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NetRex řešení pro maloobchod:
s námi máte přehled

Jděte na to chytře!

NetRex služby zblízka Kdo jsme
Zakládáme si na kvalitním hardwaru a službách, které jsou praktické a mají jednoduché, uživatelsky přátelské ovládání.   

NetRex je 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 českou společností 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.

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.

Cloudová platforma

Vyberte si kvalitní IP kamery  

od předního švédského výrobce Axis 

Communications. Pro všechna naše  

řešení je používáme už více než 15 let 

a jsou velmi spolehlivé.

Kvalitní kamery Široká nabídka služeb

Jak NetRex řešení funguje

Co pro vás zajistíme

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

Naše kamery monitorují více než 1 500 prodejen známých značek:

Certifikace  
a členství

Web:  www.netrex.cz
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Dohledová služba NetRex Monitor Analytický panel NetRex Retail Analytics
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Dohlížejte na aktuální dění na všech 
svých prodejnách. Zobrazte si živý 
pohled i z více kamer najednou  
na jednom místě platformy.

Mějte přehled o návštěvnosti 
prodejny a dalších datech. Skvělé pro 
plánování směn a vyhodnocování 
marketingových akcí.

Propojte dohledový systém  
s pokladním a získejte kontrolu nad 
pokladními operacemi. Zamezíte 
nedorozuměním a finančním ztrátám.

Prohlížejte je rychle díky náhledovým 
snímkům nebo funkci SmartSearch: 
filtrování nahrávek podle pohybu  
v určité oblasti záběru.

Do platformy se můžete přihlásit 
z jakéhokoliv zařízení (počítač, 
tablet, mobil). Prodejny máte pod 
kontrolou kdykoliv a odkudkoliv.

Živý pohled Počítání zákazníků

PokladnyNahrávky

Mobilní aplikace

S NetRex řešením pro maloobchod 
máte vše na jednom místě

Kamerový systém pro maloobchod Kamerový systém pro maloobchod Kamerový systém pro maloobchod
Dohledová služba NetRex Monitor Analytický panel NetRex Retail Analytics NetRex platforma

NetRex nabízí komplexní bezpečnostní a analytické řešení, se kterým máte vždy přehled. Přejete se podívat na živý záznam z prodejny, 
zkontrolovat notifikace anebo zjistit, kolik zákazníků váš obchod navštívilo? NetRex platforma obsahuje moduly pro dohled i analýzu, 
všechny informace tím pádem máte na jediném místě. Díky mobilní aplikaci NetRex Mobile se navíc do systému můžete připojit kdykoliv 
a odkudkoliv. Vyberte si doplňkové služby, díky nimž si můžete NetRex platformu dále přizpůsobit potřebám vašeho podnikání.

Přizpůsobte si NetRex platformu svým potřebám

Hlídání otevírací doby prodejny

Sledujte v reálném čase obrazovku  
z pokladny přímo ve videu z dohledové 
kamery. Vidíte tak na první pohled, co zrovna 
pokladní markuje za zboží a máte vizuální 
kontrolu, že nedochází k podvodům.

Dohlédněte na otevírací dobu vašich prodejen. 
Tato doplňková služba eviduje časy, vytváří  
reporty a okamžitě informuje odpovědnou 
osobu, pokud není obchod otevřený včas nebo 
když je uzavřený v době, kdy by být neměl.

Zobrazení pokladního monitoru  

Počítací kamery
Dohledové kamery

Hlídání otevírací doby 

Nouzové tlačítko

Platforma zaznamenává přes 200
typů událostí (např. poruchy systému /
kamery, detekce pohybu), na které vás
může upozornit e-mailem, push 
zprávou v mobilu či přímo v platformě.

Notifikace
Vyberte si data, která vás skutečně 
zajímají, a zobrazte si je přehledně  
na jednom místě. Porovnávejte  
pobočky a časová období mezi sebou.

Analytický panel

Nechte si pravidelně posílat na e-mail 
reporty, které si sami nastavíte. Zajistí 
dokonalý přehled nejen vám, ale 
i manažerům jednotlivých poboček.

Automatické reporty

Mějte přehled o tom, kdy se otevírá pokladna 
s penězi. NetRex systém dokáže detekovat  
a evidovat neoprávněné otevření a okamžitě 
na to upozornit.

Manipulace s pokladnou

Vyberte si ze stávajících doplňkových služeb anebo si od nás nechte vyvinout doplňky na klíč. Můžete tak dostávat  
do e-mailu třeba fotografii výlohy či konkrétních regálů nebo i teplotu mrazicích boxů nebo umístit na provozovnu  
nouzové tlačítko, které pošle do platformy NetRex notifikaci.

NetRex Add-ons na míru

Manipulace s pokladnou
Zobrazení pokladního monitoru  


