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Nhu cầu quản lý hệ thống an ninh toàn diện

Quản lý tập nhiều hệ thống khác
nhau, nhiều loại camera khác
nhau, nhiều hãng khác nhau.

Tích hợp âm Đàm thoại, thông
báo, giao tiếp giữa các bộ phận

Tự động theo dõi và cảnh báo sự
kiện đặt trước đến cán bộ quản
lý nhanh nhất, thông minh nhất.

Ghi và sao lưu sự kiện lưu trữ
thành hồ sơ một cách khoa học.
Truy vấn sự kiện dễ dàng

Hệ thống Giám sát và vận hành
trực quan, thông minh và tự động



Nhu cầu quản lý hệ thống từ xa thông qua internet/4G

Có thể quản lý, giám sát, theo dõi tình trạng an 

ninh tất cả các chi nhánh tại bất cứ đâu bằng

cách nhìn trực quan, thông tin đầy đủ.

Tập trung

Tổng hợp và xuất báo cáo thống kê chi tiết

chuyên nghiệp, thuần Việt dễ hiểu.
Thống kê

Dữ liệu bảo mật an toàn nhiều lớp;

Được sao lưu lẫn nhau giữa các máy chủ theo

kế hoạch tránh rủi ro bị mất dữ liệu cục bộ.

An toàn

Hệ thống hoạt động ổn định và trôi chảy 24/7;

Khả năng truy cập, truy xuất dữ liệu nhanh

chóng, không ảnh hưởng bởi tình trạng nghẽn

băng thông do đứt cáp đi quốc tế.

Ổn định



Nhu cầu tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý

Nhu cầu đặt ra mà Ban Quản Lý tòa nhà nào cũng

muốn thực hiện hiệu quả đó là:

❑ Chỉ cần 1 nhân viên điều hành hoặc 1 nhân

viên bảo vệ có thể giám sát, nắm bắt toàn bộ

hệ thống an ninh tòa nhà.

❑ Cắt giảm tối đa nhân sự trong việc kiểm soát an 

ninh khu vực trong tòa nhà bằng tự động hóa.

❑ 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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Mô hình Quản lý tập trung – The Smart Building

Khuôn viên, hành lang, thang máy, phòng rác



❖ The Smart Building – Tích hợp bãi giữ xe thông minh

❑ Hệ thống nhận diện biển số xe và hoạt động tự động

❑ Toàn bộ khu vực kiểm soát xe được ghi hình 24/7

❑ Những trường hợp giao dịch lỗi, thất bại sẽ được báo tự động về trung tâm giám

sát kèm theo nội dung và hình ảnh chi tiết, có thể xem camera trực tiếp tại đó



❖ The Smart Building – Tích hợp camera an ninh

Hệ thống tích hợp được camera IP của tất cả các hãng toàn cầu.

Thay thế rất nhiều màn hình giám sát cổ điển thành một hệ

SMART WALL hiện đại, thông minh, đa nhiệm, giúp cung cấp

thông tin nhanh chóng và chính xác.

❑ Sự kiện được thông báo và hiển thị tự động chính xác vị trí

nơi xảy ra sự kiện;

❑ Luồng camera tự động xoay tua theo kế hoạch tuần tra;

❑ Theo dõi và cập nhật chính xác số lượng lỗi, tình trạng

camera, máy chủ, ổ cứng, tình trạng ghi hình,… theo thời

gian thực.



❖ The Smart Building – Tích hợp kiểm soát vào ra

Mystic Servers

❑ Hỗ trợ tích hợp mọi thiết bị kiểm soát truy cập vào ra trên toàn cầu

❑ Quản lý mọi đối tượng: cư dân, trẻ em, khách vãng lai, giao hàng,…

❑ Có tính năng tự động đăng ký và thông báo cho chủ nhà khi khách đến thăm

❑ Truy tìm nhanh lịch sử di chuyển trong tòa nhà thông qua hệ thống camera nhận diện khuôn mặt.



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 chi nhánh, 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 bang thông mỗi trạm

Đơn vị quản lý chi nhánh

Quản lý cục bộ và các văn phòng thấp hơn

Mở rộng thành hệ thống quản lý tập trung từ xa - DVMS



Quản lý bằng bản đồ số

❑ Thao tác tìm kiếm và xem

camera trên bản đồ từ

khóa và click chuột cực

nhanh và thông minh

❑ Quản lý theo khu vực

❑ Tự động popup camera

hoặc cảnh báo trên bản

đồ số



Ưu điểm của giải pháp

❑ Kết nối được tất cả các loại camera IP

❑ Tích hợp được nhiều hệ thống khác nhau

❑ 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,…
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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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