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Các Tính Năng Hỗ Trợ Basic Enterprise Experts Ultimate 

TÍNH NĂNG KẾT NỐI & GHI HÌNH CAMERA 

Tự động tìm kiếm và nhận dạng các camera trong mạng LAN. 
Kết nối tất cả các loại camera, đầu ghi của nhiều hãng khác nhau{1} ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Xem trực tiếp, xem lại theo các loại ghi hình khác nhau. 
Tích hợp xem lại dữ liệu trên nhiều loại đầu ghi {2}. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ chế độ ghi hình theo kiểu Continuous. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ chế độ ghi hình theo kiểu Motion & Event.  ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ cài đặt ghi hình theo Nhóm camera , theo ổ cứng. 
Cân bằng tải ổ cứng thông minh, giúp mở rộng thời lượng ghi hình. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ thời lượng ghi hình tối đa của các Camera (Ngày). 60 90 120 Không giới 
hạn 

TÍNH NĂNG THIẾT LẬP GIÁM SÁT THÔNG MINH 

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

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

Đánh dấu các đoạn video (Video Bookmarks). 
Lưu các camera vào các nhóm ưa thích (Favorite Cameras). 
Tạo và lưu các layout ưa thích theo các camera (Favorite Views). 

ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ tìm kiếm camera nhanh chóng theo tên, địa chỉ. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ điều khiển PTZ, zoom kỹ thuật số. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ quản lý, định vị camera trên bản đồ cục bộ (Local Map).  ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ quản lý định vị camera trên Bản Đồ Số (E-Map)    ꭙ 

Tính Năng Điều Khiển Ma Trận Màn Hình (Smart Video Wall) 
- Điều khiển các màn hình hiển thị camera từ thông qua sơ đồ màn 
hình 2D bằng internet ở bất cứ đâu. 
- Quản lý tập trung các màn hình trên các máy trạm khác nhau 
- Cho phép linh hoạt thay đổi layout hiển thị, nội dung hiển thị của 
các màn hình. 
- Hỗ trợ mở rộng số lượng màn hình không giới hạn {3}. 

  ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ xử lý đa nhiệm trên GPU. 
Lập lịch tự động khởi động lại hệ thống định kỳ. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Hỗ trợ ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

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

TÍNH NĂNG CẢNH BÁO THÔNG MINH 

Hỗ trợ cảnh báo camera mất kết nối. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Tự động popup hình ảnh live view camera có xảy ra sự kiện đặt 
trước. 
Tự động cảnh báo âm thanh, gửi email, khi có sự kiện xảy ra. 

 ꭙ ꭙ ꭙ 
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Các Tính Năng Hỗ Trợ Basic Enterprise Experts Ultimate 

TÍNH NĂNG ĐỒNG BỘ & SAO LƯU DỮ LIỆU 

Hỗ trợ module đồng bộ dữ liệu ghi hình về nơi khác để sao lưu dự 
phòng hoặc lưu trữ tập trung.    ꭙ 

Sao lưu dữ liệu ra các hệ thống lưu trữ mạng NAS, SAN,…cùng mạng ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

Sao lưu dữ liệu, xuất video ra file AVI. ꭙ ꭙ ꭙ ꭙ 

TÍNH NĂNG PHÂN TÍCH AI 

Phân tích hình ảnh đối tượng, cảnh báo sớm các hành vi xâm nhập, 
vượt rào ảo.  ꭙ ꭙ ꭙ 

Phân tích cảnh báo đám đông tụ tập.    ꭙ 

Phân tích và nhận dạng biển số ra TEXT, báo động khi có biển số 
nằm trong danh sách đen {4}.    ꭙ 

TÍNH NĂNG BẢO MẬT 

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

Số lượng tài khoản Client quản lý được hỗ trợ: 50 200 1000 Không giưới 
hạn 

Hỗ trợ tích hợp Windows Active Directory.    ꭙ 

TÍNH NĂNG TÍCH HỢP & MỞ RỘNG 

Tổng số lượng camera mở rộng tối đa: 500 1000 2000 Không giưới 
hạn 

Module Tích Hợp Hệ Thống Khác: 
- Hệ thống bãi giữ xe thông minh. 
- Hệ thống kiểm soát cửa. 
- Hệ thống báo cháy, báo động. 

  ꭙ ꭙ 

 

{1}: Kết nối được tất cả camera IP có chuẩn ONVIF của tất cả các hãng camera trên thị trường. 
Kết nối camera Analog, AHD…thông qua đầu ghi DVR có hỗ trợ port RTSP. 

{2}: Cần kiểm tra Model đầu ghi có khả dụng hay không. 

{3}: Tùy thuộc vào cấu hình của máy Client xuất hình ảnh, trung bình 01 card đồ họa rời chạy được 120 camera/ 4 màn hình. 

{4}: Chỉ hỗ trợ camera chuyên dụng chụp hình biển số rõ trong mọi điều kiện. 

  


