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Nhu cầu quản lý hệ thống camera tập trung

Quản lý được tất cả các loại camera khác nhau, nhiều hãng khác nhau
trên một phần mềm duy nhất, cơ sở dữ liệu duy nhất.
Quản lý được tất cả camera ở nhiều nơi khác nhau với chi phí tối ưu 
nhất.

Hoạt động đa nền tảng, nhiều loại thiết bị.
Quản lý, giám sát mọi lúc mọi nơi.

Tự động theo dõi và cảnh báo sự kiện đặt trước đến nhân viên giám sát 
an ninh, cán bộ quản lý nhanh và chính xác.

Hệ thống lưu trữ thông minh, chế độ sưu lưu dữ liệu an toàn.
Ghi và sao lưu sự kiện cảnh báo để lưu trữ thành hồ sơ một cách khoa 
học. Truy xuất sự kiện dễ dàng, nhanh chóng.

Hệ thống giám sát và vận hành trực quan, thông minh và tự động.
Phân cấp quản lý hệ thống theo tài khoản, khu vực, chi nhánh,…



Nhu cầu tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý

Nhu cầu đặt ra cho lãnh đạo nào cũng muốn thực

hiện hiệu quả đó là:

 Hệ thống ổn định, tự động hóa.

 Nhân viên điều hành hoặc nhân viên bảo vệ có

thể giám sát, nắm bắt toàn bộ tình hình hệ 

thống.

 Cắt giảm tối đa nhân sự trong việc kiểm soát an 

ninh khu vực trong doanh nghiệp.

 Khi có bất kì sự cố, việc xác thực và truyền tải

thông tin giữa các bộ phận được thực hiện

trong thời gian ngắn nhất, chính xác nhất.
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Trung tâm quản lý tập trung

Nơi đặt server và trung tâm giám sát toàn hệ

thống

Đơn vị quản lý khu vực

Nơi tập trung quản lý toàn bộ hệ thống khu

vực

Các server có thể sao lưu dữ liệu của các khu

vực khác nhau

Các nhà máy, văn phòng đại diện

Tích hợp các hệ thống khác nhau vào 1 hệ

quản lý

Internet

Băng thông điều chỉnh linh hoạt giữa các đơn

vị, tiết kiệm đáng kể băng thông mỗi trạm

Đơn vị quản lý cụm nhà máy

Quản lý cục bộ và các văn phòng thấp hơn

Mô hình Quản lý camera tập trung – DVMS



Ưu điểm của giải pháp

 Kết nối được tất cả các loại camera IP

 Tích hợp được nhiều hệ thống an ninh khác

 Mở rộng không giới hạn số lượng camera

 Không giới hạn thời gian lưu trữ

 Tìm kiếm, xem trực tiếp, xem lại, lưu trữ linh hoạt, nhanh chóng, 

khoa học

 Hệ giám sát thời gian thực và không giới hạn khung ảnh, màn hình

 Giữa các server có thể sao lưu và đồng bộ dữ liệu cho nhau

 Phân quyền kiểm soát truy cập theo cấp độ

 Truy xuất dữ liệu tự động chọn đường truyền rảnh và nhanh nhất, 

tiết kiệm băng thông và thời gian, chi phí,…

 Tích hợp bản đồ số mở rộng không giới hạn

 Tích hợp thống kê trạng thái theo thời gian thực



Tính năng quản lý đa nhiệm

QUẢN LÝ CỤC BỘ

QUẢN LÝ SỐ HÓA

AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

TÍNH NĂNG AITÍNH NĂNG CƠ BẢN



 Quản lý kết nối tất cả các loại, các hãng camera khác nhau

 Tự động tìm kiếm và nhận dạng các camera trong mạng LAN

 Hỗ trợ tìm kiếm camera nhanh chóng theo tên

 Xem trực tiếp, Ghi hình và Xem lại

 Hỗ trợ điều khiển PTZ, zoom kỹ thuật số

 Hỗ trợ cài đặt ghi hình theo Nhóm camera, theo Ổ cứng

 Cân bằng tải ổ cứng thông minh, giúp mở rộng số lượng ghi hình tùy ý

 Hỗ trợ tính năng tùy chỉnh khung nhìn linh hoạt theo ý 4,8,10,12,...

 Hỗ trợ xuất ra nhiều màn hình cùng lúc, hiển thị nội dung khác nhau, mở rộng không giới hạn

 Backup dữ liệu, xuất video ra file AVI
 Lập lịch tự động khởi động lại hệ thống định kỳ

 Quản lý và phân quyền người dùng theo camera, theo chức năng, theo giờ

 Hỗ trợ cảnh báo camera mất kết nối

 Hỗ trợ xử lý đa nhiệm trên GPU

 Hỗ trợ tính năng Đánh dấu các đoạn video (Video Bookmarks)

 Hỗ trợ tính năng lưu các camera vào các nhóm ưa thích (Favorite Cameras)

 Hỗ trợ tính năng tạo và lưu các layout ưa thích theo các camera (Favorite Views)

 Hỗ trợ Client trên các nền tảng Windows, Android, iOS

 Hỗ trợ ngôn ngữ:Tiếng Việt, Tiếng Anh

Tính năng cơ bản



Tính năng cơ bản

GIAO DIỆN XEM TRỰC TIẾP (LIVE VIEW)

 Cấu hình số lượng

khung nhìn tùy ý, lên

đến 120 camera trên

một màn hình.

 Xem nhiều màn hình

khác nhau trên mỗi

máy tính.

 Chọn nội dung hiển

thị tùy biến, linh hoạt.

 Lưu cấu hình xem tùy

thích.



Tính năng cơ bản

GIAO DIỆN XEM LẠI (PLAY BACK)

 Cho phép xem lại

nhiều camera cùng

lúc.

 Chỉnh thời gian xem

lại cho từng camera

hoặc tất cả camera.

 Đánh dấu đoạn video

cần quan tâm.

 Hiển thị nội dung

cảnh báo nếu có sự

kiện tại thời điểm

xem lại.



Tính năng cơ bản

CHỨC NĂNG TÌM KIẾM CAMERA THÔNG MINH

 Cho phép tìm camera theo tên, vị trí, địa chỉ, bánh kính khu vực, tagname.

 Gõ TÊN + ENTER để bật xem tất cả camera cần tìm.

 Cho phép nội dung tìm kiếm hiển thị trên bất kỳ màn hình nào mong muốn.

 Có thể tìm kiếm để live view hoặc play back.



Quản lý cục bộ

GIAO DIỆN QUẢN LÝ CAMERA BẰNG BẢN ĐỒ CỤC BỘ

 Quản lý hệ thống camera

của doanh nghiệp bằng bản

đồ cục bộ.

 Muốn live view hoặc play

back camera ở vị trí nào chỉ

cần đúp chuột vào icon

camera.

 Bản đồ cục bộ cũng hiển thị

cảnh báo realtime nếu cài

đặt sự kiện trước.



Quản lý cục bộ

HỆ THỐNG MÀN HÌNH GIÁM SÁT THÔNG MINH: SMART VIDEO WALL



Quản lý số hóa bằng Bing Map

GIAO DIỆN QUẢN LÝ CAMERA BẰNG BẢN ĐỒ SỐ

 Quản lý toàn hệ thống

camera từ xa trên bản đồ

số Bing Map.

 Muốn live view hoặc play

back camera ở vị trí nào chỉ

cần đúp chuột vào icon

camera.

 Chọn những camera theo

bán kính và vị trí chọn

trước.



Tính năng AI

GIAO DIỆN CẢNH BÁO XÂM NHẬP VÙNG

 Cảnh báo vượt rào ảo

 Cảnh báo cháy

 Cảnh báo theo giờ

 Đếm người

 Phân biệt người và vật

 Ghi nhận hành vi vi phạm giao

thông: vượt đèn đỏ, lấn làn, đi

ngược chiều, chạy quá tốc

độ,…

 Cảnh báo qua đèn, còi, email,

sms,…

 Tích hợp triển khai các hệ thống

phạt nóng, phạt nguội.



An toàn và bảo mật

CƠ CHẾ SAO LƯU DỮ LIỆU AN TOÀN FAILOVER

Server 1 Server 2

SAN/NAS Storage 
(RAID Technology)

Camera
Priority 1

Camera
Priority 2

Server Backup



An toàn và bảo mật

CƠ CHẾ SAO LƯU DỮ LIỆU AN TOÀN FAILOVER

Server 1 Server 2

Local Storage Local Storage

Server 3

Local Storage

Data Center

Sync

Sync

Sync

 Cho phép cấu hình chỉ đồng bộ 

những Video có Motion hay có 

Event.

 Đồng bộ dữ liệu theo thời gian 

thiết lập.



An toàn và bảo mật

 Hệ thống giám sát tình 

trạng server theo thời 

gian thực.

 Phân quyền và xác thực 

tài khoản qua nhiều cấp 

độ.

 Quản lý đăng nhập bằng 

Windows AD
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Vấn đề cần quan tâm?

Chi phí và rủi ro An toàn, bảo mật

Tầm nhìn, khả năng mở rộng Thống kê, giám sát

Mạng lưới triển khaiTính tùy biến, ổn định
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