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Infinite Solution

Tvoříme život na pracovišti 
i u vás doma pohodlnější 
a bezpečnější
Navrhujeme nejmodernější Smart systémy na míru. 

Automatizace budov, zasedacích místností nebo Vaší do-

mácnosti vyřešíme podle Vašich představ. Navrhujeme 

Smart systém na míru.

Naše hlavní produkty

Interaktivní zasedačky a showroomy

Kamerové a zabezpečovací systémy

Systém řízení budov

Docházkový a přístupový systém

Chytrá domácnost



all-in-one
aplikace

individuální 
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4 Chytré showroomy a zasedací místnosti

Interaktivní zasedací 
místnosti a showroomy
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Soustřeďte se pouze na váš projekt nebo 
prezentaci vašich produktů. To ostatní 
nechte na plně automatizovaných sys-
témech, které ovládáte jedním tabletem. 
Veškerá řešení navrhujeme tak, aby  
výsledkem byl naprosto čistý design.

Každé řešení navrhujeme na základě globální best prac-

tice. Navštěvujeme veletrhy, konference a výstavy, 

abychom vždy integrovali ty nejnovější trendy na trhu.

Podporujeme všechny konferenční platformy (Google 

Meet, Microsoft Teams, Zoom) a operační systémy (Win-

dows, MacOS, Linux, ChromeOS, Android)

Netvoříme jedno univerzální řešení a respektujeme indi-

viduální potřeby každého zákazníka. Prioritou je pohodlné 

a intuitivní ovládání prostřednictvím tabletu s aplikací. Nemusíte 

nikde nic hledat, vše je na jednom zařízení.

Řídíme se heslem, že kvalitní systém si uživatel neuvědo-

muje, protože vše funguje automaticky, pohodlně a bez-

pečně a dle jeho potřeb.



Chytré showroomy a zasedací místnosti

Poskytujeme řešení 
a interaktivní customer 
experience pro: 
showroomy

zasedačky

jednotlivé kanceláře i kancelářské komplexy

bytové domy

muzea 

nahrávací a podcastová studia

Stínění

Integrace pro hybridní 
meetingy
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Řešení bez hranic

www.infinitesoultion.cz

Teplota v místnosti Booking systém

Jedno ovládání tabletem 
prostřednictvím aplikace

Videoprezentační 
technika

Osvětlení

Audio

Propojení více displejů 
v jeden obsah
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Kamerové 
a zabezpečovací systémy
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Vytváříme kamerové systémy, které slouží k monito-
rování venkovních ploch i míst uvnitř budov. Systémy 
mohou pracovat ve zcela automatickém režimu, nebo 
být ovládány např. ostrahou objektu. Náš systém po-
užívá speciální hluboké neuronové sítě pro analýzu vi-
dea. Jedná se o aplikaci umělé inteligence na video 
v nejrůznějších rozlišeních za účelem včasné detekce 
a rozpoznání zájmových jevů.

Kamerové systémy dodáváme od malých instalací až po 

komplexní ochranu velkých objektů s důrazem na spoleh-

livost. Vytváříme řešení na míru jako rozpoznávání SPZ, 

měření rychlosti nebo docházkové a přístupové systémy.

Nejmodernější kamerové systémy: sledujeme trendy 

v oblasti zabezpečení a nabídneme vám to nejvhodnější 

řešení s ohledem na cenu a výkon.

Vaše prostory můžete kdykoliv sledovat skrze vzdálený 

přístup přes počítač, z mobilu nebo tabletu.

Krátká doba realizace. Zajišťujeme také odborný záruční 

a pozáruční servis.

Aplikace v dopravě (detekce protisměrné jízdy, detekce dopravní 
zácpy, hlídání železničních přejezdů, detekce SPZ)

Monitoring osob a jejich chování (rozpoznání potenciálních rizik, 
např. panika v davu), počítání osob

Zabezpečení rizikových zón (monitorování obsazenosti parkovišť, 
predikce vytíženosti, detekce překážek v dopravě,…)

Venkovní narušení osobou – detekce podezřelého pohybu

Vnitřní narušení osobou

Covid 19 počítání osob



Typy kamer:

Průmyslové a otočné: aplikace s vysokými nároky na kvalitu a citlivost obrazu

Kompaktní: rodinné domy, prodejny, kanceláře apod.

Skryté a miniaturní: nenápadné a skryté aplikace v brýlích, sluchátku, peru, knoflíku apod.

Kamerové edice a jejich typické využití:

Malé kamerové systémy: domácí systémy, čerpací stanice, provozovny, samoobsluhy

Střední kamerové systémy: hotely, supermarkety, školy, městské systémy

Velké kamerové systémy: banky, nemocnice, doprava, průmysl, velká nákupní centra

Distribuované kamerové systémy: bezpečnostní agentury, metropole, krizová řešení

Lze promítat i mimo 
svou lokalitu přes 
vzdálený přístup

Nabízíme různé typy kamer a edicí



Velká kompatibilita 
kamer

Dohled na Váš objekt 
24/7

Optimalizace na míru 
pro vás a vaši 

internetovou rychlost

Kamerové systémy 
v exteriéru i interiéru

Automatické detekce 
pomocí umělé inteligence

Docházkové a přístupové 
systémy
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Systém řízení budov
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Komfort budov zvyšuje pohodlí a pocit bezpečnosti v do-

mácnostech a na druhé straně zvyšuje výnosy z proná-

jmů kanceláří a obchodních center.

Ovládání až 80% energetické spotřeby budovy a na zákla-

dě přesných dat zabránění plýtvání bez omezení komfortu

Inteligentní systém nabízí nejen nejvyš-
ší komfort bydlení, zároveň je možné jej 
integrovat do velkých budov, kancelá-
ří a hotelů. Systém se postará o inteli-
gentní řízení stínění, topení, přístupy do 
budov, zabezpečení a mnoho dalšího. 
Dokážeme propojit jednotlivé technolo-
gie v celek a zajistit tak jejich dokona-
lou spolupráci.

Kvalitní komponenty renomovaných značek, které Vám 

zaručí spolehlivost a plynulou funkčnost veškerých tech-

nologií v budově.

Vzdálené ovládání: Vše komfortně ovládáte na dotyko-

vém panelu, tabletu či telefonu.

Integrace různých systémů a dodavatelů v jeden přehled-

ný a snadno ovladatelný celek.



Chytré showroomy a zasedací místnosti

Provádíme certifikace 
komerčních budov 
dle standardů:
WELL

BREEAM

LEED

SBTOOLCZ

Zabezpečení areálu 
pomocí kamerového 

systému

Otevírání dveří 
pomocí čipů nebo 
biometrických dat
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Řešení bez hranic

www.infinitesoultion.cz

Elektronická požární 
signalizace

Automatické odečty 
vody a elektřiny

Monitoring všech zařízení 
a následné notifikace 

o problémech
Automatické 
zavlažování

 Zelený provoz 
ovládání až 80 % 

energetické spotřeby
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Chytrá domácnost
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Vždy nabízíme několik variant, které zajistí bezpečné 

a komfortní fungování Vašeho domu.

Se smart home získáte pro vaši domácnost komfort, bez-

pečí a výraznou úsporu nákladů za energie.

Domov je místo, které by mělo respekto-
vat Váš životní styl. Systém smart home 
Vám pomůže zefektivnit každodenní práci, 
abyste měli více času pro sebe a Vaší ro-
dinu. Naše systémy Vám poskytnou nejen 
komfort a bezpečí ale i úspory nákladů. 
Jednotlivé komponenty jsou vyvinuté tak, 
aby spolu dokonale spolupracovaly, a za-
jišťují skvělou interakci mezi hardwarem 
a softwarem.

Smart home = chytrý ekosystém, 
který Vám zjednoduší život.

Vše lze ovládat z Vašeho telefonního zařízení nebo pomocí 

velké řady ovládacích prvků.

Systémy dokážeme implementovat v jakékoliv fázi pro-

jektu – ať už se jedná o nový byt / dům, nebo naopak 

teprve uvažujete o rekonstrukci nemovitosti.

Domácnost může fungovat jen přes síť Wifi a za pomocí 

Bluetooth rozhraní.

Každé řešení pro domácnost navrhujeme individuálně 

a disponujeme vlastním projekčním týmem. Čerpáme 

z mnohaletých zkušeností v oblasti zabezpečení i IT služeb.



Chytré showroomy a zasedací místnosti

Poskytujeme řešení pro:  
domy

byty a bytové komplexy

hotelové pokoje a apartmány

chaty a chalupy

interiéry administrativních budov a komplexů

Topení a zónové vytápění

Termostat

Audiosystémy
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Řešení bez hranic

www.infinitesoultion.cz

Zabezpečení pomocí 
senzorů přítomnosti

Konfigurace na míru 
pro Vás a vaše potřeby

Chytré osvětlení

Stínění a podpora 
žaluzií, markýz, 
rolet a závěsů

Ozvučení

propojení s TV nebo 
projektorem

Požární systémy 
a záplavové senzory



www.infinitesolution.cz

info@infinitesolution.cz


