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Kdo je CamStreamer

Česká společnost sídlící v Praze na Smíchově

Vývojář aplikací pro instalaci v IP kamerách AXIS

AXIS ADP partner již více než deset let

S klienty a partnery z celého světa
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Co to vlastně je SlowTV?

Typ vysílání – samostatný žánr 

Původem z Norska (NRK TV v roce 2009 

vysílala 7 hodinovou jízdu vlakem)

Živé vysílání z různých zajímavých míst

Netradiční, autentický obsah, s nízkými 

produkčními náklady
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S čím jsme české SlowTV pořady realizovali my?

1) Bezpečnostní IP kamery švédského výrobce Axis Communications AB

2) CamStreamer aplikace pro překryvnou grafiku a rtmp streaming přímo z kamer

3) LTE routery a mobilní rozvaděče pro klidný spánek

4) Management platforma pro kamery pro ještě klidnější spánek

5) Streamovací platforma a vše za ní směrem k divákům (to už jsme nechali jiným expertům …)
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IP kamery AXIS
Švédský výrobce, světová „nečínská“ jednička

Primárně bezpečnostní kamery

Široké portfolio včetně super odolných modelů s IP67 krytím

Špičková kvalita obrazu – 1080p i 4K, možnost Canon objektivů, …
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CamStreamer aplikace do kamer

Inovativní aplikace běžící přímo v IP kamerách AXIS

Bez nutnosti dalších zařízení nebo počítačů

Konverze výstupního formátu videa

Dynamická grafika v obrazu

Automatizace a rozvrhy přenosů

5 000 aktivních kamer po celém světě
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CamStreamer App - CamOverlay App - CamScripter App



Jak CamStreamer aplikace fungují
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LTE routery a mobilní rozvaděče

Špičkové routery z dílny české společnosti 

Conel (dnes ADVANTECH) … LTE, Wi-Fi, GPS, 

I/O, integrované PoE injektory, …
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Odolné rozvaděče „Plug and Play“ od české společnosti NetRex … k instalaci stačí napájení 

230 VAC, pokrytí lokality mobilním Internetem a klíč č. 13



Management platforma pro kamery v terénu

Cloud video management platforma české 

společnosti NetRex

Vzdálený management kamer v terénu

Nastavení, watchdog, živý pohled, nahrávky

Tvorba časosběrných videí

Web rozhraní, API pro integraci
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Galerie zajímavých použití
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Live Gallery

Stovky streamů z celého světa

Filtr pro volbu lokality, 

typu kamery či obsahu streamu
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SlowTV v ČR
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I Drive Arkansas
dopravní zpravodajství v USA

Toya, Poland
dopravní televize v Polsku



Díky za pozornost!

David Capoušek, CEO

david.capousek@camstreamer.com

+420 777 294 983

https://camstreamer.com
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