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EUROSTELLAR là Công ty khởi nghiệp về phát triển
và chuyển giao công nghệ, liên kế giữa Châu Âu và
Việt Nam, được thành lập từ những năm 2018 trụ sở
đặt tại TP. HCM (Việt Nam) và Thủ đô Praha (Cộng
hòa Czech).

Eurostellar có nghĩa là nhà tiên phong đưa các công
nghệ mới nhất từ Châu Âu đến Đông Nam Á, giúp
các nhà sản xuất thâm nhập vào thị trường năng
động nhất trên thế giới hiện nay và giúp Nhà phân
phối, Đại lý và Đối tác dự án tiếp cận các giải pháp,
công nghệ, sản phẩm và dịch vụ cao cấp, chất lượng
tốt với chi phí hợp lý.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành cầu nối thúc đẩy
quan hệ hợp tác giữa hai khu vực, đồng thời cung
cấp cho khách hàng các giải pháp hiện đại, chất
lượng, bền bỉ và hiệu quả.

Với hơn 15 Hãng công nghệ và trên 300 Đối tác,
EUROSTELLAR có mặt tại 7 Quốc gia và không
ngừng cải thiện mở rộng quy mô, làm mới bản thân
và tận tâm phục vụ. Thành công của bạn, chính là
thành công của EUROSTELLAR.
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Where we are

TODAY

Công nghệ Châu Âu, mà chúng tôi đang mang đến, không chỉ
là công nghệ tiên tiến, mà chủ yếu chúng đã được chứng
minh nhiều năm trên thị trường Châu Âu rất cạnh tranh, đó là
bằng chứng tốt nhất về chất lượng hàng đầu mà không cần
phải bàn cãi.

Chất lượng hiện nay là tiêu chí lựa chọn của khách hàng tại
Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Những sản phẩm giá rẻ,
chất lượng kém thường gặp, cần được sửa chữa và bảo dưỡng
liên tục, gây gián đoạn dây chuyền sản xuất và các hoạt động
kinh doanh khác. Ngoài ra, khách hàng còn yêu cầu những
tính năng đặc biệt, mẫu mã thiết kế đẹp, hiện đại hơn trước.
Chính vì thế, Các sản phẩm của Châu Âu với thiết kế vượt thời
gian, sang trọng, tin tế. Chất liệu & hoàn thiện tốt, tích hợp
nhiều tính năng và đồ bền tuyệt đối là sự lựa chọn hoàn hảo
cho khách hàng.

Đó là lý do tại sao chúng tôi mang đến cho bạn các giải pháp 
 và sản phẩm EU/G7, không chỉ cho bạn, gia đình mà còn tốt
cho doanh nghiệp và cộng đồng.

TẦM NHÌN 

SỨ MỆNH
Eurostellar đóng vai trò quan trọng trong việc mang các công
nghệ đặc biệt từ EU/G7/Israel hay Nhật Bản. Những sản phẩm
này đều được Chuyên gia Eurostellar xem xét, kiểm định và
đánh giá chất lượng bao gồm các yếu tố: Chất lượng, Trình độ
Kỹ thuật, Mẫu mã thiết kế, Quy mô, Kinh nghiệm, Sự hợp tác,
Dịch vụ hỗ trợ và nhất là minh chứng thực tế nhiều năm trên
thị trường. 

Với hơn 5 năm tồn tại và phát triển tại Thị trường Đông Nam Á,
chúng tôi tin tưởng vào sự bền chặt và hợp tác lâu dài giữa các
Đối tác, Khách hàng và tiềm năng to lớn của thị trường.
Chúng tôi đầu tư nguồn lực và công nghệ lớn và thực sự
mong đợi hợp tác WIN-WIN-WIN-WIN giữa: Hãng Công nghệ
- Eurostellar – Đối tác – Khách hàng. 

CHÚNG TÔI không chỉ cung cấp cho bạn một sản phẩm vô tri
vô giác, đơn thuần mục đích thương mại, mà  còn hỗ trợ kỹ
thuật, quảng bá, truyền thông, huấn luyện chuyển giao và
đồng hành cùng bạn. Đặc biệt là đảm bảo chất lượng tương
đương Châu Âu cho từng công trình, để mỗi sản phẩm là một
dấu ấn của chính CHÚNG TA.
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NGÔ MINH PHÁT - COO
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài
chính, Công nghệ, Thiết bị viễn thông
và xuất nhập khẩu. Thành viên của
Eurocham, CEEC. Cựu Quản lý cấp cao
của Tập đoàn tài chính PPF - Home
Credit và các doanh nghiệp FDI. Là 
 Đồng sáng lập, Anh Phát chịu trách
nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động
của EUROSTELLAR tại ĐÔNG NAM Á.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

KAREL PAPIK - CEO
25 năm kinh nghiệm tại EU và CHÂU Á,
Thành viên của Czech Invest, Czech
Startup, cựu Giám đốc điều hành của
LBG, Banzai, Tổng biên tập của IDG,
Hearst, làm việc và sinh sống tại
Prague, Ông Karel là đồng sáng lập và
là xây dựng quan hệ Cổ động, Nhà đầu
tư, Nhà sản xuất cũng như điều hành
hoạt động của EUROSTELLAR tại EU. 

NGUYỄN THỊ THU THỦY - HOS
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Thương mại điện tử, Dịch vụ logistic và
quản lý nhà hàng khách sạn. Thành
viên Eurocham, CEEC. Cựu quản lý đối
tác chiến lược GHN Express và Marriot.
Am tường công nghệ, kỹ thuật và sản
phẩm. Chị Thủy phụ trách mảng phát
triển sản phẩm, dự án chiến lược của
EUROSTELLAR.

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT
1800+ DỰ ÁN THÀNH CÔNG
Eurostellar cung cấp giải pháp cho hơn 1800 công trình lớn nhỏ tại Việt Nam và các nước
trong khu vực cũng như trên thế giới như nhà ở, biệt thự, trung tâm thương mai, trường
học, nhà máy, ngân hàng, cơ quan nhà nước,...

350+ ĐỐI TÁC TẠI ASEAN
Mạng lưới trên 350 Đối tác tại các nước, là các đơn vị kinh doanh, lắp đặt,
phân phối tích hợp giải pháp uy tín hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực an ninh, điện thông minh, xây dựng, nội thất,....

20+ NHÂN SỰ TẠI HAI VĂN PHÒNG VIỆT NAM & CH. SÉC
Đội ngũ Eurostellar gồm các cá nhân trẻ, tài năng, năng động
tại Việt Nam và Cộng hòa Czech luôn sẵn sàng hỗ trợ Đối tác
trong mọi dự án.

15+ HÃNG CÔNG NGHỆ ĐẾN TỪ EU/G7/ISRAEL
Eurostellar giao lưu và cộng tác với các nhà sản xuất,
nhà phát triển sản phẩm, nhà đầu tư đến từ Czech,
Đức, Ý, Anh, Pháp, Hà Lan, Áo,.....

8 QUỐC GIA EUROSTELLAR ĐÃ CÓ MẶT
Eurostellar hiện đã có mặt tại các thị trường tiềm năng
Khu vực Đông Nam Á như Việt Nam, Malaysia, Singapore,
Thailand, Cambodia, Myanmar, Lào, Đài Loan,...
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TẠI SAO CHỌN EUROSTELLAR ?

ĐỒNG HÀNH CÙNG
PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC

Các sản phẩm Eurostellar cung cấp hầu hết đều có
xuất xứ EU/G7 hoặc đạt các tiêu chuẩn Châu Âu,
đồng thời đều có kinh nghiệm hàng chục năm,
được tin dùng trên khắp các quốc gia đây chính là
bảo chứng cho chất lượng và uy tín. Sản phẩm đều
được chúng tôi kiểm định, đánh giá độc lập đi kèm
với các tinh chỉnh phù hợp thị trường.

Nguyên tắc làm việc của chúng tôi là trung thực
và minh bạch thông tin với Khách hàng, Chủ đầu
tư và Đối tác. Chúng tôi không quảng cáo sai sự
thật, đánh tráo khái niệm và hỗ trợ cung cấp các
chứng từ, thông tin cần thiết.

EUROSTELLAR phụ trách việc nhập khẩu, hợp
chuẩn hợp quy, hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá truyền
thông. Bạn không cần phải lo lắng về các chi phí
hay sự cố phát sinh trong quá hợp tác. Bạn không
cần phải trữ hàng số lượng lớn hay lo lắng về thủ
tục quy trình rườm rà. Eurostellar sẽ thực hiện
thay bạn.

Hệ sinh thái EUROSTELLAR bao gồm nhiều giải
pháp đồng bộ về công nghệ, chất lượng và bổ sung
cho nhau. Chúng tôi có mọi thứ bạn cần từ an ninh,
an toàn, đến IoT, chiếu sáng hay thiết bị đặc thù và
hơn thế nữa, chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn, thiết kế,
triển khai và hoàn thiện. Mọi thứ có thể tích hợp và
vận hành nhịp nhàng với nhau.

Mỗi công trình, mỗi đối tác đề được đội ngũ
chuyên viên hỗ trợ làm việc chặt chẽ, tận tâm.
Bằng những phản hồi, góp ý từ Đối tác, Khách
hàng, chúng tôi sẽ làm việc với Nhà sản xuất và
đưa ra các thay đổi phù hợp. Đồng thời, với chính
sách giá sàn, giá bảo mật và đăng ký dự án ,
quyền lợi của bạn sẽ luôn được đảm bảo.

Với mỗi thị trường, chúng tôi sẽ chọn lựa sản phẩm
phù hợp, tính năng thiết thực với mức giá cạnh
tranh đồng thời chuyển đổi ngôn ngữ, giao diện để
người dùng tiện sử dụng. Bên cạnh đó, Eurostellar
sẽ hợp chuẩn hợp quy cũng như chuẩn bị các thủ
tục, chứng nhận liên quan đảm bảo sản phẩm đủ
điều kiện tham gia vào các công trình trọng điểm.

THÍCH NGHI VỚI 
TỪNG THỊ TRƯỜNG

Lợi thế của EUROSTELLAR là có mặt tại hai khu vực
EU và Châu Á, dễ dàng tiếp xúc các công nghệ mới
nhất, đi kèm với kinh nghiệm hàng chục năm của
các hãng sản xuất từ đó cho ra mắt các sản phẩm,
giải pháp phù hợp đón đầu đối thủ, giúp bạn cạnh
tranh hơn trên thị trường.

NẮM BẮT XU THẾ
LUÔN LUÔN ĐỔI MỚI

LẮNG NGHE THẤU HIỂU
NHU CẦU

HẠN CHẾ RỦI RO, 
CHI PHÍ HỢP LÝ

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 4.0
TỪ EU/G7

TRUNG THỰC, MINH BẠCH,
CHUYÊN NGHIỆP

MỘT ĐIỂM DỪNG CHO
TẤT CẢ SẢN PHẨM

Chúng tôi không tìm kiếm các Đối tác thuần túy
về thương mại, chúng tôi đồng hành và cam kết
phát triển bền vững cùng Đối tác có đam mê
công nghệ, mong muốn cung cấp cho khách
hàng những giá trị thật, giải pháp thật và góp
phần vào sự thành công của Doanh nghiệp bạn.
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ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU
Các sản phẩm và giải pháp của chúng tôi hầu hết đến từ các nước EU/G7
như Cộng hòa Séc, Đức, Italia, Áo, Hà Lan, Ba Lan, Hoa Kỳ, Israeli, Nhật Bản
và hơn thế nữa. Chúng tôi cung cấp cho bạn những công nghệ tiên tiến với
các chức năng đa dạng may đo, bảo mật đáng tin cậy đi kèm hiệu suất ổn
định và độ bền độ hoàn thiện cao cấp, mà chúng tôi tự hào  là đại diện và
phân phối tại Khu vực Đông Nam Á. 

THÀNH VIÊN TỔ CHỨC UY TÍN

04EUROSTELLAR - Giải pháp công nghệ hàng đầu Châu Âu 06EUROSTELLAR - Nhà cung cấp giải pháp công nghệ tích hợp



Với hơn 1800 công trình lớn nhỏ tại Việt Nam và các nước trong khu vực
Đông Nam Á cùng hàng triệu công trình trên toàn thế giới.  
Giải pháp của chúng tôi trải dài từ khách hàng cá nhân, công trình dân
dụng, cơ sở kinh doanh đến nhà máy nhà xưởng, tòa nhà, trung tâm
thương mại, cơ quan chính phủ và khu đô thị, khu công nghiệp lẫn lực
lượng an ninh hay quốc gia. 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Thêm nội
dung thân

văn bản

HỆ SINH THÁI
CÔNG NGHỆ

Báo động 
Báo cháy

Smart Building
Access Control

Chiếu sáng
thông minh

Âm thanh
đa vùng

Hỗ trợ người
cao tuổi

Smart Home
Intercoms

Tổng đài
an ninh 24/7 

Bodycam
Cảnh sát

TỔNG THỂ, ĐỒNG BỘ
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MỘT ĐIỂM DỪNG
CHO MỌI

CÔNG TRÌNH

Thêm nội
dung thân

văn bản
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Bãi đỗ xe
thông minh

Quản lí
năng lượng

Giao thông
thông minh

Nhà máy
thông minh

Sân bay
thông minh

Môi trường
Chất thải

Nông nghiệp
công nghệ cao

Bệnh viện
thông minh

CHẤT LƯỢNG EU/G7
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30 NĂM KINH NGHIỆM SẢN XUẤT THIẾT BỊ AN NINH

Bên cạnh các tính năng cảnh báo và giám sát, Jablotron còn giúp khách hàng quản lý ra vào,
kiểm soát người truy cập và điểm danh chấm công. Tân dụng hạ tầng sẵn có Jablotron giúp
việc chấm công được minh bạch và chính xác, khi có người chấm công camera tự động chụp
và lưu trữ hình ảnh, người dùng sẽ nhận được thông báo khi nhân viên đến làm.

Hãng công nghệ
an ninh hàng đầu
Châu Âu

JABLOTRON là tập đoàn công nghệ an ninh có trụ sở tại Cộng hòa Czech, Châu Âu với
hơn 32 năm kinh nghiệm, cùng 27 Công ty thành viên là một trong những nhà sản xuất
thiết bị an ninh hùng mạnh hàng đầu thế giới. Chúng tôi có mặt trên 90 Quốc gia, hơn 7
triệu sản phẩm lưu hành và 50,000 Đối tác toàn cầu, phục vụ trên 1.6 triệu công trình
hàng năm. Một sổ giải pháp tiêu biểu của JABLOTRON:

Là giải pháp an ninh thực thụ bao gồm bộ trung tâm, các loại cảm biến, chuông và các thiết bị
điều khiển được lắp đặt trong nhà, văn phòng, cửa hàng, công ty, nhà máy. Thiết bị này giúp
ngăn chặn, phát hiện, cảnh báo và xử lý các sự cố như đột nhập, trộm cắp, tấn công cháy nổ hay
các sự cố như ngập lụt, khẩn cấp té ngã. Sản phẩm được bảo hành 5 năm, MADE IN EU đi kèm
bộ phần mềm Tiếng Việt, kết nối 4G va cảnh báo qua cuộc gọi bằng tiếng Việt.

Jablotron tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên tích hợp camera giám sát và báo động với
nhau. Trên cùng nền tảng MyJABLOTRON khách hàng có thể dễ dàng giám sát, xem
livestream, xem lại với gói lưu trữ CLOUD bảo mật. Đặc biệt, khi có sự cố camera sẽ tự động cắt
đoạn clip 60 giây và gửi ngay đến người dùng, từ đó giúp bạn tiết kiệm thời gian không cần
phải xem camera nhiều lần hay lo lắng khi vắng nhà.

2
GRADE

EN
50131

Cửa hàng Biệt thự Tòa nhà Nhà máy Ngân hàng Chính phủ
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Hệ thống báo động báo cháy cao cấp

Hệ thống kiểm soát ra vào

Tích hợp camera giám sát

Giải pháp dành cho mọi đối tượng



MADE IN EU. Bảo chứng chất lượng
Bảo hành lên đến 5 năm
30 năm kinh nghiệm sản xuất
Tuổi thọ trên 10 năm
Hoạt động 24/24 mọi trường hợp
Hạn chế tối đa báo động giả
Hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn
Giải pháp đa dạng: báo động, báo cháy, kiểm
soát ra vào, camera giám sát, báo khẩn cấp
Tích hợp camera và báo động
Giao diện phần mềm đơn giản, dễ sử dụng
Chi phí đi dây thấp, dễ mở rộng
Thiết bị không dây ổn định nhất thị trường

Hoạt động trong mọi trường hợp
Hệ thống hoạt động liên tục đảm bảo mức độ an ninh cao nhất cho gia đình và doanh nghiệp
của bạn với các thiết bị được mã hóa AES128 bit, đạt chuẩn EN. Trong trường hợp mất điện,
nguồn dự phòng sẽ tự động kích hoạt thay thế và tự động sạc khi có điện trở lại. Hệ thống sử
dụng sóng cao tần UHF, hai dòng song song mã hóa, tự động dự phòng khi có sự cố nhiễu sóng
hay tấn công phá sóng tinh vi. Trong trường hợp internet bị hạn chế hoặc mất kết nối, sim 3G sẽ
tự động kích hoạt như một phương tiện thay thế. 

Khởi động hệ thống khi ra khỏi nhà, khi ngủ hay tự động qua lịch trình
Các cảm biến sẽ canh gác ngôi nhà của bạn.
Trường hợp có sự cố như đột nhập cháy nổ, cảm biến sẽ phát hiện.
Chuông báo động sẽ reo to, đèn hiệu nhấp nháy
Hệ thống sẽ gọi điện/sms/thông báo APP cho bạn, người thân, bảo vệ, lực lượng chức năng
Camera sẽ tự động cắt đoạn clip 30 giây trước và sau sự kiện gửi ngay cho bạn.

Nguyên lý hoạt động

JA-100+ Smart Security Solution

Lên đến 600 người dùng
Lên đến 230 thiết bị TCP/IP
Lên đến 128 lịch trình
Lưu trữ 10 triệu sự kiện
Lên đến 50 số điện thoại
Lên đến 64 lịch trình
Lên đến 15 phân khu độc lập
Hybrid: Bus 1000m++, Wireless 300m++
Không dây pin lên đến 2 năm 
Phân quyền truy cập dễ dàng
Đạt chuẩn Security Grade II, Class II,
EN50131, ISO/CE.
Hợp chuẩn, hợp quy QCVN 15:2015/BTTTT,
kiểm định PCCC

Thông số kỹ thuật

Mất điện Mất internet Bị đập phá Phá sóng Tự hoạt động Mã hóa AES
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Ưu điểm nổi bật
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Định vị, chống trộm
và giám sát Ô tô
Kiểm soát phương tiện của bạn mọi lúc
mọi nơi với giải pháp báo động, định vị,
điều khiển và giám sát ô tô tập trung 
JABLOTRON ATHOS.

Hệ thống định vị và giám sát ô tô
Jablotron Car Alarm là một thành viên trong hệ sinh thái JABLOTRON. Giải pháp bao gồm bộ thiết bị định vị và các loại
cảm biến dành riêng cho ô tô như cảm biến đập kính, va chạm, cháy nổ, mở cửa, khóa xe từ xa giúp ngăn chặn và phát
hiện các sự cố trộm cấp phá hoại phương tiện của bạn. Ngoài ra, hệ thống còn kết nối GSM/Internet vận hành trên ứng
dụng MyJABLOTRON giúp bạn dễ dàng kiểm soát lịch trình quảng đường và các sự cố. Hệ thống có thể giám sát hằng
trăm ô tô trên cùng nền tảng phù hợp cho các doanh nghiệp vận tải, xe công cộng, xe chở tiền và các ứng dụng khác. 

Luôn bên bạn trên vạn dặm đường xa
Giải pháp Jablotron Car Alarm ATHOS bao gồm các tính năng: định vị GPS, kết nối trực tuyến GSM , cảnh báo va chạm,
đập kính, khởi động xe trái phép , khóa xe từ xa, chống trộm từ xa   và phần mềm tích hợp MyJABLOTRON.

Độ bền cao, bảo hành 5 năm
Đáp ứng hơn 300 dòng xe trên thị trường
Đa dạng các loại cảm biến bảo vệ với 24 thiết bị không dây
Phần mềm cài đặt chuyên nghiệp
Giám sát dễ dàng thông qua smartphone/web/pc
Tích hợp công nghệ định vị và giám sát
Dễ dàng theo dõi và quản lý với số lượng lớn
Dế dàng mở rộng và kết hợp với các hệ thống khác

Ưu điểm nổi bật

Quản lý và giám sát xe tập trung
Phần mềm quản lý và giám sát tập trung lên tới hơn 100 xe. Bao gồm 3 hệ thống quản lý phù hợp với nhu cầu sử dụng
(cá nhân/ doanh nghiệp/ chính phủ). Hệ thống luôn chủ động giám sát và cảnh báo cho trung tâm quản lý khi có bất
kì sự cố về lịch trình/nhiên liệu/phần cứng...Hơn nữa hệ thống hỗ trợ khóa xe từ xa khi có bất kì hành vi xấu từ tài xế.
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Xe ô tô, xe chuyên dụng Xe bus, xe khách Xe vận tải Tàu thủy

Chống trộm,
cạy phá đập kính xe

Cảnh báo va chạm, 
dịch chuyển

Định vị, ghi nhận lịch
trình quãng đường

Giám sát nhiên liệu
thông báo dừng đỗ

Giám sát phương tiện
tập trung



Quản lý an ninh tập trung tiên tiến và mạnh mẽ nhất hiện tại bao gồm Server và trung tâm điều hành liên kết hàng
trăm nghìn địa điểm, hệ thống an ninh độc lập với nhau và với các lực lượng phản ứng nhanh như bảo vệ, công an,
PCCC, Cấp cứu. Khi có sự cố diễn ra tại một địa điểm, lập tức, trung tâm sẽ tiếp nhận và phát tín hiệu đến lực lượng
phản ứng để ứng cứu và xử lý kịp thời, ngoài ra bạn cũng có thể định vị, giám sát từ xa trên trung tâm ARC. 

Kết nối lực lượng phản ứng nhanh

Cảnh sát, PCCC,
Bệnh viện

Trung tâm an ninh
24/7

Trung tâm an ninh,
tổng đài giám sát 24/7
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Giảm chi phí nhân sự, vận hành quản lý.
Giảm rủi ro an ninh ở các dự án quan trọng
Tăng doanh thu cố định và mở rộng thị trường
Tăng độ phủ, đa dạng hóa dịch vụ
Tăng tính cạnh tranh so với đối thủ
Nâng cao chất lượng, chuyên nghiệp
Đẳng cấp Châu Âu, nâng tầm giá trị doanh nghiệp

Đối với đơn vị triển khai dịch vụ

Đối với Khách hàng

Nâng cao an ninh, an toàn cho người và tài sản
Phát hiện và cảnh báo nguy cơ nhanh chóng
Xử lí NGAY khi có sự cố, giảm thiểu thiệt hại
Giảm chi phí thuê bảo vệ. đảm bảo tính riêng tư

EUROSTELLAR - Giải pháp công nghệ hàng đầu Châu Âu

JABLOTRON ARC là nền tảng quản lý an ninh tập
trung cơ động, gọn nhẹ, hiệu quả và bền bĩ. Hiện
tai đang vận hành Trung tâm an ninh lớn nhất
Châu Âu.

TRUNG TÂM AN NINH JABLOTRON ARC
JABLOTRON ARC được phát triển bởi JABLONET, thành viên của Tập đoàn JABLOTRON.  Jablonet cung cấp nền tảng
trọn vẹn từ phần cứng,hệ điều hành, hạ tầng kết nối và lưu trữ tiên tiến được hoàn thiện và chìa khóa trao tay cho từng
khách hàng. Đồng thời, Jablonet cũng có khả năng may đo theo dự án và tư vấn cải thiện hệ thống quản lý tập trung
hiện hữu.   Trung tâm an ninh, tổng đài an ninh hiện tại đang là giải pháp an ninh toàn diện nhất được tin dùng ở Châu
Âu Bắc Mỹ và đây cũng sẽ là tương lai của ngành dịch vụ bảo vệ khi chúng ta đưa công nghệ vào đời sống.
Giải pháp có thể hỗ trợ lên đến 150,000 địa điểm/ vị trí khác nhau, kết nối các hạ tầng an ninh cục bộ:
Báo động chống trộm, báo cháy, kiểm soát ra vào, camera giám sát, intercoms, xe ô tô và các hệ thống khác.

 Thiết bị đầu cuối được cài đặt và kết nối với trung tâm Jablotron ARC Server thông qua các chuẩn giao tiếp hiện
đại: IP WAN/LAN/PSTN/GSM… 
 Khi có sự cố từ các thiết bị đầu cuối, phần mềm quản lý ARC sẽ tự động gửi cảnh báo về cho khách hàng và đồng
thời thông báo cho trung tâm ARC. 
 Nhân viên ARC tiếp nhận và lập tức cử đội phản ứng nhanh đến xử lý và ứng cứu.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 
1.

2.

3.

Thiết bị an ninh được lắp
đặt tại các địa điểm

Lực lượng phản
ứng nhanh

Khách hàng tiêu biểu:
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Nhà thông minh thực thụ
đẳng cấp Châu Âu

Loxone là tập đoàn công nghệ kì lân trong lĩnh vực Smarthome, Smart Building đến từ CH. Áo và
có nhà máy sản xuất tại CHLB Đức. Thành lập từ 2009 đến nay, Loxone hiện diện trên 125 quốc
gia với hơn 50,000 Đối tác toàn cầu, 30 văn phòng đại diện tại 5 châu lục cùng hàng triệu công
trình dành cho Smart Home, Smart Villa, Smart Hotel, Smart Cinema, Smart Farm, Smart Factory,
Smart City và hơn thế nữa. 

Loxone Smart Home là giải pháp nhà thông minh thực thụ với ngôn ngữ thiết kế tối giản sang
trọng, phát triển theo hướng nhà thông minh tự động vận hành và thay đổi theo thói quen
người dùng, thay thế bạn hơn 50.000 tác vụ mỗi năm và giúp bạn tiết kiện điện năng, chi phí,
thời gian, công sức để dành cho những điều tuyệt vời hơn trong cuộc sống. 

Chăm sóc sức khỏe
các thành viên

Loxone 360 - Nền tảng nhà thông minh hoàn thiện

Quản lí, lọc hồ bơi
thông minh

Quản lý hầm rượu
thông minh

Trạm sạc ô tô điện
Quản lý năng lượng

Sauna
Thông minh

Nút nhấn
khẩn cấp

Trạm thời tiết

Chăm sóc vườn
Tưới nước tự động

Âm thanh
đa vùng

Chiếu sáng
thông minh

Điều hòa
đa vùng

Kiểm soát ra vào
Chuông cửa màn hình

Báo ngập
báo cháy

Báo động
chống trộm

Rèm cửa
tự động

Nhà thông minh của bạn có thật sự "Smart", Hãy
để chúng tôi định nghĩa là một ngôi nhà thông
minh là như thế nào nhé!

Công tắc
đa điểm

Cảm biến
hiện diện

Logic, ngữ cảnh,
lịch trình
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Sản phẩm của Loxone được lựa chọn
linh kiện, nguyên liệu cao cấp, công
nghệ sản xuất hiện đại (IoT, tự động,
in 3D) cùng xuất xứ tại Đức, Áo, Séc,
EU/G7 sẽ là một bảo chứng cho chất
lượng đi kèm các tiêu chuẩn khắt
khe nhất.

SMART HOME SMART HOTEL

THỔI HỒN CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU VÀO TỪNG CÔNG TRÌNH

SMART BUILDING

SMART OFFICE

Mang đến tiện nghi, sang trọng, thể
hiện đẳng cấp của gia chủ. Giải
pháp được thiết kế phù hợp với nhu
cầu từng gia đình, với cách sử dụng
đơn giản, trực quan, mọi thành viên
đều có thể sử dụng.

Trải nghiệm độc đáo cùng những
phút giây nghỉ dưỡng tuyệt vời
cho du khách. Vận hành khách
sạn hiệu quả, tiết kiệm chi phí và
tạo ra những giá trị khác biệt, độc
nhất về chất lượng dịch vụ.

Thiết lập tự động hóa cho tòa nhà,
tích hợp đồng bộ các chức năng
như quản lý, bảo mật dữ liệu, kiểm
soát ra vào, quản lý bãi đỗ xe, thiết
lập chất lượng không khí lí tưởng,
điều khiển hệ thống âm thanh,...

Đảm bảo an ninh an toàn lao
động, chống đột nhập, chống
cháy, chống ngập, đảm bảo nhà
máy luôn vận hành liên tục, kiểm
soát ra vào và chấm công, tích hợp
hệ thống âm thanh dành cho
những thông báo nội bộ.

Tự động hóa trang trại, sử dụng
cảm biến và trạm thời tiết để theo
dõi chặt chẽ sự phát triển của cây
trồng và vật nuôi, quản lý kho
lương thực và hạt giống, hệ thống
hóa các dữ liệu về trang trại trên
cùng một nền tảng.

TẠI SAO CHỌN LOXONE ?

No grimmicks, Real Smart Home
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Từ ánh sáng, âm thanh, an ninh, điện
năng, điều hòa đến sạc ô tô, làm sạch
hồ bơi, nấu ăn, tưới tự động. Loxone
sẽ thay thế bạn trong hơn 50,000 tác
vụ mỗi năm, giúp bạn dành thời gian
cho nhiễu điều tốt đẹp hơn trong
cuộc sống.

Thân thiện với người dùng trong toàn
bộ ngôi nhà của bạn với thiết kế điểm
chạm đơn giản, nhất quán và ứng
dụng được dùng miễn phí. Hệ thống
tự thích nghi theo thói quen của
người dùng, từ đó chúng phục vụ bạn
thay vì phải tương tác nhiều lần trong
ngày.
Dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên thẻ
nhớ trong Server, mã hóa AES. hoạt
động không cần CLOUD.

Tạo môi trường làm việc hoàn hảo
cho văn phòng, tăng tập trung và
sáng tạo, tạo không gian mở, kiểm
soát ra vào và chấm công cho
nhân viên, nâng cao năng suất
làm việc.

Đẳng cấp Châu Âu
Công nghệ tinh hoa

Hỗ trợ 50,000 tác vụ
Vận hành tự động

Thân thiện người dùng
Bảo mật tuyệt đối 

Một trình cài đặt chuyên dụng chịu
trách nhiệm về tất cả các tính năng
trên các hạng mục: chiếu sáng, sưởi
ấm, an ninh và hơn thế nữa!
Đồng bộ với thiết bị bên thứ ba
thông qua 25 giao thức kết nối đa
dạng: DMX, DALI, KNX, Digital/
Analog I/O, Modbus, RS,...
Thêm bớt tính năng, ngữ cảnh, logic
theo ý người dùng

Tất cả trong một
Đồng bộ, linh hoạt

Với lối thiết kế âm tường, tinh tế giúp
hài hòa không gian sống, nổi bận nội
thất mà không làm mất đi tính thẩm
mỹ của căn nhà. Thiết bị đẹp nhờ
chất liệu, thiết kế phẳng, đa vùng đa
điểm, đa chạm không cần hàng chục
nút nhấn rối mắt như các sản phẩm
thông thường.

Tinh tế, hài hòa
Vẻ đẹp ẩn mình 

Mạnh mẽ, quyền năng
Đa nhiệm, đa dụng

Với hơn 300 dòng thiết bị khác nhau
từ điều khiển, công tắc đến thiết bị
đầu cuối, kết nối dễ dàng qua
TREE/LINK/AIR. Miniserver kết nối
hơn 30 module mở rộng cùng các
thiết bị tổng cộng lên đến 3050 thiết
bị khác nhau, xử lý nhiều tác vụ đồng
thời của cả một tòa nhà
Đạt chuẩn UL, CSA, EN, InterTek.

SMART FACTORY SMART FARM



Giải pháp CCTV đến từ ISRAEL

Provision ISR thành lập năm 2006 và được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia an ninh
hàng đầu Israel. Hiện đang dẫn đầu ngành CCTV tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, đạt chứng
nhận NDAA Hoa Kỳ và được bảo mật dữ liệu bởi Checkpoint (Top 5 CyberSecurity). Camera
Provision ISR không chỉ dừng lại ở tính năng quan sát, mà còn tích hợp các công nghệ nhận diện
khuôn mặt, biển số, phân tích hình ảnh và tính năng báo động,.. phù hợp với nhiều đối tượng như
dân dụng, thương mại, công trình nhà nước, chính phủ, cơ quan ngoại giao.

Ưu điểm vượt trội
Ứng dụng công nghệ hiện đại, thiết kế bởi chuyên
gia ISRAEL , sản phẩm hoàn thiện, chất liệu cao cấp
bảo hành 24 tháng 
Đạt NDAA (Hoa Kỳ), GDPR (EU) , ISO9001,...
Bảo mật bởi CheckPoint- Top 5 Cyber Security 
Sản phẩm đa dạng: IP, Analoge, PTZ, Fisheye 360,
Wifi, Rainbow Full color, Smart Face, LPR,...
DDA Phân tích hình ảnh, nhận diện khuôn mặt,
biển số xe, đối tượng, truy vết, đàm thoại,...
Tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI)
Video Management System riêng: OSSIA
Tích hợp VMS khác: Genetec, Milestone, ...  
App điện thoại trực quan, dễ sử dụng 
GIÁ OFFLINE, bảo vệ dự án, chống phá giá
Đồng bộ hệ sinh thái EUROSTELLAR

Camera giám sát đầu tiên trên thế giới tích hợp bảo mật
an ninh mạng, đạt chuẩn NDAA (Hoa Kỳ), GDPR (EU) và
bảo mật bởi Checkpoint Cyber Security
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Độ phân giải: 2MP, 4MP, 8MP  lên đến 12MP
IR lên đến 60m và IR lên đến 200m (PTZ camera)
Hỗ trợ chuẩn ONVIF.
Chuẩn nén hình ảnh H.265/H.264. WDR/BLC/HLC.
NVR lên đến 128CH, tích hợp POE,Input, Output,
Audio, Output HDMI 4K,..
Server quản lý  3000 camera, lưu trữ lên đến 128TB. 
Camera nhận diện khoảng cách lên đến 25 m, tỷ lệ
chính xác 98%
Nhận diện đến 10 khuôn mặt trong khung hình và
nhận dạng 3 khuôn mặt trong 1 giây
Tốc độ khung hình lên đến 1-50/60FPS
Góc quan sát lên đến 360°
Phân tích: DDA, AI, SmartAlert, SmartFace,
SmartPlate, vẽ ROI/Line, cảnh báo thông minh.

Thông số kỹ thuật nổi bật
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Công nghệ Israel, bảo mật CheckPoint
Nhận diện, phân tích,
cảnh báo

Nhận diện khuôn mặt

 Cảnh báo thông minh

Camera nhận diện biển số

Eurostellar Eco-system  
Tích hợp giải pháp

Công nghệ nhận diện DDA thông minh cho phép nhận
diện giữa phương tiện hai bánh và bốn bánh. Nhờ công
nghệ này, hệ thống chỉ kích hoạt cảnh báo hoặc gửi
thông báo khẩn cấp khi phát hiện đối tượng mong muốn
và bằng cách đó, làm giảm các cảnh báo giả gây phiền
nhiễu do thay đổi ánh sáng, sự rung chuyển của cây cối,
động vật,...

Giải pháp nhận diện khuôn mặt Provision-ISR cho phép  
nhanh chóng xác định những đối tượng trái phép trong
khu vực cần quan sát và nhận được thông báo ngay lập
tức. Một camera duy nhất có thể phát hiện, theo dõi và
đánh giá đồng thời 5-10 khuôn mặt tùy thuộc vào điều
kiện và bảo hành với tỷ lệ nhận dạng lên đến 98% và lưu
trữ tối đa đến 10.000 ảnh khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu.

Hệ thống camera giám sát chuyên nghiệp Provision ứng
dụng công nghệ AI trong nhận diện và phân tích vật thể,
hạn chế báo động giả trong mọi trường hợp như ánh
sáng thay đổi, bóng phản chiếu, cây cối rung chuyển,
mưa, động vật,...

Giải pháp camera nhận diện biển số LPR được nghiên
cứu và phát triển trong hơn 3 năm, được chứng minh
hoạt động hiệu quả và cung cấp kết quả chính xác đến
99% trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau như
thiếu sáng, góc khuất, ký tự không chuẩn, hoặc thời tiết
xấu,...

Provision ISR là mảnh ghép dành cho hệ sinh thái an
ninh an toàn do Eurostellar cung cấp. Camera có thể
được tích hợp cùng hệ thống báo trộm, báo cháy, cảm
biến khí gas tự động ghi lại đoạn clip 60s khi có sự cố và
gửi trực tiếp cho người dùng. Ngoài ra, camera còn được
tích hợp cùng hệ thống quản lí ra vào, chấm công và
quản lý bãi đỗ xe thông minh.
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Sản xuất hoàn toàn tự động, MADE IN EU, bảo hành đến 05 năm.
Tuổi thọ lên đến 104,000+ giờ chuẩn L70B50 (>10 năm)
Hiệu suất phát sáng cao lên đến 173LM/W, tiết kiệm lên đến 45% chi phí điện tiêu thụ
Thiết kế hiện đại với màn hút chân không bằng Polymer , Tản nhiệt Alumium cao cấp
Công nghệ NANNOTICA cấu trúc chip LED độc quyền tiết kiệm 25% điện, 40% nhựa thải.
Chuyên dụng cho môi trường khắc nghiệt (IP66, IP69)Chống va đập IK10/10 
Siêu bền bỉ, rửa được trực tiếp với nước 80°C, áp suất 1 atm (chuyên dụng cho thực phẩm)
Linh kiện cao cấp từ các nhà sản xuất uy tín (Tridonic,TCI,Philips, Osram,... )
Phù hợp cho các môi trường nhiệt độ cực lạnh, cực nóng, biên độ nhiệt từ -40 °C đến +75°C
Kháng hoá chất ăn mòn và chống nổ chuẩn ATEX Zone 1/21,2/22
Smart lighting: Turnable White (TW), Human Centric Lighting (HCL)
Đạt các chứng nhận độc lập thứ 3, thứ 4: ENEC, CB, ESC, EAC, ATEX, DLG,ISO,HACCP,...

30 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị chiếu sáng

EU Industrial lighting fittings
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EU Industrial lighting fittings

Chiếu sáng công nghiệp Chiếu sáng Chuyên dụng
Thiết bị phù hợp trần cao lên đến 12 mét,
góc chiếu rộng đến hơn 120 độ, quang
thông lên đến 30,000 lm, chỉ số hoàn
màu CRI>90, công nghệ tản nhiệt
alumium, giúp hoạt động bền bỉ trong
các môi trường đặc thù, khắc nghiệt
như cực nóng (+75°C) và cực lạnh
(-45°C), chip LED chất lượng cao, bền bỉ,
tiết kiệm điện.

Chiếu sáng thông minh Chiếu sáng Nông nghiệp
Nguồn sáng hiệu suất cao, tiết kiệm
năng lượng, khả năng điều chỉnh nhiệt
độ màu tương quan (CCT) từ ấm sang
trắng lạnh 2700-6500K, chống chói UGR
17, Dimmable, Đổi màu RGB (DALI
Control). Tích hợp các giải pháp chiếu
sáng thông minh Turnable White (TW),
Human Centric.

Thiết bị được sử dụng vật liệu nhựa ABS
cao cấp kháng hóa chất ăn mòn và
chống nổ chuẩn ATEX Zone 1,21 và 2,22,
chịu lực, chống va đập IK 10/10. Vỏ
policacbonat dẻo, kháng UV, giúp tán
sắc ánh sáng, màng tản nhiệt hiệu quả.
Màn hút chân không polymer chống
thẩm thấu ngược.

Thiết bị kháng hóa chất ăn mòn
(ammoniac, kiềm, hợp chất bazo), khả
năng làm mát và cách nhiệt tốt, tiết
kiệm năng lượng, cho phép người nông
dân kiểm soát năng suất mùa vụ, kích
thích tăng trưởng cây trồng, và vật nuôi.

Giải pháp chiếu sáng
công nghiệp đến từ Châu Âu

Trevos Lighting, trụ sở Turnov, là Nhà sản xuất thiết bị chiếu sáng lớn nhất Cộng hòa Czech và là một trong
những Doanh nghiệp lớn nhất thế giới về Giải pháp chiếu sáng công nghiệp. Với kinh nghiệm hơn 30 năm
sản xuất các thiết bị chiếu sáng, Trevos đã vươn mình ra thế giới với 200.000 dự án toàn cầu, 7 triệu sản
phẩm lưu hành trên 65 Quốc gia, vùng lãnh thổ. Hàng năm, Trevos cung cấp cho thị trường hàng triệu sản
phẩm chiếu sáng cao cấp, đạt doanh thu hàng tỷ Euro. Sản phẩm chiếu sáng công nghiệp đạt các chuẩn
CE, ENEC, CB, HACCP, EAC, DLG,ATEX với chế độ bảo hành 5 năm cho Đối tác.
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Giải pháp chiếu sáng chuyên dụng cho môi trường khắc nghiệt được kiểm định và chứng
nhận bởi các phòng Lab bên thứ 3, thứ 4 và Tổ chức độc lập uy tín tại Châu Âu và thế giới.
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Zepcam là nhà sản xuất thiết bị ghi hình quân dụng đến từ Hà Lan thành lập từ 2009. Được phát
triển bởi chính cựu cảnh sát, được tin dùng trên 45 quốc gia và trên 500 Đơn vị chuyên nghiệp
toàn cầu như cảnh sát CHLB Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan, Singapore và nhiều quốc gia khác. 
Bodycamera hay còn gọi là camera đeo người là giải pháp chủ lực của Zepcam, thiết bị là một
camera ghi hình, ghi âm định vị và truyền dữ liệu từ xa/ lưu trữ cục bộ thường dùng để làm công
cụ ghi nhận sự việc và đảm bảo an toàn cho lực lượng thi hành pháp và dân dụng khác.

Zepcam T2+ GPS

Zepcam T3 LTE/4G

Bodycamera chuyên nghiệp 
đến từ Hà Lan

Tăng cường
minh bạch,
liêm chính

Phục vụ công tác
huấn luyện,

đánh giá

Ghi nhận lịch trình,
báo cáo hình ảnh

Giám sát chỉ huy từ xa
Truyền dữ liệu trực tiếp

Giảm kích động,
gây hấn

Thu thập
chứng cứ

Vì sao cần sử dụng bodycam?

Giải pháp chuyên dụng dành cho lực lượng hành pháp

Mobile Video Box

Dock sạc & tải dữ liệu
thông minh

Nhà sản xuất Bodycamera lớn nhất Châu Âu và
hàng đầu Thế giới, bảo vệ lực lượng hành pháp
và góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội.
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Thông số kỹ thuật nổi bật
Ghi hình ghi âm, định vị GPS.
Video: 1440p, 1080p, 720p
Chuẩn: MP4, H.264, H.265
Kết nối: LAN, 4G/LTE, WIFI, Bluetooth
Ghi hình dự bị  lên đến 60s
Cảm biến SONY IMX, trợ sáng vào ban đêm
Góc quay lên đến 140 độ (Tương đương mắt người)
Thời gian hoạt động liên tục lên đến 16 giờ
Lưu trữ cục bộ 64GB, IP68, 148g
Đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68
Đạt chuẩn GDPR. Mã hóa AES256bit



Autogard s.r.o là Nhà sản xuất đến từ Cộng hòa Czech với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất và
phát triển các giải pháp quản lý bãi đỗ xe tự động, trạm thu phí thông minh, kiểm soát ra vào tòa
nhà, giao thông và các công nghệ khác. Sản phẩm được sản xuất tại EU, bảo hành lên đến 36
tháng và đạt các tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu EU/G7 như ISO 9001 ,TÜV SÜD và được đại diện
bởi EUROSTELLAR.

Hệ thống bãi đỗ xe thông minh
trạm thu phí không dừng

AUTOGARD - SMART PARKING & ENTRANCE

Tính năng nổi bật

Giải pháp ưu việt đến từ Châu Âu
MADE IN EU, bảo hành lên đến 24 tháng
Hiệu suất hoạt động cao, tiết kiệm không gian và thiết bị lên đén 60% so với chi phí thông thường.
Barrier tự động tốc độ cao đóng mở chỉ 0.9s, động cơ tay quay hỗ trợ lên đến 9m
Tốc độ xử lý lên đến 720 xe/giờ, hỗ trợ đếm chỗ trống, đếm phương tiện, chấm công
Tích hợp nhiều công nghệ: nhận diện khuôn mặt, biển số, nhận diện thẻ từ RFID, Voice Intercom hỗ trợ từ xa...
Nhận diện thông minh, chủ động, hoàn toàn không cần người vận hành
Tự động điều chỉnh lưu lượng, lối ra vào theo kịch bản
Tính năng anti pass back hạn chế gian lận và mất phương tiện
Tích hợp hệ thống an ninh, tích hợp hệ thống BMS và API truy xuất dữ liệu, bảo vệ toàn diện
Phần mềm mạnh mẽ và ổn định, giao diện dễ sử dụng, tích hợp quản lý tập trung nhiều bãi đỗ xe.
Đạt các tiêu chuẩn TUV, URS, URAS, CSN và tiêu chuẩn chất lượng của Liên minh châu Âu EU.

Trạm thu phí tự động
Tiền mặt/xu/thẻ
Tự động 100%

Module kiểm soát
lối vào tự động

Thanh chắn tốc độ
cao có cảm biến
an toàn người và

phương tiện

Server quản lý,
license và báo cáo

Hệ thống bãi đỗ xe thông minh Autogard bao gồm các barrier đòn tay tự động hiệu suất cao,
Module phát thẻ và kiểm soát lối vào, module kiểm soát lối ra, camera ANPR nhận diện biển số,
thiết bị nhận diện khuôn mặt, server và license quản lý cùng các phụ kiện khác. Giải pháp này có
công suất lên đến 600-720 xe/giờ, thu phí tự động bằng tiền mặt, thẻ tín dụng, tiền xu và hỗ trợ
hai loại tiền tệ khác nhau. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp các báo cáo thời gian thực. Thiết bị
còn có thể tích hợp vào hệ thống PCCC, báo động, kiểm soát thang máy và lối ra vào tòa nhà.
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Module kiểm soát
lối ra tự động

Ứng dụng công nghệ Châu Âu cho bãi đỗ xe
thông minh, tích hợp trạm thu phí tự động không
người vận hành.



Giải pháp an ninh chống xâm nhập hiện đại đến
từ Cộng hòa Séc với hơn 30 năm kinh nghiệm.

Hệ thống cảm biến
xung nhịp chuẩn quân đội

MADE IN EU, Bảo hành 24 tháng. Tuổi thọ >10 năm.
Kết nối lên đến 1000 cảm biến/hệ thống tiêu chuẩn.
Được quân đội, biên giới quốc gia tin dùng.
Đạt tiêu chuẩn an ninh EN50131 Security Grade 4. Cấp
cao nhất trong giải pháp an ninh.
Hạn chế tối đa báo động giả, tỷ lệ chính xác lên đến 97%
Dễ dàng tích hợp camera, chuông, hệ thống bên thứ 3
Phần mềm quản lý trực quan, dễ dàng kiểm soát
Chống: đập phá, cắt, gây nhiễu thiết bị, sét lan truyền
Hoạt động mọi trường hợp, mọi địa hình dự phòng đoản
mạch, hư hại cảm biến
Cấu trúc module, quản lý từ 3km đến không giới hạn.
Đạt  ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO/IEC27001:2013

Chống xâm nhập Peridect Phát hiện chuyển động MDS

Chống xâm nhập Peridect+ Peridect+ Underground

SIEZA có mặt trên 50 quốc gia với hàng nghìn công trình, chuyên cung cấp các giải pháp an ninh
chống xâm nhập hiện đại, bảo vệ các khu vực sân bay, bến cảng, khu quân sự, biên giới quốc gia.
PERIDECT+ là một hệ thống bao gồm trung tâm và các cảm biến xung nhịp được lắp dọc trên
tường rào, tạo thành một vòng cung bao bọc lấy toàn bộ khu vực rộng lớn có thể lên đến hàng
chục, hàng trăm km đường biên. Với thuật toán và cảm biến được thiết kế tối ưu việc hấp thụ
xung nhịp, cảm biến sẽ phát hiện các đối tượng vượt rào, chấn động trên lưới, từ đó gửi tín hiệu
về cho Trung tâm, báo động và xử lý sự cố nhanh chóng. 

Sơ đồ và 
nguyên lý kết nối

Giải pháp tiêu biểu

4
GRADE

EN
50131

Ưu điểm nổi bật
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Giải pháp nhận diện khuôn mặt hiện đang là xu hướng của thế giới. Chính vì vậy,
Eurostellar cùng MODIVISION - Nhà sản xuất thiết bị sinh trắc học hơn 25 năm kinh
nghiệm đến từ CHLB. Đức sẽ mang đến cho bạn các giải pháp nhận diện khuôn mặt
tiên tiến nhất thế giới về tốc độ, chất lượng hình ảnh và độ chính xác cao.

Giải pháp nhận diện
khuôn mặt nhanh
nhất thế giới
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Nhận diện khuôn
mặt, chấm công,

điểm danh

Đo thân nhiệt, khai
báo y tế từ xa bằng
FaceID (COVID-19)

Kiểm soát ra vào
tòa nhà, nhà máy

bằng FaceID

Làm thủ tục sân bay
hoàn toàn không

cần vé

Server & License 
Lưu trữ cục bộ

Nhận diện ra vào cho sân vận độngPaperless Airport - Thủ tục sân bay bằng khuôn mặt

Ưu điểm vượt trội
MADE IN GERMANY, bảo hành lên đến 24 tháng
Giải pháp nhận diện khuôn mặt nhanh nhất thế giới, nhận diện không dừng
Hệ thống camera 3D cao cấp, nhân diện chính xác cao trên 98%
Tích hợp nhiều công nghệ: đo thân nhiệt, đếm lượt, kiểm soát ra vào
Sử dụng thuật toán AI phân tích, độc lập độc quyền
Lưu trữ lên đến 20.000 FaceID và hàng triệu sự kiện, có thể mở rộng
Hỗ trợ ứng dụng trên điện thoại, webpage và PC
Dễ dàng tích hợp với bên thứ 3 để tạo ra giải pháp hoàn chỉnh
Đạt các tiêu chuẩn CE, ICAO compliant, NIEM- conformant.
Được tin dùng bởi chính phủ CHLB. Đức và EU, Bộ an ninh nội địa Hoa Kỳ (DHS)



Kiểm soát
ra vào

Báo cháy

Lọc nước
hồ bơi

Báo động
chống trộm

Chiếu sáng
thông minh

Điều hòa
không khí

Rèm cửa
tự động

Điều khiển cửa
tự động

Âm thanh
đa vùng Camera 

quan sát

Biệt thự an toàn, thông minh
đẳng cấp Châu Âu
Trải nghiệm lợi ích tuyệt vời của Công nghệ hiện đại, thay
thế bạn thực hiện trên 50,000 tác vụ, giúp bạn dành thời
gian cho những điều quan trọng trong cuộc sống.

Nhà an toàn Nhà thông minh
Báo động chống trộm
Báo cháy, báo ngâp, rò rỉ khí gas
Cảnh báo SOS, té ngã, khẩn cấp
Camera giám sát AI
Kiểm soát ra vào
Chuông cửa màn hình
Cảnh báo an ninh qua điện thoại, tin nhắn
Định vị, bảo vệ và chống trộm ô tô

Công tắc chạm đa điểm
Chiếu sáng thông minh
Âm thanh đa vùng, giải trí đa phương tiện
Điều hòa thông minh, đa vùng
Rèm cửa, Cửa/ Cổng tự động
Sauna, Hồ bơi thông minh
Quản lý năng lượng, sạc ô tô điện
Ứng dụng Smartphone ALL-IN-ONE
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Loxone với hơn 30 năm kinh nghiệm mang đẳng cấp Châu Âu hoàn toàn có thể đáp ứng
tất cả những gì bạn cần cho một ngôi nhà, biệt thự thông minh. Với 7 triệu sản phẩm và
sự có mặt tại hơn 100 quốc gia, Loxone đáp ứng mọi yêu cầu của một ngôi nhà thông
minh mà bạn cần từ điều khiển công tắc, thiết bị tự động đến an ninh an toàn, camera
quan sát, báo động chống trộm, báo cháy,...

Ưu điểm nổi bật

Quản lý
năng lượng

Sử dụng các sản phẩm và công nghệ đến từ Châu Âu
Đảm bảo an ninh an toàn toàn diện
Nâng cao chất lượng cuộc sống bằng công nghệ Nhà thông minh chuẩn mực
Ngôi nhà tự động vận hành và thích ứng theo thói quen người dùng
Phù hợp với nhiều thế hệ trong gia đình từ người già đến trẻ nhỏ
Hỗ trợ các quá trình nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe, thư giản, học tập, làm việc và sinh hoạt.
Đón tiếp khách thăm theo phong cách hiện đại.
Thể hiện dấu ấn riêng và đẳng cấp của Gia chủ.



Văn phòng của 
doanh nghiệp triệu đô

Xu hướng văn phòng thông minh đang dần trở nên phổ biến, được các chủ doanh
nghiệp lựa chọn để thiết kế cho văn phòng của mình. Từ đó, doanh nghiệp có thể tiết
kiệm được chi phí vận hành, phát triển thuận lợi với sự hỗ trợ hoàn hảo của các công
nghệ. Chính vì vây, Eurostellar xin cung cấp đến bạn các giải pháp thông minh chuyên
dụng cho văn phòng hiện đại với các thiết bị chất lượng được sản xuất tại Châu Âu.

Biến nơi làm việc nhàm chán thành văn phòng trong mơ
Nơi mà sáng tạo, hiệu quả và thân thiện được đặt lên hàng đầu
Đảm bảo an ninh, an toàn và tiện nghi cho văn phòng

Điểm danh, chấm công Chiếu sáng thông minhGiải pháp an ninh toàn diện

Phòng họp thông minh Giải trí đa phương tiệnCamera quan sát 

MADE IN EU, văn phòng hiện đại, an toàn, đạt tiêu chuẩn chất lượng
Hệ thống an ninh toàn diện, bảo mật an ninh cả phần cứng lẫn an toàn dữ liệu
Bật tắt tự động các hệ thống chiếu sáng giúp tiết kiệm lên đến 40% chi phí
Tạo sự tiện nghi, dẫn đầu xu hướng chuyển đổi số 
Kiểm soát ra vào,  chấm công và cuối tháng hệ thống tự động xuất báo cáo điểm danh của nhân viên
Chiếu sáng thông minh tự động điều chỉnh màu sắc giúp tăng năng suất làm việc hoặc thư giản
Tự động hoá âm thanh, rèm cửa, garage, chăm sóc cảnh quan tại môi trường làm việc hoàn hảo
Điều khiển trực quan, dễ sử dụng, cài đặt ngữ cảnh theo ý muốn 
Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, dễ dàng quản lý nhân viên
Nâng cao độ chuyên nghiệp, khẳng định vị thế doanh nghiệp triệu đô.

Ưu điểm nổi bật
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Siêu thị an toàn,
Cửa hàng thông minh 

Giải pháp an ninh vô cùng cần thiết cho các chuỗi cửa hàng, showroom, siêu thị và trung tâm
thương mại, không chỉ ngoài giờ làm việc mà ngay cả trong quá trình hoạt động. Ứng dụng công
nghệ mới giúp phân tích hành vi tiêu dùng, lưu lượng ra vào cửa hàng nhận diện khách hàng
tiềm năng, khách hàng thân thiết từ đó bố trí gian hàng, điều chỉnh dịch vụ phù hợp, thúc đẩy
tăng doanh số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
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*Giken Transtem, thành viên tập đoàn OPTEX (Nhật Bản) là Nhà sản xuất thiết bị cảm biến hàng đầu thế giới với hơn 50 năm kinh
nghiệm và đã cung cấp giải pháp đếm lượt ra vào cho hơn hàng trăm nghìn cơ sở kinh doanh, trạm tàu điện, siêu thị trên toàn thế
giới. Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh hệ thống đếm lượt khách hàng, cảm biến đếm xe, nhận diện, phân tích khách hàng và
các dịch vụ bảo trì kỹ thuật, hỗ trợ phần mềm.

Nhận diện đếm lượt, phân tíchCamera giám sát Báo động chống trộm

Chấm công điểm danh Kiểm soát, bảo vệ kho hàng Chiếu sáng thông minh  

Giải pháp an ninh xuất xứ/đạt chuẩn EU. Bảo hành lên đến 5 năm.
Bảo vệ 24/24 ngay cả trong và ngoài giờ hoạt động
Đếm lượt, phân tích hành vi từ đó tính toán được lưu lượng ra vào giúp bố trí quầy hàng dễ dàng.
Đảm bảo an ninh, kiểm soát đếm lượt ra vào với độ chính xác lên đến 95%
Hạn chế tối đa trộm cướp, cháy nổ, ngập lụt, tiết kiệm chi phí thuê bảo vệ lên đến 60%
Camera giám sát, báo động và cảnh báo tránh xa khi có người truy cập vào khu vực không cho phép
Quản lý nhiều siêu thị, cửa hàng trên cùng một hệ thống, bảo mật dữ liệu cửa hàng
Dễ dàng phân quyền truy cập, cảnh báo thông qua điện thoại, ứng dụng
Tiêu chuẩn EU EN50131, ISO, ENEC, Security Grade II Class II.
Phần mềm quản lý/sử dụng có tiếng Việt, cảnh báo qua điện thoại/sms/email và điều khiển giọng nói.

Ưu điểm nổi bật

Quản lý hiệu quả siêu thị, chuỗi cửa hàng
luôn là quan tâm hàng đầu của một
doanh nghiệp. Vậy hãy để Eurostellar
cùng bạn giải quyết bài toán khó này!



Bất kể là cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư hay tòa nhà
hành chính công, việc đảm bảo an toàn và quản lý hiệu quả
hoạt động của tòa nhà luôn là vấn đề quan trọng. Giải pháp
của EUROSTELLAR sẽ giúp bạn.

Barrier/Swing
gate

Âm thanh đa vùng

Access Control cho
căn hộ, văn phòng

Video Intercom
nhận diện khuôn mặt

Báo động chống
trộm, báo cháy

Phòng chống
COVID-19

Quản lý năng lượngHAVC/Điều hòa đa
vùng

Chiếu sáng
tòa nhà

Hệ thống camera
giám sát

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU CHO TÒA NHÀ

Kiểm soát ra vào toàn diện 
Quản lý tòa nhà hiện đại
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Nâng giá trị cho Chủ đầu tưTăng tiện ích cho Người dùng
Giải pháp All-in-one cho người dùng, một App,
một tài khoản quản lý toàn bộ bãi xe, cổng, cửa
nhà, thang máy, chuông cửa,...
Nâng cao an ninh, an toàn tuyệt đối
Dễ dàng sử dụng cho  người lớn, trẻ em
Bảo vệ con người, tài sản và dữ liệu
Bền bỉ, không mất chi phí sửa chữa nhiều lần
Tận hưởng tiện nghi đẳng cấp của smart home.
Căn hộ đáng tự hào và thể hiện dấu ấn của bạn.
Nâng cao giá trị căn hộ, tăng thanh khoản.

Giảm áp lực lên đội ngũ vận hành, ban quản lý
Tự động vận hành 24/24
Giảm sai sót do người sử dụng.
Tự động thông báo các sự cố cho BQL.
Xử lý các sự vụ kịp thời, đơn giản.
Tiết kiệm điện năng, chi phí vận hành đến 45%
Dễ dàng phân quyền truy cập cho mọi người
Phòng chống các nguy cơ dịch như COVID-19
Đồng bộ và tích hợp các hạ tầng khác nhau.
Nâng tầm giá trị dự án.
Điểm marketing và cạnh tranh tốt so với đối thủ



Sử dụng giải pháp xuất xứ/đạt chuẩn EU/G7
Bảo mật dữ liệu ngân hàng, lưu trữ cục bộ.
Tận dụng hạ tầng sẵn có, tích hợp các hệ thống an ninh, tự động hóa khác nhau.
Nâng cao an ninh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản
Nhận biết sớm đối tượng xấu, đối tượng khả nghi, cảnh báo trước.
Phát hiện, cảnh báo và xử lý NGAY sự cố, nguy cơ an ninh
Tiết kiệm chi phí vận hành (điện/thiết bị) lên đến 40%, thuê bảo vệ (60%), đầu tư 1 lần cho 5 năm.
Đảm bảo  kinh doanh được liên tục, không ảnh hưởng đến khách hàng, nhân viên.
Công cụ giám sát và tiếp nhận sự cố đắc lực, quản lý tập trung cho bảo vệ
Góp phần vào công cuộc chuyển đổi số ngân hàng trong thời kỳ 4.0 

Báo động chống
trộm cho ngân hàng

Báo động khẩn cấp
cho quầy giao dịch

Kiểm soát ra vào
văn phòng

Cảm biến thông
minh cho kho tiền

Hệ thống chống đột
nhập ngoại vi

Hệ thống camera
giám sát

Hệ thống quản lý an
ninh tập trung ARC

Hệ thống định vị,
báo trộm xe chở tiền

Hệ thống cảnh báo
an ninh và giám sát

từ xa cho ATM

Smart Bank
IoT cho ngân hàng

An ninh toàn diện
cho Ngân hàng

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHÂU ÂU CHO NGÂN HÀNG

Ưu điểm nổi bật
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Bảo vệ ngân hàng 24/24
Ngay cả khi trong giờ hoạt động, ngân hàng vẫn luôn tìm ẩn những rủi ro an ninh. Giải pháp của chúng tôi
bao gồm 3 lớp an ninh hiệu quả giúp cảnh báo sớm, cảnh báo tức thời và ghi nhận xử lý sự cố từ xa. Hệ
thống nhận diện kẻ gian, người có mang vũ khí, nguy cơ tấn công và cảnh báo từ xa hoặc tích hợp cảnh
báo ngầm tại quầy giao dịch khi có đối tượng tình nghi.
Ngoài giờ hoạt động, lập tức các cảm biến sẽ hoạt động, camera sẽ giám sát toàn bộ khu vực, khi có sự cố
như đột nhập, trộm cắp, cháy nổ, ngập lụt, hệ thống sẽ kích hoạt cảnh báo cho bảo vệ, quản lý và lực
lượng chức năng đến xử lý ngay sự việc. Ngoài ra, xe tiền, kho tiền, phòng tài chính và phòng Ban lãnh đạo
được kiểm soát ra vào riêng, định vị và chống đột nhập.

Báo động 
chống đột nhập

Cảnh báo đập phá,
Tấn công, SOS

Camera tự động gửi
clip khi có sự cố

Báo cháy, báo ngập
Rò rỉ khí độc



Trải nghiệm 
khách sạn khác biệt

Một khách sạn thông minh không có nghĩa là thay thế các thiết bị cũ, công nghệ đơn giản bằng
những công tắc hay tự động hóa mọi thứ. SMART HOTEL là một nền tảng tổng thể liên kết tất cả
các tiện nghi và cơ sở vật chất của khách sạn bạn. 
Ứng dụng công nghệ vừa giúp bạn tiết kiệm được chi phí điện nước, vận hành, vừa đảm bảo an
toàn và trải nghiệm mới lạ cho khách lưu trú. Đồng thời còn giúp bạn dễ dàng nhận diện khách
hàng VIP bằng FaceID chào đón họ bằng dịch vụ tuyêt vời, dễ thay đổi điều chỉnh không gian,
ánh sáng, âm thanh chỉ với một chạm. Khách sạn của bạn giờ đây hấp dẫn và cạnh tranh hơn
bao giờ hết. KHÁCH SẠN THÔNG MINH ĐẲNG CẤP CHÂU ÂU là của bạn!

Trước đây, khách sạn tuyệt vời là khi bạn luôn có cảm giác
như đang ở chính nhà mình. Nhưng giờ đây, khách sạn
không chỉ là nơi lưu trú, đó là nơi tận hưởng tiện nghi, dịch
vụ tận tâm, trải nghiệm thú vị mới lạ tạo nên những kỳ
nghỉ tuyệt vời. Hãy cùng EUROSTELLAR mang giải pháp
SMART HOTEL đến với khách hàng của bạn nhé.
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Giải pháp khách sạn thông minh đến từ Châu Âu

Chiếu sáng khách sạn, cảnh quan 
Thay đổi decor, màu chủ đề chỉ với một nút nhấn
Kiểm soát bãi xe thông minh 
Quản lý nhân sự , chấm công
Tiết kiệm năng lương
Âm thanh đa vùng 
Hệ thống HAVC, điều hòa tổng 

Vận hành khách sạn thông minh 

Điện thông minh 
Công tắc điều khiển đa điểm 
Rèm cửa tự động  
Giải trí đa phương tiện , welcome khách
Chiếu sáng thông minh 
Intercom và chuông báo khách sạn

Phòng khách sạn thông minh 

Nhà hàng, quầy bar thông minh
Kiểm soát ra vào 
Quản lý bể bơi, phòng gym, sân golf bằng FaceID
Nhận diện khách VIP
Check-in, check-out bằng khuôn mặt
Tích hợp vào hệ thống BMS của khách sạn
Âm thanh PA, Lounge

Nâng cao tiện ích khách sạn

Kiểm soát ra vào 
Phòng cháy chữa cháy 
Khử trùng, đo thân nhiệt COVID-19 
Giám sát toàn diện  
Bodycamera & Activetrack bảo vệ 
Quản lý chìa khóa thông minh

An ninh an toàn cho khách sạn 
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Với một dự án bất động sản, điều gì
mang lại cho bạn một lợi thế trong
mắt nhà đầu tư? Điều gì làm căn biệt
thự bạn khác biệt so với Đối thủ? 
Hãy tạo lợi thế cạnh tranh với các giải
pháp công nghệ Châu Âu nhé.

Chiếu sáng cảnh quan, chiếu sáng đô thị
Trạm thời tiết, cung cấp dữ liệu cho KĐT
Chăm sóc cây cảnh tự động
Hồ bơi, nhạc nước
Phòng tập thể dục thể thao

An ninh toàn diện
Hệ thống chống xâm nhập khu dân cư
Báo động chống trộm an ninh 3 lớp
Giám sát toàn diện, nhận diện khuôn mặt
Nhận diện và kiểm soát phương tiện
PCCC và cảnh báo sự cố khẩn cấp

Tiện ích đẳng cấp khu đô thị

Quản lý khu đô thị tập trungTiện nghi cho từng căn hộ
Hệ thống báo động báo cháy độc lập
Chuông cửa màn hình
Chăm sóc sức khỏe từng thành viên
Điều hòa thông minh, rèm cửa tự động
Âm thanh đa vùng, giải trí đa phương tiện

Quản lý toàn bộ hệ thống an ninh trên cùng
phần mềm, khi có sự cố diễn ra tại một biệt
thự, căn hộ, lập tức bảo vệ sẽ nhận được tín
hiệu cảnh báo chính xác vị trí diễn ra và ứng
cứu kịp thời.

Khu đô thị thông minh,
nâng tầm dự án bất
động sản của bạn!

Ưu điểm nổi bật
MADE IN EU, đạt tiêu chuẩn chất lượng, nâng tầm giá trị cho khu đô thị
Giảm sự cố và phản ứng nhanh đối với các yêu cầu của khách hàng hay khi xảy ra sự cố.
Giảm chi phí nhân công và thời gian đào tạo nhân viên vận hành – cách sử dụng dễ dàng, mô
hình quản lý được thể hiện trực quan trên máy tính 
Dễ dàng nâng cấp, linh hoạt trong việc lập trình theo nhu cầu, kích thước, tổ chức và các yêu
cầu mở rộng khác nhau
Giảm tải áp lực cho Ban Quản lý, tiết kiệm chi phí vận hành 
Vận hành nhịp nhàng trên cùng một nền tảng thống nhất, dễ dàng tích hợp, mở rộng
Bảo mật tuyệt đối, dữ liệu của tòa nhà được lưu trữ tại Server nội bộ
Đơn giản hóa và tự động hóa vận hành các thủ tục, chức năng có tính lặp đi lặp lại.
Quản lý tốt hơn các thiết bị nhờ hệ thống lưu trữ dữ liệu, chương trình bảo trì bảo dưỡng và
hệ thống tự động báo cáo cảnh báo
Giảm chi phí điện nước nhờ tính năng quản lý tập trung điều khiển và quản lý năng lượng.
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Đo thân nhiệt,
khai báo y tế

Báo cháy, 
rò rỉ khí độc

Trung tâm 
an ninh ARC



An toàn và
phòng dịch
cho bệnh viện An toàn và phòng dịch

Hệ thống an ninh phát hiện, cảnh báo,
xử lý và thông báo ngay lập tức khi sự
cố xảy ra, tránh các thiệt hại đáng tiếc.
Chống xâm nhập, chống trộm cắp, cháy
nổ, vượt quá nhiệt độ, ngập nước.

Nhận diện kẻ gian,
đối tượng trộm cắp

Cảnh báo khẩn cấp,
Hệ thống gọi y tá EU

Camera sẽ nhận diện và phát hiện
những kẻ xấu trong danh sách các đối
tượng nguy hiểm được lưu trữ trong hệ
thống để kịp thời cảnh báo.
Ngoài ra hệ thống giám sát sẽ thiết lập
các khu vực hạn chế truy cập, cảnh báo
khi có người đi vào khu lưu trữ xét
nghiệm, phòng LAB, phòng lãnh đạo

Bệnh viện thông minh

Hỗ trợ quản lý bệnh viện

Bệnh viện và các cơ sở y tế luôn
phải tiếp nhận hàng ngàn bệnh
nhân mỗi ngày. Một hệ thống bệnh
viện hiện đại, an toàn là sẽ phục vụ,
hỗ trợ công tác chữa trị của các y
bác sĩ thuận tiện và nhanh chóng
hơn và đồng thời, bệnh nhân cũng
sẽ cảm thấy thoải mái khi đến
thăm khám tại bệnh viện.

Khách hàng, bệnh nhân và khách mời có thể đăng
ký khuôn mặt, khai báo y tế từ xa và thời gian ra
vào, thông qua Smart phone hoặc máy tính.  
Hệ thống đảm bảo rằng người đó đeo khẩu trang
trước khi vào và tay của họ đã được khử trùng.
Điểm nhấn đặc biệt là đo nhiệt độ trán nhằm
tránh rủi ro cho khách ra vào và nhân viên khác.
Đồng thời, hệ thống kiểm soát số lượng thân nhân
tối đa cho phép. Tất cả các biện pháp và dữ liệu cá
nhân được lưu trữ và có thể được cung cấp bất kỳ
lúc nào cho Cơ quan thẩm quyền.

Bệnh viện trang bị hệ thống giao tiếp nội bộ công
nghệ cao sẽ giúp việc liên lạc thông tin giữa các
khoa, phòng dễ dàng hơn. Tự động thông báo cho
khoa Nội việc đến lấy kết quả xét nghiệm hay
thông báo cho các lãnh đạo khoa Ngoại đến họp
giao ban.  Hệ thống IP Intercom còn có thể ứng
dụng làm giải pháp gọi y tá cho các phòng bệnh. 

Hệ thống điện thông minh có thể điều khiển theo
ngữ cảnh, lịch trình, mang lại sự hiện đại và tiện
nghi trong quá trình làm việc của các cán bộ y tế.
Từ chiếu sáng, âm thanh đến rèm cửa hay điều hòa
đa vùng, tất cả đều được vận hành.

Nút nhấn khẩn cấp, nút gọi y tá tại khoa cấp cứu,
khi có trường hợp khẩn cấp, gây hấn có thể nhờ trợ
giúp từ y tá, bác sĩ, bảo vệ, hệ thống âm thanh PA
giúp giao tiếp nhanh chóng dễ dàng hơn.   
Đối với xe cấp cứu, hệ thống cũng tự động thông
báo khi xe gần về đến bệnh viện để cán bộ có sự
chuẩn bị nhanh chóng và tốt nhất.

An ninh an toàn
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Bảo vệ thiên thần nhỏ của bạn
NANNY Giám sát nhịp thở trẻ nhỏ

Nanny là thiết bị y tế sản xuất 100% Châu Âu, là 1
trong 2 sản phẩm trên thế giới được chứng nhận
quốc tế sử dụng trong phòng sinh và tuyệt đối an
toàn cho trẻ nhỏ.
Trái ngược với camera chỉ đảm bảo truyền âm
thanh và hình ảnh, thiết bị theo dõi nhịp thở
Nanny phát hiện chuyển động thở của em bé và
cảnh báo ngay lập tức khi em bé có triệu chứng
ngừng thở hoặc thở không đều giúp ngăn chặn
Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). 

Camera nhận diện và giám sát

Camera nhận diện con bạn đã về đến nhà sau khi
tan học hay chưa, liệu con bạn có ra khỏi nhà khi
chưa được sự cho phép. Ngoài ra, bạn có thể quan
sát, và giao tiếp với con từ xa thông qua ứng dụng
ngay cả khi đang làm việc tại cơ quan hay đi công
tác xa nhà. 
Khi có sự cố xảy ra, camera sẽ tự động cắt clip 60s
ghi lại sự kiện và gửi đến bạn thông qua ứng
dụng, đồng thời hệ thống sẽ tự động gọi cho bạn
để có thể ứng cứu kịp thời.

Cảnh báo té ngã, đột quỵNút nhấn khẩn cấp, liên lạc ngay!

Người cao tuổi thường xuyên ở nhà một mình,
hoặc người cần sự trợ giúp luôn là đối tượng đáng
quan tâm chăm sóc. Bạn có thể trang bị cho họ
những nút nhấn khẩn cấp, vòng đeo tay SOS hay
các thiết bị cảm biến lắp đặt trong nhà, phòng
ngủ, nhà vệ sinh. Khi có sự cố, cần sự trợ giúp,
người dùng có thể nhấn nút, lập tức hệ thống sẽ
gọi điện, camera sẽ cắt đoạn clip 60 giây gửi ngay
đến người thân, hàng xóm. 
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Chăm sóc người cao tuổi

Với các cảm biến hiện diện cao cấp, có độ chính
xác cao và kết hợp nhiều công nghệ cảm biến
khác nhau. Khi người cao tuổi di chuyển từ giường
đến nhà vệ sinh hoặc hành lang, đột ngột xảy ra té
ngã, đột quỵ trong vòng 20 giây không có chuyển
động, cảm biến sẽ lập tức phát hiện và cảnh báo
ngay bằng điện thoại, ứng dụng cho người thân
để kịp thời xử lý.

31



Chúng tôi hiểu rằng, quản lý một ngôi trường là điều vô cùng khó khăn và dịch vụ giáo
dục là lĩnh vực vừa quan trọng vừa chịu nhiều áp lực và cạnh tranh ngày càng lớn trên thị
trường. Hệ thống quản lý chặt chẽ, ứng dụng các giải pháp trường học thông minh cao
cấp đến từ Châu Âu sẽ là tiền đề nâng cao độ chuyên nghiệp, uy tín và đẳng cấp khác
biệt của trường.   Đối với đối tượng đặc biệt này, Eurostellar cung cấp một loạt các giải
pháp sau đây:

Trường học 
thông minh, an toàn

Ưu điểm nổi bật

Trường học là nơi ươm mầm tài năng tương lai của
đất nước, với tinh thần hiếu học có từ đời xưa của
người Việt, việc xây dựng các cơ sở vật chất hiện
đại, khang trang an toàn và hấp dẫn trẻ con luôn là
ưu tiên hàng đầu. 

Chăm sóc 
sức khỏe

Định vị xe bus,
thông báo khi xe đón

An ninh 
an toàn

Quản lý 
trường học

Căn tin 
hiện đại

Bãi đỗ xe 
thông minh

Kiểm soát ra
vào, hạn chế

người lạ

Điểm danh,
nhận diện 

Chiếu sáng
lớp học

Chiếu sáng
cảnh quan

Âm thanh
giải trí, thông báo

MADE IN EU, đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn
Đảm bảo an ninh cho học sinh: định vị xe đưa đón, thông báo cho cha mẹ khi em đến lớp
Hỗ trợ điểm danh thông minh bằng khuôn mặt cho giáo viên, học sinh
Ánh sáng học đường với độ chói thấp, bức xạ và cường độ sáng thay đổi theo học sinh, giảm tật về mắt
Nhận diện và đo thân nhiệt, sát khuẩn tự động cho học sinh, giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19
Giảm áp lực quản lý cho bảo vệ, nhà trường, cảnh báo đối tượng lạ khi đến gần trường
Tích hợp tính năng nhận diện theo cặp: phụ huynh & học sinh, từ đó hạn chế rủi ro an toàn cho trẻ
Tạo không gian học tập hiện đại, thoải mái và đầy sáng tạo, tiếp xúc với các giải pháp mới từ sớm cho trẻ
Phương tiện giúp Phụ huynh học sinh theo dõi, hỗ trợ hoạt động của con em
Hỗ trợ quá trình chuyển đổi số, số hóa tự động hóa và hiện đại trường học
Nâng tầm đẳng cấp cho trường học, niềm tự hào của PHHS và Nhà trường
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Đóng/mở docking nhập xuất hàng hóa
Điều khiển chiếu sáng thông minh
Kiểm soát, điều hòa nhiệt độ kho lạnh 
Chiếu sáng chuyên dụng, cực nóng, cực lạnh
Âm thanh thông báo, loa nhạc
Quản lý toàn bộ trên cùng máy tính

Kiểm soát phương tiện , quản lý bãi xe
Kiểm soát người và hàng hóa  ra vào
Nhận diện bằng FaceID, đo thân nhiệt
Phòng chống khử trùng COVID-19
Định vị và quản lý xe chở hàng
Chấm công, điểm danh

Công nghệ 4.0 cho 
công nghiệp 4.0
Hiện nay, Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ, đây
đây là đối tượng có nhu cầu lớn về các giải pháp an ninh an toàn, công nghệ
chuyên dụng. Với diện tích thường rất lớn, nhiều khu vực, phạm vi cần bảo
vệ rộng và thường có nhiều dây chuyền sản xuất, máy móc, vật phẩm tài sản
đắt tiền lại có nhiều thành phần ra vào phức tạp. 

An ninh an toàn sản xuất
Hệ thống barrier chống đột nhập, trộm cướp
Hệ thống cảm biến xung nhịp cho vòng ngoài
Cảm biến chống xâm nhập qua cửa.
Cảnh báo cháy nổ, rò rỉ khí ga, khí độc
Camera giám sát tích hợp
Tuần tra, bảo vệ trực tuyến
Quản lý an ninh tập trung

Nhà máy thông minh

Kiểm soát toàn diện
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Ưu điểm nổi bật
Giải pháp xuất xứ/đạt chuẩn EU/G7
Bảo hành lên đến 5 năm
Tiết kiệm chi phí thuê bảo vệ đến 45%
Tiết kiệm điện và chi phí vận hành đến 25%
Đảm bảo an toàn 24/24. 
Hạn chế không có sai sót do con người
Bảo mật an ninh, bảo mật dữ liệu
Tuân thủ các quy định an toàn phục vụ xuất khẩu
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Nâng cao năng suất và tốc độ làm việc
Đầu tư một lần, sử dụng dài hạn
Hạn chế các sự cố nhỏ, mất thời gian như thay
thế bóng đèn bị mờ hay sửa chữa cửa tự động
Mất tài sản có thể không đáng kể, nhưng mất dữ
liệu hoặc ảnh hưởng tiến độ sản xuất thì không
thể đong đếm được.
Thể hiện sự chuyên nghiệp của Doanh nghiệp



Cách mạng công nghiệp trong nông nghiệp

Bằng các giải pháp cơ giới hóa, tự
động hóa và thông minh dành riêng
cho nông nghiệp, chúng tôi góp
phần thay đổi đời sống của hàng
triệu nông dân toàn cầu.

Nông nghiệp
công nghệ cao

Cảm biến IoT đo đạc các
thông số môi trường

Canh tác chính xác,
phân bổ thu hoạch

Dữ liệu vệ tinh cung cấp
hình ảnh, phân tích

Ưu điểm nổi bật

Nông nghiệp là một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam và việc tạo điều kiện, môi
trường tốt luôn là sự quan tâm hàng đầu. Chính vì vậy, Eurostellar chúng tôi cùng Clever Farm
không ngừng nghiên cứu và cho ra đời các giải pháp giúp vận hành hiệu quả, tiết kiệm hơn
trong nông nghiệp như sau:

Xuất xứ CH Czech (EU) , đồng nghiên cứu bởi các học viên, đại học nông nghiệp Châu Âu
Kết nối lên đến 1000 cảm biến (SigFox, NB-IoT), độ phủ lên đến hàng trăm km
Dữ liệu vệ tinh GISAT độc quyền , cung cấp lịch sử tình trạng đất từ hàng chục năm trước
Đo đạc tự động: nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, sức gió, độ pH, độ phủ tán cây, cảnh báo sâu bệnh
Tự động hóa và số hóa. Người dân không cần phải đi thăm vườn mỗi ngày
Tích hợp kinh nghiệm trồng trọt và Canh tác chính xác (Precious farming) 
Giảm hao hụt sau thu hoạch (35%), nước tưới (45%), giảm chi phí phân bón, giảm lượng thuốc bảo vệ
thực vật (40-60%), tiết kiệm sức người, chi phí thuê nhân công hàng chục triệu đồng
Quản lý đất đai, truy xuất lịch sử canh tác bằng vệ tinh
Liên tục được tư vấn, khuyến nghị bởi các chuyên gia nông nghiệp hàng đầu Thế giới
Phục vụ quá trình chứng nhận xuất khẩu EU/G7
Giải pháp nông nghiệp công nghệ cao 4.0 dành cho Nông dân Việt

EUROSTELLAR - Nâng tầm giá trị cho công trình 34

Quản lý đất đai,
Dự phòng sâu bệnh, 

Tưới tự động, bón phân, cho
ăn thông minh

Chiếu sáng kích thích tăng
trưởng, chín quả



Giải pháp công nghệ EU/G7
dành cho sân bay

Một giải pháp chuyên dụng dành cho sân bay là cần thiết để đảm
bảo các hoạt động bay được diễn ra đúng như kế hoạch, vận hành
và quản lý sân bãi dễ dàng cũng như đem lại những trải nghiệm
tuyệt vời cho hành khách trong những hành trình bay.

Nhận diện check-in bằng FaceID
không cần vé
Camera giám sát
Kiểm soát bãi đỗ xe, nhận diện biển số
xe, trạm thu phí
Cửa tự động kiểm soát ra vào
Âm thanh đa vùng cho sân bay

Giải pháp tổng thể

Ưu điểm nổi bật
MADE IN EU, đạt tiêu chuẩn chất lượng an
toàn hàng không
Bền bỉ, hiệu quả, chuyên dụng
Nâng cao an toàn và hạn chế rủi ro
Giảm chi phí vận hành, thời gian chờ đợi
Đảm bảo hoạt động
An toàn và bảo mật thông minh

Hệ thống soi chiếu hành lý
Chiếu sáng đường băng, chiếu sáng
mặt đất
Bodycam cho lực lượng an ninh
Nền tảng quản lí tập trung
Hệ thống UPS dự phòng
Hệ thống điều khiển

EUROSTELLAR - Nâng tầm giá trị cho công trình

*GOMITEC AGL là Nhà sản xuất của Tây Ban Nha về hệ thống chiếu sáng mặt đất và biển báo dành cho đường băng
sân bay với kinh nghiệm trên 20 năm và có mặt trên 60 quốc gia. GOMITEC được sản xuất và phát triển tại EU, đạt các
chứng nhận an toàn hàng không và một trong những sản phẩm phổ biến nhất trên thế giới.

Nâng cao trải nghiệm của khách hàng
Hệ thống đồng bộ, kết nối cùng nhau
Rút ngắn tối đa thời gian, các thủ tục
Tạo sự chuyên nghiệp, hiệu quả trong công
tác quản lý
Tính năng phát hiện và kiểm soát ≥ 99,98% .
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Chiếu sáng bãi đáp Công nghệ Halogen Hệ thống UPS dự phòng



Giải pháp an ninh
cho cộng đồng
An ninh, an toàn cho cộng đồng là
nền tảng của một xã hội thông
minh, hiện đại. Eurostellar cung cấp
các giải pháp hỗ trợ các cơ quan
quản lý đô thị, lực lượng chức năng.

        Hệ thống quản lý phương tiện
Bằng các công nghệ giám sát phương tiện,
nhận diện biển số, báo động chống trộm trên
ô tô hay thiết bị định vị và nền tảng giám sát
phương tiện. Chúng tôi cung cấp cho cộng
đồng nhiều tính năng như điều phối, giám sát
xe tải, xe công vụ, đảm bảo an ninh cho xe chở
tiền hay xử phạt vi phạm giao thông.

      Giám sát, phân tích, xử lý từ xa
Nền tảng giám sát hàng nghìn kênh, đồng
thời tích hợp các tính năng nhận diện, đếm
lượt, định vị và phân tích dữ liệu giúp cho việc
ngăn chặn, xử lý và truy tố tội phạm, kẻ gian,
đối tượng xấu trở nên dễ dàng. Giải pháp
camera đạt NDAA (Hoa Kỳ), GPDR (EU) và bảo
mật CheckPoint.

       Báo động, báo cháy 
Các loại cảm biến, chuông và các thiết bị điều
khiển được lắp đặt trong nhà ở, văn phòng,
cửa hàng, công ty, nhà máy. Thiết bị này giúp
ngăn chặn, phát hiện, cảnh báo và xử lý các
trường hợp như đột nhập, trộm cắp, tấn công
cháy nổ hay các sự cố như ngập lụt, khẩn cấp
té ngã. 

        Tổng đài an ninh 24/7
Giám sát an ninh từ xa, dự phòng, cảnh báo,
kiểm tra an ninh định kỳ, hỗ trợ an ninh cá
nhân 24/24 . Giải pháp giám sát, tuần tra
online ngay khi phát hiện sự cố sẽ huy động
lực lượng phản ứng nhanh đến ứng cứu bảo
vệ tính mạng, tài sản của bạn.  

      Bodycam cho cảnh sát
Hệ thống camera đeo người dành cho cảnh
sát, công an, bảo vệ, hải quan, đô thị, chống
dịch CDC và lực lượng hành pháp giúp ghi
hình, ghi âm, điều chỉnh hành vi, giảm gây
hấn, bạo lực. Định vị, giao tiếp từ xa qua
4G/LTE/WIFI giúp hỗ trợ lực lượng chức năng
trong công tác hàng ngày.

EUROSTELLAR - Nâng tầm giá trị cho công trình

       Bảo vệ an toàn cá nhân
Chỉ cần một chạm vào điện thoại hay nút
nhấn, lập tức bạn sẽ kích hoạt cảnh báo.
Thông tin và vị trí của bạn sẽ được chuyển về
trung tâm an ninh - là cầu nối trực tiếp với lực
lượng cứu hộ chuyên nghiệp như cứu thương,
PCCC, cảnh sát để đến cứu hộ nhanh chóng,
tránh thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản.
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Tại sao chọn INVIPO?Thành phố thông minh, hiện đại, tự động
vận hành là xu hướng phát triển của tương
lai. Eurostellar cung cấp nền tảng thống
nhất dữ liệu được chuyển tiếp theo một
loạt công nghệ (đèn giao thông, bộ đếm
giao thông, cảm biến chất lượng không khí,
đèn đường, hệ thống xe đạp công cộng,
giao thông công cộng, tiêu thụ năng
lượng,...), lưu trữ dữ liệu đó trong một cơ sở
dữ liệu mạnh mẽ và sau đó biến nó thành
những thông tin hữu ích.

Invipo là giải pháp tinh gọn, mã nguồn mở, đa dạng và dễ dàng triển khai dựa trên hệ sinh thái
công nghệ phong phú và hoàn thiện. Cùng với các giải pháp và thiết bị của Eurostellar, chúng tôi
cung cấp trọn gói từ phần cứng, phần mềm, tích hợp hạ tầng sẵn có bao gồm:

Giao thông vận tải Hệ thống thu phí Cơ sở hạ tầng Quản lý môi trường Văn hóa, thể thao

Trung tâm an ninh Năng lượng xanh Thông tin điện tử

Nền tảng tích hợp toàn bộ tiện nghi, hệ sinh
thái của thành phố trên cùng một ứng dụng 
Vận hành tại trung tâm và trên từng điện
thoại của người dân
Nền tảng thống nhất tất cả hạ tầng rời rạc
Hỗ trợ cơ quan quản lý ra các quyết định
Invipo là giải pháp tinh gọn, mã nguồn mở
Dễ dàng triển khai, vận hành
17.000+ thiết bị thông minh được tích hợp

58%
Tiết kiệm thời gian

giao thông

18%
Giảm áp lực

Giao thông Đô thị

16%
Tối ưu hóa

Quản lý chất thải,
cấp thoát nước

72%
Chuyển đổi Số 

thủ tục
Hành chính

42%
Tăng doanh thu

Phí đỗ xe
công cộng

7%
Tăng cường 

An ninh trật tự
Đô thị

Nền tảng Smart City hoàn thiện và mở rộng theo nhu cầu

Cơ quan hành chính Hệ thống chiếu sáng 

Thành phố thông
minh trong tầm tay!

EUROSTELLAR - Nâng tầm giá trị cho công trình

Overall Innovation Award
Intertraffic, Amsterdam 2016

Smart City Service Award
Seoul, Korea 2017
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Đại lý được hỗ trợ báo giá, catalogue, tờ rơi giới thiệu sản
phẩm, hình ảnh sản phẩm (tùy theo nhu cầu và chính sách
của Hãng). Eurostellar sẽ đồng hành và hỗ trợ một phần
chi phí trong các buổi workshop tùy theo quy mô và điều
kiện cho phép. Đồng thời sẽ thực hiện truyền thông đa
phương tiện trên nhiều hình thức như Facebook, Zalo,
Instagram. Đối tác sẽ được đào tạo về kiến thức bán hàng
và được cập nhật thông tin về giá cả, thông tin hàng hóa,
sản phẩm, chính sách và các chương trình marketing, tài
liệu thúc đẩy bán hàng

Chúng tôi xây dựng chính sách giá minh bạch với giá
sàn bảo mật đi kèm các điều khoản chống phá giá,
chống gian lận từ đó đảm bảo quyền lợi và công bằng
cạnh tranh giữa các đối tác.  Chúng tôi khuyến nghị
không công bố giá bán lẻ trên các phương tiện truyền
thông, đồng thời quy định mức giá sàn nhằm tránh tình
trạng phá giá và đặc biệt, giá bán lẻ cuối cùng sẽ do
Quý Đối tác quy định. Chúng tôi còn hỗ trợ bạn trong
quá trình xây dựng giải pháp, bảng khối lượng và ước
lượng chi phí. 

Trở thành
Đối tác
Eurostellar

Chính sách bảo mật
và chống phá giá

Quảng bá, truyền thông 

Huấn luyện, chuyển giao
công nghệ 

Đào tạo huấn luyện sản phẩm định kỳ, training tính
năng, cấu hình, lắp đặt sản phẩm, kết nối thiết bị, demo
giải pháp với khách hàng. Tặng bộ tài liệu sản phẩm,
thông số kĩ thuật, hướng dẫn cấu hình miễn phí. Hỗ trợ
tư vấn giải pháp, sơ đồ nguyên lý hệ thống, bản vẽ bố trí
thiết bị, lên bảng khối lượng, báo giá cho dự án. Đi khảo
sát công trình dự án, tư vấn  giải pháp với chủ đầu tư dự
án đầu tiên và một số dự án trọng điểm. 

Hỗ trợ kỹ thuật 

Sẵn sàng hỗ trợ quý đối tác trong suốt quá trình lắp đặt,
đi dây cho hệ thống, kết nối thiết bị, hỗ trợ cấu hình, cài
đặt hệ thống từ xa các tính năng, các giải pháp theo yêu
cầu của khách hàng. 
Hỗ trợ bảo hành bảo trì sản phẩm khi gặp các vấn đề về
mặt kĩ thuật, tính năng sản phẩm, hỗ trợ xử lý một số sự
cố từ xa, nhận bảo hành kĩ thuật sản phẩm và phản hồi
trong 2-7 ngày làm việc trong suốt thời gian bảo hành. 

Giải pháp trọn gói Hợp tác bền vững

Eurostellar cung cấp giải pháp đầy đủ và trọn gói giúp
bạn chiếm ưu thế trong từng gói thầu. Hơn nữa, chúng
tôi còn giúp bạn xây dựng giải pháp tích hợp, đồng bộ
hóa các nền tảng riêng lẻ thành một hệ sinh thái công
nghệ Chất lượng - Tiêu chuẩn - Xuất xứ EU/G7. Bạn dễ
dàng cân đối chi phí từng hạng mục và cạnh tranh với
các Đối thủ bằng giải pháp độc đáo, duy nhất và độc
quyền bởi EUROSTELLAR.

Tự hào là đối tác đáng tin cậy của hơn 20 Hãng công
nghệ, chúng tôi mong muốn đi đến thành công cùng
bạn. Triết lý 4 WIN: Khách hàng - Đối tác - Nhà sản xuất và
EUROSTELLAR chính là tôn chỉ hoạt động. Chúng tôi
không chỉ bán thiết bị, mà chúng tôi còn đồng hành
cùng bạn trong cả khâu tư vấn, thiết kế, lên giải pháp đén
hoàn thiện, bảo trì. Thành công của bạn chính là mục tiêu
của chúng tôi.
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Đối tác chính thức, chiết khấu ưu đãi

Huấn luyện kỹ thuật, sản phẩm, bán hàng

Hỗ trợ, đồng hành quảng bá, truyền thông

ĐỐI TÁC TRIỂN KHAI DỰ ÁN
Bạn sẽ trở thành Đối tác trực tiếp của các
Hãng công nghệ hàng đầu Châu Âu và tiếp
cận các sản phẩm cao cấp, hiện đại nhiều tính
năng nổi bật với chi phí thấp nhất. Bạn cũng
sẽ nhận được chiết khấu tốt theo doanh số
tích lũy và đồng thời bảo vệ quyền lợi và
chống phá giá. Bạn không cần phải mất chi
phí đầu tư ban đầu. 

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

Nhà phân phối chính thức, hỗ trợ chiết khấu tốt,
trợ giá, công nợ linh hoạt

Được đăng ký phân phối bán lẻ 

Huấn luyện kỹ thuật chuyên sâu 

Đối tác chiến lược toàn diện, triển khai toàn bộ 
giải pháp của EUROSTELLAR & Nhà sản xuất 

Triển khai toàn bộ giải pháp của EUROSTELLAR

Hưởng mức chiết khấu và giá ưu đãi tốt nhất
Bảo vệ quyền lợi Đối tác trong dự án trọng điểm

Cơ hội được tham quan và trải nghiệm thực tế
tại Châu Âu cho Đối tác có doanh thu tốt.

Hỗ trợ quảng bá truyền thông, đồng hành 
trong các sự kiện

Huấn luyện kỹ thuật chuyên sâu , bởi các kỹ sư
và chuyên gia trong và ngoài nước.

Hỗ trợ, đồng hành quảng bá, truyền thông
Tổ chức huấn luyện Đại lý Cấp 2, Cấp 3

Huấn luyện kỹ thuật, sản phẩm, bán hàng
Huấn luyện chuyên sâu giải pháp

ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI
Nhà phân phối là một trong những Đối tác
quan trọng nhất của Eurostellar. Với cương vị
này bạn chính là Đại sứ công nghệ trong
tỉnh/thành hoặc khu vực bạn đang hoạt động.
Chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn tối đa trong quá
trình cộng tác, đồng hành cùng bạn trong việc
triển khai sản phẩm đến các nhà bán lẻ hoặc
đối tác lắp đặt của bạn. Trở thành NPP bạn sẽ
được hưởng mức chiết khấu hấp dẫn, gia tăng
theo doanh thu và các khoản hỗ trợ
marketing và huấn luyện khác. 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
Đối tác chiến lược toàn diện cấp quốc gia là
cấp độ hợp tác cao nhất của chúng tôi dành
cho Quý Doanh nghiệp, Quý Tập đoàn và Quý
Chủ đầu tư trong các lĩnh vực liên quan hoặc
có nhu cầu phát triển các giải pháp công nghệ
EU/G7 đến khách hàng. Quý Đối tác sẽ nhận
được chiết khấu cao nhất, hỗ trợ marketing và
đồng hành trong các công trình, dự án trọng
điểm. Bảo vệ dự án độc quyền hoặc hỗ trợ giá
đặc biệt hay may đo giải pháp theo yêu cầu.
Quý Đối tác cũng được tiếp cận toàn bộ sản
phẩm của Eurostellar và liên tục được chúng
tôi cập nhật các công nghệ, thiết bị mới. 

Xây dựng các giải pháp tích hợp, dự án lớn và
dài hạn.
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Trở thành Đối tác Eurostellar

www.eurostellar.com

Website
info@eurostellar.com

Email
+84 902 401 488

Hotline


