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Jak NetRex řešení funguje
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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

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

Certifikace a členství:

Jděte na to chytře!

NetRex Box
Výkonné lokální úložiště pro archivaci nahrávek s řadou dalších 

pokročilých funkcí

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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NetRex Box Rackmount

Cena NB4235 (6 TB)   34 999 Kč bez DPH
NB4335 (9 TB)   37 999 Kč bez DPH
NB4435 (12 TB)   39 999 Kč bez DPH
NB4635 (18 TB)   44 999 Kč bez DPH
NB4835 (24 TB)   49 999 Kč bez DPH
NB41235 (36 TB)   69 999 Kč bez DPH

Maximální počet připojených kamer až 64

Procesor Intel® Xeon® E-2314 (2,80 GHz)

Paměť 8 GB (DDR4 3200 MHz)

Pevné disky 4× SATA 6 Gb/s  5 400 ot./s

RAID RAID 5

Dostupná kapacita 6 / 9 / 12 / 18 / 24 / 36 TB

Síťová karta Dual LAN 1 GbE + BMC

Formát dat H.264

Transkódování videa Ano

Ukládání záznamu na externí zařízení Ano (2× USB 3.0, 2× USB 2.0)

Možnost připojení externího monitoru Ano (1× VGA)

Nepřetržitý dohled nad funkčností zařízení 24 × 7 Ano

Podpora UPS Ano

Maximální spotřeba 55 W

Rozměry 437 (š) × 503 (v) × 43 (h) mm

Hmotnost 15, 1 kg

Provozní podmínky 5 °C – 35 °C

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

Výhody NetRex BoxuTechnické parametry NetRex BoxuCo je NetRex Box a co vám umožní

 02  Archivace nahrávek  
z IP kamer Axis

01 Snadná a rychlá instalace

03 Kompaktní rozměry

05 Nízká spotřeba

07 Dohledová stanice

09 Maximální bezpečnost

02 Variabilita úložiště

04 Maximální výkon

06 Transkódování videa

08 Kontrola funkčnosti

10 Pravidelná aktualizace

  NetRex Box je lokální síťové úložiště s námi vyvinutým 
a přednastaveným operačním systémem s pokročilou 
funkcionalitou, které umožňuje efektivní ukládání záznamů 
v té nejlepší možné kvalitě.

NetRex Box stačí připojit ethernetovým kabelem 
do stejné sítě jako kamery a zapnout. Nepotřebujete ani 
veřejnou IP adresu. Zapomeňte na složitou konfiguraci, 
jde to i jednoduše a rychle.

Velkou výhodou NetRex Boxu je jeho 
velikost. Desktopová verze o rozměrech 
197 mm (š) × 63 mm (v) × 220 mm (h) se pohodlně 
vejde na stůl, zeď nebo do zázemí vaší kanceláře nebo 
prodejny. Serverová verze s výškou 1U šetří místo taktéž. 
Kompaktní pro veškeré prostory!

Mezi největší výhody NetRex Boxu patří nízká spotřeba 
elektrické energie. Díky tomu se snižují vaše provozní 
náklady, které za jeden jediný rok mohou klesnout 
až o 3 000 Kč v porovnání s klasickým PC. Myslete 
ekonomicky, ale také ekologicky. NetRex Box šetří peníze 
i přírodu! Pojďte do toho s námi.

NetRex Box umí také fungovat jako dohledová stanice. 
Můžete tak k němu připojit monitor nebo velkou TV 
a sledovat až 4 kamery v živém přenosu. Ideální pro 
menší provozovny nebo prodejny. Pokud chcete sledovat 
více než 4 kamery, je pro vás vhodný náš produkt NetRex 
Dohledová stanice, který umí obsloužit i video stěnu s až 
64 kamerami současně. Chtějte více!

Veškeré nahrávky jsou v maximálním bezpečí. Kromě 
lokálního uložení jsou nahrávky ukládány i na zálohované 
servery NetRex tak, aby byly vždy dostupné pro vaše 
potřeby. Bezpečnost je pro nás prioritou. Spolehněte se!

Lokální síťové videorekordéry NetRex Box mají úložnou 
kapacitu od 1 TB v desktopové verzi až do 24 TB 
v rackovém provedení. Zvolte velikost úložišť podle 
svých potřeb a požadavků!

NetRex Box má výkonný čtyřjádrový Intel® procesor, 
který s 64bitovou architekturou a odladěným operačním 
systémem zvládne bez problémů nahrávání až 
64 kamer. Využijte maximální výkon NetRex Boxu 
a nedopusťte, aby vás něco omezovalo.

NetRex Box automaticky převede uložené nahrávky 
do optimálního rozlišení pro dané zařízení nebo datovou 
síť. Díky novým možnostem rychlého přehrávání je 
prohlížení záznamů komfortnější než kdy dřív. Nečekejte, 
NetRex Box to zvládne rychle.

Neustálou kontrolu nechte na nás. NetRex Box 
komunikuje s centrální platformou a na případné 
problémy ihned upozorní. Veškeré nedostatky 
a problémy vám služba oznámí e-mailem nebo Push 
zprávou. Už se nemusíte bát, že by něco nefungovalo 
bez vašeho vědomí.

Centrální NetRex platforma zajistí vzdálený upgrade 
NetRex Boxu, který se může nacházet kdekoliv. Nechte 
údržbu svých lokálních úložišť na nás a mějte vždy ten 
nejnovější software!

01  Propracované 
záznamové zařízení

  Nedovolte, aby vám něco uniklo. Propracované a chytré záznamové 
zařízení NetRex Box je navrženo tak, aby skvěle doplňovalo vaše 
služby z platformy NetRex. 

  Kombinace kvalitního lokálního záznamu a nahrávání na NetRex 
platformu v nižším rozlišení je optimálním řešením pro zajištění 
integrity obrazových i zvukových dat. 

  Vzdálené nahrávání je vhodné jako záloha při odcizení či zničení 
NetRex Boxu, a lokální záznam naopak zajistí data i při výpadku 
internetu. Spolehněte se na výkonné záznamové zařízení!


