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Công nghệ nhận diện biển số tự động tỷ lệ chính xác cao > 90% đối với xe máy 
và > 98% đối với xe ô tô. 
Đối với ô tô đã đăng ký thông tin, camera xác thực biển số tự động và mở barrier, 
không cần dùng thẻ tầm gần hay tầm xa. 

Cơ chế đồng bộ dữ liệu vòng tròn, giúp các máy trạm tại các cổng có thể 
hoạt động độc lập mà không cần phụ thuộc vào Server trung tâm. Khi 
Server bị sự cố thì mọi thứ vẫn hoạt động bình thường, đến khi Server khôi 
phục trở lại thì dữ liệu mới sẽ tự động đồng bộ về Server. 

Tích hợp công nghệ vân tay và nhận diện khuôn mặt 99% ngay cả đeo khẩu trang. 
Tích hợp song song với công nghệ đo thân nhiệt khi nhận diện khuôn mặt (01 
người/lần), cảnh báo và không mở barrier khi vượt mức nhiệt cho phép. 

Xem thống kê doanh thu và thống kê chi tiết các lượt xe vào/ra, bao gồm hình 
ảnh và các thông tin chi tiết bằng Web hay App Mobile. 
Có thể sử dụng các thiết bị Mobile (Android, iOS) để quẹt thẻ, chụp hình cho xe 
ra vào, làm tăng tính linh hoạt của hệ thống, khi xe đông cần tăng công suất của 
hệ thống thì 1 thiết bị Mobile là 1 làn xe linh động. 
 

Camera bãi xe được kết nối và lưu trữ ở trung tâm giám sát, sẵn sàng cho việc truy 
xuất dữ liệu các sự cố bằng hình ảnh, video dựa vào biển số xe, mã thẻ,… 
Tự động cảnh báo trên màn hình giám sát khi có các sự kiện lỗi thiết bị camera, đầu 
đọc thẻ, barrier,… hoặc xác thực sai, thẻ chưa đăng ký. 

Với cơ chế hoạt động không phụ thuộc máy chủ, hệ thống có thể mở rộng 
không giới hạn số lượng máy trạm kiểm soát và đấu nối rất nhanh chóng, 
đơn giản. 
Hệ thống quản lý tập trung trên nền tảng web server có thể kết nối không 
giới hạn nhiều bãi xe lại với nhau, ở những khu vực địa lý khác nhau (yêu 
cầu có internet). 

Technical 
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TÍNH NĂNG CƠ BẢN 
Quản lý, phân quyền người dùng, người sử dụng, tạo/sửa/xóa 
thẻ, khách hàng. 
Quản lý số lượng xe, sức chứa và số chỗ trống của bãi xe. 
Quản lý và thống kê doanh thu theo ngày/tháng/năm. 
Xuất báo cáo thống kê ra file excel. 
Hỗ trợ giá vé theo ca, thời lượng, vé tháng. 
Sao lưu dữ liệu và khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố. 

ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ thống kê trực quan qua App, Web. 
Thống kê kèm hình ảnh, thông tin chi tiết. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Quản lý, kiểm soát nhiều làn xe.  ꭙ ꭙ ꭙ 
Hỗ trợ xử lý thủ công khi có sự cố.  ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ chức năng đảo làn vào giờ cao điểm (lắp thêm camera).   ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh). ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

TÍNH NĂNG ĐIỀU KHIỂN & XÁC THỰC BẰNG CÔNG NGHỆ 
Tích hợp các thiết bị: Đầu đọc thẻ tầm gần giao tiếp RS232  ꭙ ꭙ ꭙ 
Tích hợp các thiết bị: Đầu đọc thẻ tầm xa UHF, điển khiển Barrier 
tự động, máy in bill, bảng quang báo, máy scanner, máy phát 
hành thẻ tự động, máy thu thẻ tự động... 

  ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ nhận diện biển số xe với độ chính xác cao kết hợp thẻ từ.   ꭙ ꭙ 
Tích hợp công nghệ nhận diện biển số tự động với xe đăng ký 
không dùng thẻ từ.    ꭙ 

Tích hợp công nghệ xác thực vân tay, nhận diện khuôn mặt.    ꭙ 
TÍNH NĂNG TÍCH HỢP & QUẢN LÝ MỞ RỘNG 

Hỗ trợ tích hợp ghi hình camera kiểm soát xe vào hệ thống quản 
lý an ninh để truy xuất hình ảnh, video,…   ꭙ ꭙ 

Quản lý nhiều bãi xe khác nhau về trung tâm bằng web server.  ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ đăng ký thông tin khách vãng lai từ xa qua app mobile.    ꭙ 
Hỗ trợ tích hợp thiết bị, module chức năng mở rộng theo yêu cầu 
khách hàng.    ꭙ 

 

Feature 


