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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 Add-ons
Přehled doplňkových služeb a rozšíření  

pro NetRex platformu. 

v číslech

33
zaměstnanců

800
aktivních klientů

6 000
kamer v systému

272 000
řádků zdrojového 

kódu

36 TB
dat video záznamů 

denně

2 000
monitorovaných 

prodejen

230
požadavků zákazníků 

měsíčně

215
šálků kávy týdně

32
dětí našich 

zaměstnanců

5
psů

100%
nasazení pro  

klienty

16
let na trhu



x

02 Netrex Add-ons
Přehled NetRex řešení

Portfolio doplňků NetRex platformy

Co pro vás zajistíme:

Zajímá vás víc? 
Neváhejte se na nás obrátit.

+420 226 258 021

info@netrex.cz

01 Netrex Add-ons
Představení

01 Opening Hours Monitor 02  POS Monitor

03  Cash Register Monitor 04  Další doplňky 
  Mějte přehled o tom, kdy a kdo otevírá pokladnu s penězi. V případě 

neoprávněné manipulace vás NetRex platforma okamžitě upozorní 
a vy tak můžete neprodleně zasáhnout. 

  Propojte NetRex platformu s nouzovým tlačítkem pro okamžité 
notifikace o incidentech na pracovišti, nebo s reproduktory pro 
rozšíření dohledového řešení a snadnou komunikaci se zákazníky 
i zaměstnanci. 

  Pohlídejte si otevírací dobu své prodejny pomocí doplňku, který pečlivě 
sleduje všechna otevření i zavření a o jakékoliv odchylce vás pohotově 
informuje. 

  Stačí jen nainstalovat magnetický kontakt na roletu prodejny a NetRex 
platforma s doplňkem se o vše postarají. 

  Sledujte rozhraní pokladního systému v živém přenosu z dohledové 
kamery a mějte jistotu, že pokladní transakce probíhají korektně. 

  K používání tohoto doplňku není třeba žádný hardware, všechno 
obstará NetRex platforma, aplikace ShareX nainstalovaná na počítači 
s pokladním systémem, a CamOverlay App. 

Využijte potenciálu své AXIS kamery a NetRex platformy s našimi předpřipravenými doplňky.Rozšiřte si funkčnost NetRex platformy o doplňky, které přímo odpovídají vašim 
potřebám. Vybírejte z předpřipravených funkcionalit nebo si řekněte o řešení 
na klíč a získejte nástroje, které vaše podnikání pozvednou na novou úroveň. 

Co nabízejí NetRex Add-ons?

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

Chcete dostávat notifikace s teplotou mrazících boxů či e-maily s fotografiemi regálů pro kontrolu 
doplňování zboží? Nebo máte úplně jinou, zcela specifickou potřebu, kterou vám NetRex může pomoct 
naplnit? Dejte nám vědět! Díky vlastnímu vývojovému týmu nejen neustále zdokonalujeme náš systém, ale 
zároveň jsme vždy připraveni na nové výzvy.

Doplňky na míru

Reproduktory

Dohledové kamery

Opening Hours Monitor

Nouzové tlačítko

Cash Register Monitor
POS Monitor


