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Dvojí propagace: Hotel Mozart využívá živého vysílání 
nejen pro hotelovou TV

Speciální promo nabídka 
pro hotelové hosty

+ Nabídka restaurace 
v infotickeru

Poslání
Pražský hotel The Mozart se nachází na Smetanově 
nábřeží jen pár kroků od Karlova mostu, dechberoucí 
výhled z jeho střechy však není veřejnosti přístupný. 
Vedení hotelu se ho proto rozhodlo zprostředkovat 
pomocí živých přenosů. Úkolem společnosti NetRex 
bylo zavést řešení, které bude streamovat jak do 
uzavřeného okruhu hotelové TV, tak na YouTube.

Řešení
Na střechu hotelu byla nainstalovaná síťová 
kamera AXIS P3248-LVE propojená s cloudovou 
platformou NetRex pro snadnou vzdálenou správu 
a headendem pro zapojení do televizního okruhu. 
Živý přenos zajišťuje služba NetRex Streamer, 
která umožňuje souběžné vysílání několika 
živých přenosů, z nichž každý je opatřený vlastní 
překryvnou grafikou. Zatímco na YouTube je 
živý přenos obohacený o  logo hotelu a aktuální 
předpověď počasí, v hotelové TV hosté uvidí navíc 
i  speciální promo nabídku na Prague Visitor 
Pass se slevou a info tickerem s aktuální nabídkou 
hotelové restaurace.

Technické 
parametry

Typy kamer: AXIS P3248-LVE

Technologie: NetRex platforma

Služba NetRex Streamer

YouTube.com + Hotelová TV

Lokalita: Praha

Výsledek
Díky zvolenému řešení si hosté hotelu mohou 
na jednom kanálu hotelové TV pustit stream 
ze střechy hotelu. Kromě aktuálních informací 
o  počasí a  sdělení hotelu tak na vlastní oči vidí, 
jak to vypadá venku, a mají možnost přizpůsobit si 
program. Kamera zároveň streamuje přímo na 
YouTube a láká k návštěvě další potenciální hosty. 

Typy kamer: AXIS P3248-LVE

Technologie: NetRex platforma

Služba NetRex Streamer

Služba NetRex Panomax

YouTube.com + Hotelová TV

Lokalita: Praha

https://camstreamer.com/redirect/MHTIpDXPrtpbk5NMGwLITXF5egwOrHwJAZLMgJPn
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Přejít na YouTube

Služba NetRex Streamer
Služba NetRex Streamer umožňuje živé vysílání z IP 
kamery přímo na webové stránky či sociální sítě. Živé 
přenosy je možné doplnit dynamickou překryvnou 
grafikou v podobě loga, info tickeru, informací 
o počasí nebo i bannerů s akčními nabídkami. Služba 
umožňuje i integraci systémů třetích stran. 
Více na netrex.cz

Síťové kamery AXIS
Axis Communications se řadí mezi přední výrobce 
síťových kamer. Jejich široká nabídka zahrnuje 
fixní, pohyblivé, panoramatické i termální kamery 
s  brilantní optikou, pokročilými funkcemi 
a vysokým výkonem procesoru. Díky tomu je možné 
využívat služeb ke streamování přímo v kamerách.
Více na axis.com

O hotelu The Mozart Prague
Pětihvězdičkový hotel Mozart se nachází v budově 
Pachtova paláce z konce 18. století a jeho historie je 
spjatá nejen s Wolfgangem Amadeem Mozartem, 
ale i Giacomem Casanovou či Václavem Havlem. 
Více na themozart.com

https://camstreamer.com/redirect/MHTIpDXPrtpbk5NMGwLITXF5egwOrHwJAZLMgJPn
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