zblízka

Co pro vás zajistíme:

Zakládáme si na kvalitním hardwaru a službách, které jsou praktické a mají jednoduché, uživatelsky přátelské ovládání.   

Na platformě máte k dispozici řadu praktických 

služeb: dohled s nahráváním, retailovou 

analytiku, časosběrná videa, streamování, čtení 

registračních značek vozidel a další.

Kamery a případné další síťové prvky snadno 

připojíte ke cloudové platformě, která nabízí 

kompletní vzdálenou správu a mnoho dalších 

funkcí.

Vyberte si kvalitní IP kamery od předního 

švédského výrobce Axis Communications. 

Pro všechna naše řešení je používáme už více 

než 16 let a jsou velmi spolehlivé.

Zajímá vás víc? 
Neváhejte se na nás obrátit.

+420 226 258 021

info@netrex.cz

Certifikace a členství:

Náš helpdesk vám kdykoliv 
pomůže. Problém dokážeme ve 
většině případů vyřešit vzdáleně 
bez výjezdu technika.

PodporaInstalace 
a zaškolení

Náš tým vám vše nainstaluje 
a podrobně vysvětlí, jak systém 
funguje a jak se ovládá.

Sestavíme pro vás z našich 
služeb takové řešení, které 
bude vyhovovat přímo 
vašim potřebám.

Návrh řešení

Jděte na to chytře!

NetRex LPR
Služba, která pomůže s evidencí registračních značek jedoucích i stojících 

vozidel. Poté je snadno dohledáte včetně video záznamu.

v číslech

30
zaměstnanců

400
aktivních klientů

5 000
kamer v systému

272 000
řádků zdrojového 

kódu

24 TB
dat video záznamů 

denně

1 500
monitorovaných 

prodejen

230
požadavků zákazníků 

měsíčně

130
šálků kávy týdně

22
dětí našich 

zaměstnanců

5
psů

100%
nasazení pro  

klienty

16
let na trhu
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Představení Schéma Technické parametry

Aktualní parametry služby jsou k dispozici na www.netrex.cz.

NetRex LPR přehledně Technické parametry Netrex LPR

 01  Budete vědět o všech přítomných 
vozidlech (IDENTIFIKACE)
Rozpoznávání a evidence registračních značek (RZ) všech jedoucích 
i stojících vozidel.
Následné dohledání požadovaných RZ i s příslušným videozáznamem.

02   Vyhnete se komplikacím  
(KONTROLNÍ NÁSTROJ)    
Zjištění přesného času výskytu vozidla v daném objektu.
Zajištění důkazních materiálů při krádežích, obvinění z poškození, 
parkování na černo atd. (autoservisy, parkoviště, automyčky). 
Možnost propojení s vaším systémem pro detailnější kontrolu.

Cena

NetRex LPR

1 399 Kč bez DPH / měsíc 

Objemové slevy 

Webový přístup Ano

Mobilní přístup Ano

Přesnost rozpoznání až 95 % 

Současné rozpoznávání více značek Ano

Centrální úschova dat Ano Ano

Živý pohled na kameru Ano

Ano

Vzdálený záznam videa a zvuku  
(NetRex servery) 

Počet současných vzdálených přístupů na kameru 5

Maximální rozlišení a framerate 
kamery, maximálně 45 dnů záznamu

Maximální rozlišení a framerate 
kamery, maximálně 7 dnů záznamu

Ano

Ano

Maximálně 1080p / 10 fps, garance 
45 dnů záznamu 

Maximálně 720p / 10 fps, garance 
7 dnů záznamu 

Ano, i z více kamer najednou 

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

1 199 Kč bez DPH / měsíc

Ano

Ano

až 95 % 

Ano

Ano

Ano

Ano, i z více kamer najednou

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

2

Ano

Lokální záznam videa a zvuku 

Snadný přístup k záznamům a vyhledávání 

Export dat 

Automatické reporty 

Logování událostí 

Nepřetržitý dohled nad funkčností systému 24 × 7 

Zabezpečený SSL přístup 

E-mail a telefon (v pracovní dny 9:00–18:00) 

Upozorňování na události e-mailem /  
Push notifikací 

Podřízené uživatelské účty 

Zákaznická podpora 

Možnost přikoupení rozšířené podpory (SLA) 

Přístup k funkcím systému přes aplikační 
rozhraní 

BasicPremium

Ano

Kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. 

Řešení pro  
automyčky, servisy a parkoviště

Řešení pro  
města a městské úřady

Vhodné například pro města a městskou policii  
nebo pro automyčky

NetRex LPR je oblíbená služba pro místa, kde se vyskytuje větší množství aut a kde evidence 
registračních značek pomáhá zvyšovat bezpečnost.

Proč mít NetRex LPR a co vám 
tato služba umožní


