
Sada služebNetRex 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

Jděte na to chytře!

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.

Certifikace a členství:

NetRex Retail Analytics
Analytický panel pro přehledné porovnání různých dat  

(návštěvnost prodejen, pokladní data či konverzní poměry).

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



x 02 Netrex Retail Analytics
Netrex řešení

Kvalitní kamery Cloudová platforma Široká nabídka služeb

Jak NetRex řešení funguje?

Co pro vás zajistíme:

Zajímá vás víc? 

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.

Neváhejte se na nás obrátit.

+420 226 258 021

info@netrex.cz

01 Netrex Retail Analytics
Analytický panel 

01 Vše na jednom místě 02 Porovnávání dat 03 Automatické reporty    
  Jednoduše si nastavíte, jaké reporty s daty 

chcete dostávat a jak často.
  Čísla na vás pak budou čekat ve vaší 

e-mailové schránce a vy budete mít 
neustálý přehled.

  Všechna důležitá data jsou zobrazena 
v přehledném analytickém panelu.

  Nemusíte už trávit čas dohledáváním 
a kopírováním čísel do tabulek. Stačí otevřít 
náš analytický panel.

  Porovnání různých dat (návštěvnost prodejen, 
pokladní data či konverzní poměry) v jednom 
panelu.

  Můžete si připravit více analytických panelů 
a mít k dispozici pohled na celou síť prodejen 
či jen oblast pro svého regionálního manažera.

Jednotlivé moduly NetRex Retail Analytics
Do analytického panelu se data dostávají z různých zdrojů pomocí jednotlivých modulů. Moduly si můžete zvolit dle svých potřeb. 

 01 Modul Counter    
Modul, který zajistí počítání návštěvníků na prodejně, a to s vysokou 
přesností. Dále lze s daty pracovat v analytickém panelu a porovnávat 
tak prodejny mezi sebou. Counter také pravidelně zasílá automatické 
reporty na e-mail.

 02  Modul CashDesk
Propojení kamerového systému s pokladním systémem umožní kontrolu 
kritických pokladních operací a přehled o obchodních výsledcích. Díky 
datům lze snadno vypočítat jednu z nejdůležitějších maloobchodních 
metrik – konverzní poměr.

Co nabízí analytický panel?

Spojení služby dohledu s NetRex Monitor a služby NetRex 
Retail Analytics je ideální kombinací propojení kamerového 
světa s daty jednotlivých prodejen.

Unikátní řešení pro maloobchody NetRex vývojový tým
NetRex pomocí vlastního vývojového týmu a také zapojením 
předních univerzit vyvíjí další analytické služby. V blízké době se 
můžete těšit na další datové zdroje / moduly do služby NetRex 
Retail Analytics.

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
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01 Modul Counter
Představení

Služba NetRex Retail Analytics

Proč mít Modul Counter a co vám data umožní?

Vysoká přesnost počítání (95–99 %).
Efektivní plánování směn podle reálných dat, ne podle intuice. 
Nastavení automatických reportů pravidelně odesílaných na e-mail.

 02 Práce s daty v analytickém panelu
Srovnávání návštěvnosti jednotlivých prodejen.
Výběr časového období.
Ideální v kombinaci s pokladními daty – modul CashDesk.

NetRex vývojový tým
NetRex pomocí vlastního vývojového týmu a také zapojením 
předních univerzit vyvíjí další analytické služby. V blízké době se 
můžete těšit na další datové zdroje / moduly do služby NetRex 
Retail Analytics.

 01  Zjistíte, kolik lidí a kdy navštěvuje       
vaši prodejnu (NÁVŠTĚVNOST)  

Modul Counter  
NetRex Retail Analytics



02 Modul Counter
Technické parametry

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

x

Cena

NetRex Counter

599 Kč bez DPH / měsíc

Objemové slevy Kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. 

Přesnost měření 

Rozpoznání současně procházejících osob Ano

95–99 %

Ochrana soukromí procházejících osob 

Webový přístup 

Ano (po celou dobu trvání služby)

Ano

Mobilní přístup Ano

Automatický report dat Ano

On-line propojení s MS Excel Ano

Ano

Ano

Ano

Centrální úschova dat 

Export dat Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Po dobu využívání služby

Ano

Ano

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

Odolnost počítání vůči výpadkům internetu 

Nepřetržitý dohled nad funkčností systému 24 × 7 

Logování událostí 

Zabezpečený SSL přístup 

Podřízené uživatelské účty 

Upozorňování na události e-mailem 

Zákaznická podpora 

Událostní modul 

Přístup k funkcím systému přes aplikační rozhraní 

Možnost přikoupení rozšířené podpory (SLA)

Parametry
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01 Modul CashDesk
Představení 

Propojení kamerového systému s pokladním systémem. 
Snížení ztrát díky přehledu o podezřelých transakcích  
(prodeje, vratky, slevy). 
Obchodní výsledky – průměrná hodnota objednávky, prodej.

 02   Budete vědět, kolik 
návštěvníků skutečně nakoupilo 
(KONVERZNÍ POMĚR)     
Přehled o konverzním poměru a datech k zefektivnění prodeje. 
Analytický panel pro porovnávání dat z více poboček. 
Motivace manažerů a personálu prostřednictvím pravidelných 
přehledů (je ověřeno, že to vede k lepším prodejním výsledkům).

Služba NetRex Retail Analytics

Proč mít Modul CashDesk a co vám data umožní?

Moduly Counter a CashDesk
Současným použitím obou těchto modulů získáte skvělý 
nástroj pro počítání konverzního poměru – nejdůležitější 
metriky maloobchodního světa.

 01  Ověříte si důležité pokladní operace 
(PROPOJENÍ S POKLADNÍM SYSTÉMEM)

Modul CashDesk  
NetRex Retail Analytics



Cena

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

NetRex CashDesk

399 Kč bez DPH / měsíc

Objemové slevy Kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. 

Počet pokladen 

Počet kamer propojených s pokladnou 1

1

Zobrazení filtrů v nahrávkách 

Počet filtrů 

Ano

Až 10

Možnost zobrazit data v Panelu Ano

Možnost nastavit dobu pro uchování dat Ano

Maximální doba uchování pokladních dat 2 roky

Ano

Ano

Webový přístup 

Mobilní přístup Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

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

Export dat 

Automatický report dat 

Přístup k funkcím systému přes aplikační rozhraní 

Nepřetržitý dohled nad funkčností systému 24x7 

Zákaznická podpora 

Podřízené uživatelské účty 

Zabezpečený SSL přístup 

Možnost přikoupení rozšířené podpory (SLA) 

Parametry

02 Modul CashDesk
Technické parametry
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