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Nhu cầu của hệ thống kiểm soát vào ra cổng

Xác thực đa yếu tố: Nhận diện biển số, nhận diện khuôn mặt, RFID.
Hệ thống nhận diện biển số xe độ chính xác cao.
Hình ảnh, video tại cổng được giám sát 24/7.

Mô hình kết nối quản lý tập trung, đồng bộ.
Quản lý, giám sát mọi lúc mọi nơi trên các thiết bị laptop, mobile.

Tự động cảnh báo các sự kiện lỗi đến trung tâm giám sát an ninh, cán
bộ quản lý nhanh và chính xác.

Hệ thống đồng bộ dữ liệu và lưu trữ thông minh giúp việc truy xuất, 
thống kê, báo cáo dễ dàng và nhanh chóng.
Cơ chế bảo mật dữ liệu, phân quyền người dùng nhiều bậc.

Hệ thống xác thực hoàn toàn tự động, xử lý nhanh chóng.
Tỷ lệ chính xác cao, giảm thiểu công tác hậu kiểm.
Áp dụng công nghệ số hóa hiện đại.
Kiểm soát được cả người đi bộ, xe máy, xe ô tô.



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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Mục tiêu của giải pháp

Kiểm soát
• Quản lý tập trung và số hóa, kết hợp được với trung tâm giám sát an ninh

• Kiểm  soát được tất cả đối tượng.

• Hoạt động ổn định 24/7.

Hiện đại
• Ứng dụng công nghệ hiện đại, chính xác cao, tăng bảo mật.

• Hoàn toàn tự động, tiện ích cho người dùng, cư dân.

• Giám sát an ninh từ xa trên nhiều thiết bị khác nhau.

Tiết kiệm
• Tiết kiệm nhân sự bảo vệ an ninh nhưng vẫn kiểm soát hiệu quả.

• Tiết kiệm thời gian quản lý, thống kê doanh thu, không bị thất thoát.

• Tiết kiệm thời gian vào ra cho cư dân.



Quy trình kiểm soát của hệ thống
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Quy trình kiểm soát của hệ thống đối với xe máy
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Quy trình kiểm soát của hệ thống đối với người đi bộ
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Điểm vượt trội của giải pháp
Cơ chế tự động

 Hỗ trợ nhận dạng biển số tự động đối với ô tô đã đăng ký tháng, camera 

tự đọc biển số 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 nhiều 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.



Điểm vượt trội của giải pháp
Công nghệ tiên tiến, đáp ứng xu hướng

 Tích hợp công nghệ nhận diện biển số tiên tiến có khả năng phân tích tất cả các loại biển số xe, nhận diện với tỷ lệ 

85-93% với xe máy và 98-100% với xe ô tô.

 Tích hợp công nghệ 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.



Điểm vượt trội của giải pháp
Đa nền tảng và linh hoạt

 Hỗ trợ 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. Có thể xem từ xa bằng Web hay App Mobile 

(Android, iOS).

 Có thể sử dụng các thiết bị Mobile (Android, iOS) để 

quẹt thẻ cho xe ra vào, sử dụng camera Sau của thiết 

bị để chụp hình xe. Dữ liệu từ Mobile sẽ lập tức được 

đồng bộ về Server và các máy kiểm soát của các cổng, 

việc này làm tăng tính linh hoạt của hệ thống, trong 

trường hợp xe đông cần tăng công suất của hệ thống 

thì 1 thiết bị Mobile sẽ đóng vai trò như là 1 làn xe linh 

động.



Điểm vượt trội của giải pháp
Tích hợp hệ thống cảnh báo tự động, giám sát an ninh

 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.

 Tự động pop-up 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.

 Kiểm soát hệ thống từ xa qua 

Laptop, App Mobile,… vô cùng 

tiện ích.



Điểm vượt trội của giải pháp
Mở rộng không giới hạn

 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 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).
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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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