
GIẢI PHÁP AN NINH 

TOÀN DIỆN CHO CỬA HÀNG, SIÊU THỊ
ỨNG DỤNG CÁC CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT RA VÀO, AN NINH 

VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU.



Thời gian gần đây, các siêu thị có xu hướng từ tăng độ

nhận diện đến tăng hệ thống các chuỗi siêu thị, cung cấp

hàng hóa đa dạng và chất lượng cao, cùng với phương

thức bố trí hàng hóa thông minh, thiết kế không gian đẹp

mắt, trải dài trên diện tích hàng chục nghìn mét vuông

phân chia nhiều quầy, nhiều tầng với nhiều lối ra vào

thuận tiện nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người

tiêu dùng.

Hằng ngày, siêu thị phải đón tiếp hàng nghìn lượt mua

sắm, ra vào thường xuyên, chính vì vậy việc quản lý vận

hành siêu thị, đảm bảo an ninh an toàn, kiểm soát hàng

hóa nội bộ từ kho là một công việc vô cùng khó khăn.

XU HƯỚNG SIÊU THỊ HIỆN ĐẠI



Quản lý an ninh

Chuông báo động 

giúp cảnh báo sự Camera quan

sát tự động gửi

clip khi có sự cố

Cảm biến 

cháy, khói

Reader kiểm soát 

ra vào và chấm 

công cho nhân viên

Bộ điều khiển 

trung tâm 

JABLOTRON 

100 PLUS

Nút nhấn khẩn 

cấp không dây 

dung cho trường 

hợp khẩn cấp

Cảm biến chuyển 

động PIR có 

camera, xác định 

nhanh kẻ gian

Kiểm soát ra 

vào toàn diện

Quản lý 

bãi đổ xe 

tự động

Trạm kiểm dịch, 

khai báo y tế online, 

đo thân nhiệt.

Quản lý tập 

trung cho 

siêu thị

GIẢI PHÁP SIÊU THỊ TOÀN DIỆN



KIỂM SOÁT RA VÀO, 
QUẢN LÝ BÃI XE VÀ LỐI ĐI
KIỂM SOÁT RA VÀO CHO SIÊU THỊ, CỬA HÀNG, KHÁCH HÀNG

VÀ PHƯƠNG T IỆN VẬN CHUYỂN



▪ Tự động hoàn toàn

▪ Tích hợp dữ liệu khách hàng

▪ Cảnh báo chổ trống

▪ Tăng tốc độ ra vào siêu thị

▪ Giảm ùn tắc

▪ Không cần người vận hành

▪ Giảm sai sót và mất cắp

▪ Đảm báo an ninh tuyệt đối

▪ Tiết kiệm và chuyên nghiệp

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE



HOẠT ĐỘNG

Tài xế và xe tải, tự động nhận diện biển số hoặc RFID từ xa.

Kiểm soát phương tiện thường không khó, tuy nhiên việc lắp đặt

các hệ thống nhận diện tự động giúp quá trình ra vào nhanh

chóng hơn, tiện lợi hơn và luôn được lưu trữ thông tin trên hệ

thống chung, giúp quản lý toàn siêu thị trở nên đơn giản.

Tại cổng ra vào, trang bị các barrier tự động, tốc độ cao và hệ

camera nhận diện biển số ANPR. Các xe của Kho hàng được

đăng ký thông tin biển số, tài xế lịch trình, khi ra vào, không cần

xuất trình thẻ, hay dừng lại, barrier tự động mở và camera sẽ

nhận diện và so sánh biển sổ hoàn toàn tự động.

Đối với xe khách vãn lai, xe tải khác, tài xế có thể bấm nút quét

thẻ từ và trả lại thẻ khi ra khỏi siêu thị, hoàn toàn tự động không

cần người vận hành.



Khu vực cửa ra vào là nơi khách thường xuyên qua lại

và cũng là nơi đông đúc, khó kiểm soát. Nhiều tình

huống thực tế chọn loai camera không phù hợp nên khi

có sự cố thì hình ảnh xem lại bị mờ, chói sáng hoặc

thiếu nét (vì đây là nơi có độ chênh lệch cường độ ánh
sáng cao).

Giải pháp:

▪ Độ phân giải 4.0MP trở lên (ưu tiên loại camera IP).

▪ Công nhệ camera nhận dạng khuôn mặt.

▪ Hỗ trợ đo đếm lưu lượng khách vào / ra

▪ Có chức năng chống ngược sáng thực WDR

HỆ THỐNG CAMERA NHẬN DIỆN BÃI ĐỖ XE



Khi khách hàng vào trong bãi xe, hệ thống

hướng dẫn sẽ hỗ trợ khách chọn vị trí phù

hợp. Các bảng mũi tên sẽ sáng đèn theo lập

trình đưa khách đến khu vực có thể đỗ, hệ

thống sẽ cho biết tình trạng chỗ thông qua tín
hiệu bật/tắt hoặc thay đổi màu của đèn LED,

tùy cài đặt, hoặc tín hiệu từ cảm biến sóng âm

tại từng vị trí. Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ cảnh

báo vị trí đỗ sai hoặc trái phép.

Với vị trí đỗ xe cá nhân, khách hàng có thể

điều khiển thông qua app bằng cách bật/tắt

đèn LED hoặc gờ cản xe tránh xe khác đỗ vào

vị trí riêng của mình.

GIẢI PHÁP CẢNH BÁO VỊ TRÍ TRỐNG, HƯỚNG 
DẪN ĐỖ XE TRỰC QUAN BẰNG BẢNG ĐIỆN TỬ



▪ Cúp điện, mất điện: Hệ thống luôn có bộ

lưu điện tự động back-up khi có sự cố về

điện, đồng thời thông báo cho Nhân viên

vận hành từ xa thông qua phần mềm để có

phương án chủ động dự phòng.

▪ Sự cố kỹ thuật, tác động làm hư hỏng thiết

bị: Hệ thống hoàn toàn có thể tùy chỉnh

qua chế độ điều khiển tay, và cũng chỉ cần

1-2 nhân viên vận hành đã có thể xử lý.

Đồng thời hệ thống tự thông báo và tìm
kiếm lỗi, để kỹ thuật viên có thể dễ dàng

phát hiện và sửa chữa. Eurostellar, cũng

đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật

từ xa cho Quý Đối tác.

▪ Sự cố cháy nổ cần thoát thân: trong trường

hợp này, tính mạng vẫn là quan trọng nhất,

chúng tôi khuyến cáo khách hàng và nhân

viên nên lập tức tìm cách thoát thân trước.

Tuy nhiên nếu bắt buộc, chúng tôi vẫn có
chế độ tự hành, barier tự động mở 100%

cho đến khi ngừng kích hoạt.

▪ Giờ cao điểm, trong trường hợp giờ tan

tầm, cao điểm, đặc biệt là với lane moto, xe

máy, nhân viên có thể bật chế độ tăng
cường, barrier sẽ nâng tốc độ quay hoặc

chuyển đổi trạng thái các lane khác hay

phân luồng xe (khách thẻ, khách vãn lai) để

được xử lý nhanh chóng.

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG HAY XẢY RA



▪ Khách đậu sai vị trí, lấn vị trí: (Tính năng tùy chọn) Cảnh

báo bằng cảm biến hồng ngoại hoặc ultra sound sẽ giải

quyết việc này, khi có bất kỳ khách đậu sai vị trí, hay

không đúng quy cách, cảm biến sẽ kích hoạt, hệ thống

camera tại khu vực tự động ghi nhận và báo về cho trung
tâm quản lý từ xa. Qua đó, nhân viên vận hành có thể

nhắc nhở hoặc hỗ trợ.

▪ Va chạm trong bãi xe, sự cố giữa các xe nếu không được

thỏa thuận, các bên có thể bấm video intercom để được

hỗ trợ, xem lại sự cố để tự phân định, trường hợp cần có
bảo hiểm can thiệp, Trung tâm sẽ hỗ trợ truy xuất dữ liệu

giúp khách hàng an tâm hơn khi ra vào.

▪ Các sự cố cháy nổ, ngộp khí (Tùy chọn) sử dụng các cảm

biến để phát hiện đồng thời tự động kích hoạt hệ thống

thông gió giúp không khí được điều hòa lưu thông tốt.

▪ Mất thẻ, nhầm lẫn hoặc trùng thẻ: Mỗi

một thẻ được bảo mật bằng IP riêng

và gán vào duy nhất một phương

tiện. Việc trùng thẻ sẽ không xảy ra.

Nhầm thẻ hay mất thẻ, khách đến
ngay module kiểm soát lối vào hoặc

lối ra hay trạm thu phí, bấm nút gọi

video cho nhân viên vận hành để

được sự giúp đỡ cụ thể.

▪ Trên hệ thống, nhân viên đối chiếu lại
thông tin dữ liệu đã lưu, có thể xuất

lại thẻ mới cho người dùng, ra phí

phạt hoặc sẽ hỗ trợ từ xa mở cổng

cho khách. Đồng thời, toàn bộ dữ liệu

sẽ được lưu trữ để giúp hỗ trợ việc
điều tra hay giải quyết khiếu kiện.

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ SỰ CỐ THƯỜNG HAY XẢY RA



Bên cạnh việc trang bị lớp an ninh ngoài

cùng chặt chẽ, tại cổng hoặc các lối ra vào,

Siêu thị cần trang bị thêm giải pháp kiểm

soát phù hợp. Tối ưu nhất là hệ thống

barrier tự động, quản lý phương tiện ra vào.

Đối với các xe tải, xe hàng chuyên dụng, hệ

thống sẽ tự động nhận diện bằng biển số

được lưu trữ sẵn trên hệ thống. Khi xe đến

gần, camera ANPR sẽ tự động nhận diện,

mở cửa và ghi nhận lịch ra vào.

KIỂM SOÁT RA VÀO KHO HÀNG



Còn với xe nhân công, cán bộ, sử dụng hệ

thống kiểm soát ra vào bằng Thẻ Nhân viên tích

hợp RFID hoặc NFC hiện đại, đến nhà máy,

quẹt thẻ sẽ được cấp quyền truy cập, đồng thời

camera sẽ lưu trữ hình ảnh ra vào, giúp đảm

bảo an toàn nội bộ.

Hệ thống cũng sẽ vận hành tự động trong

những giờ cao điểm, khi vào toàn bộ lane sẽ

chuyển thành lối vào và khi ra, toàn bộ barrier sẽ

chuyển thành lối ra, giúp tăng tốc và tạo sự

thuận tiện cho công nhân viên.

KIỂM SOÁT RA VÀO KHO HÀNG



Đối với nhân sự ra vào, trang bị hệ thống thẻ

tích hợp nhận diện khuôn mặt, khi ra vào, phải

quét thẻ hoặc nhận diện khuôn mặt nhanh

chóng, đồng thời, được do thân nhiệt tự động

và kiểm tra khẩu trang và rửa tay sạch sẽ,
giảm các nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Hàng hóa khi ra vào sẽ được camera ghi nhận,

hệ thống sẽ kiểm kê và lưu trữ, đồng thời tích

hợp với phần mềm quản lý hàng hóa của Kho
hàng qua API, RS485 để đồng bộ dữ liệu và

tiện lợi trong quá trình sử dụng.

KIỂM SOÁT LỐI RA VÀO, PHÒNG COVID-19, 
ĐẾM LƯỢT



Mỗi cơ sở kinh doanh sẽ có mỗi cách vận

hành khác nhau, tuy nhiên sẽ gặp không ít

khó khăn trong quá trình vận hành như tại

các khung giờ cao điểm đông người khó

kiểm soát, sắp xếp nhân viên chưa hợp lý,

chưa đánh giá được hiệu quả từ các hoạt

động quảng cáo khuyến mãi và hơn thế

nữa. Vì thế Giken mang lại giải pháp có thể

giúp họ trong quá trình vận hành, để việc

kinh doanh dễ dàng và thuận lợi hơn.

GIKEN - GIẢI PHÁP ĐẾM LƯỢT RA VÀO ĐẾN 
TỪ CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN



Giải pháp đếm lượt ra vào tích hợp phần mềm quản lý phân tích lưu lượng

khách hàng đến từ công nghệ Nhật Bản, sẽ trở thành trở thủ đắc lực giúp

giải quyết được những khó khăn trên. Thiết bị sẽ giúp:

▪ Đánh giá hiệu quả của việc tổ chức sự kiện, quảng bá truyền thông và

các chương trình khuyến mãi, lượng khách hàng tiềm năng.

▪ Đánh giá dịch vụ khách hàng, thời gian tiếp cận, lưu lượng khách hàng.

▪ Phân tích thời gian cao điểm, để phân bổ nhân sự phù hợp theo ca,

theo số lượng.

▪ Dự tính tỷ lệ bán hàng, hiệu quả doanh thu trên mặt bằng, doanh số

cửa hàng so với lưu lượng khách.

▪ Đảm bảo số lượng nhân viên được cung cấp đủ trong giờ cao điểm tối

ưu hóa dịch vụ khách hàng.

▪ Nắm bắt được số lượng, thời điểm khách hàng ra vào để dễ dàng quản

lí dựa trên cơ sở dữ liệu đã lập.

GIKEN - GIẢI PHÁP ĐẾM LƯỢT RA VÀO 
ĐẾN TỪ CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN



EASY-CHECK là một hệ thống kiểm soát truy cập hiệu suất cao được phát triển bởi Provision-ISR để

ngăn chặn sự lây lan và nhiễm chéo vi rút như COVID-19.

Thiết bị tất cả trong một này có thể nhận dạng khuôn mặt, phát hiện mặt nạ và đo nhiệt độ theo các

hướng dẫn gần đây về an toàn và phòng ngừa rủi ro.

Đo thân nhiệt Phát hiện khẩu trang Nhận diện khuôn mặt

EASYCHECK - HỆ THỐNG NHẬN DIỆN FACEID, ĐO 
THÂN NHIỆT, KIỂM TRA KHẨU TRANG ĐẾN TỪ ISRAEL



ĐO THÂN NHIỆT KHÔNG TIẾP XÚC

Module đo quét nhiệt độ cơ thể cho phép EASY-CHECK xác

định nhanh chóng và chính xác nhiệt độ cơ thể bạn. Khi

nhiệt độ cơ thể người dùng trên mức bình thường (36,5℃
đến 37,1℃) EASYCHECK sẽ kích hoạt cảnh báo hoặc gửi
thông báo đẩy đến người chịu trách nhiệm kiểm soát truy

cập.

Độ chính xác của đo nhiệt độ: ± 0,3°C.

KIỂM TRA ĐEO KHẨU TRANG

EASY-CHECK có thể được sử dụng như một công cụ "nhắc

nhở" cho những ai không đeo khẩu trang bảo vệ. Người

dùng sẽ được mời đeo khẩu trang để có thể truy cập vào

khu vực hoặc cơ sở dữ liệu.

EASYCHECK - HỆ THỐNG NHẬN DIỆN FACEID, ĐO 
THÂN NHIỆT, KIỂM TRA KHẨU TRANG ĐẾN TỪ ISRAEL



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

EASY-CHECK chuyển tiếp dựa trên các thuật toán Trí tuệ nhân tạo

mới nhất cho phép thiết bị nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi người

dùng đang đeo khẩu trang. Camera có tính năng EASY CHECK

đọc các đặc điểm trên khuôn mặt không bị che bởi mặt nạ (như
mắt, lông mày và phần không được che của sống mũi) và xác định

người dùng. Bất kỳ người dùng nào cũng có thể đeo khẩu trang

của mình trong khi vẫn có quyền truy cập vào hệ thống. Độ chính

xác nhận dạng khuôn mặt: 99,7% …

EASYCHECK - HỆ THỐNG NHẬN DIỆN FACEID, ĐO 
THÂN NHIỆT, KIỂM TRA KHẨU TRANG ĐẾN TỪ ISRAEL



TRẠM KIỂM SOÁT COVID-19 

MODI CHLB. ĐỨC



TRẠM KIỂM SOÁT COVID-19 MODI CHLB. ĐỨC

Việc tiếp cận các cửa hàng, cơ sở giải trí, sự

kiện, sự kiện thể thao, hội trường sản xuất,

hội chợ thương mại, khách sạn, nhà hàng, v.v.

phải tuân theo các quy định pháp luật hoặc

các hướng dẫn được khuyến nghị. Điều này

bao gồm, trong số những thứ khác:

• Kiểm tra thân nhiệt tự động

• Kiểm tra đeo khẩu trang,tuân thủ quy cách

đeo khẩu trang

• Tuân thủ các quy tắc về khoảng cách và

các hạn chế ra vào

• Khử trùng sát khuẩn tự động

• Tích hợp đo nồng độ oxy trong máu

• Tuân thủ giãn cách, số lượng người phù

hợp (kiểm soát số lượng người)



Giúp giảm áp lực và đảm bảo an

toàn cho chính nhân viên của bạn hoặc nhà cung

cấp dịch vụ an ninh. Đo lường, kiểm soát và ghi lại

tiêu chuẩn truy cập cần thiết liên quan đến Corona

với sự trợ giúp của các cảm biến thông minh nhất.

Bảo vệ bản thân, nhân viên và khách hàng của bạn.

Các sản phẩm của MODI HEALTH cung cấp độ linh

hoạt và an toàn cao. Bằng cách bật và tắt các tiêu

chí kiểm tra riêng lẻ (kiểm soát mặt nạ, đo thân

nhiệt, v.v.), công nghệ MODI có thể được sử dụng

theo nhiều cách và có thể được điều chỉnh cho phù

hợp với các điều kiện khác nhau và yêu cầu - ngay

cả bên ngoài thời gian đại dịch.

TRẠM KIỂM SOÁT COVID-19 MODI CHLB. ĐỨC



• Bộ camera 3D nhận diện khuôn mặt

• Camera ảnh nhiệt đo thân nhiệt

• Đèn cảnh báo

• Thiết bị đếm người

• Màn hình hiển thị

• Hệ thống Audio giao tiếp hai chiều và thông báo

• Hệ thống kiểm soát ra vào NFC/RFID

• Hệ thống so sánh khuôn mặt Bio-metric FaceID Matching

• Thiết bị kiểm tra đeo khẩu trang tích hợp

• Máy xịt rửa tay tự động

• Bình chứa 5L dung dịch rửa tay.

• Giao diện tương tác, nút điều khiển và các phụ kiện khác

CẤU TẠO MODI HEALTH STATION



QUY TRÌNH KHAI BÁO VÀ KIỂM TRA TỰ ĐỘNG

KHAI BÁO Y TẾ TỪ XA

HOẶC TẠI ĐIỂM ĐẾN
ĐẾN CỬA SIÊU THỊ

KIỂM TRA THÂN NHIỆT

VÀ YÊU CẦU ĐEO KHẨU 
TRANG

RỬA TAY TỰ ĐỘNG
XÁC NHẬN VÀ 

CẬP NHẬT DỮ LIỆU

CHO PHÉP 

TRUY CẬP
NHẬN DIỆN KHUÔN 

MẶT ĐÃ ĐĂNG KÝ

QUY TRÌNH KHAI BÁO VÀ KIỂM TRA TỰ ĐỘNG



KIỂM TRA THÂN NHIỆT

HỆ THỐNG SỨC KHỎE tự động kiểm soát nhiệt độ cơ thể bằng công nghệ hồng ngoại mới

nhất. Phép đo diễn ra mà không cần tiếp xúc trong vòng vài giây và cho biết khi giá trị nhiệt

độ có thể điều chỉnh được đã bị vượt quá. Độ chính xác là khoảng. +/- 0,3 ° C.

KIỂM TRA ĐEO KHẨU TRANG ĐÚNG QUY CÁCH

Sự kết hợp giữa công nghệ camera tiên tiến và trí tuệ nhân tạo cho phép nhận diện mặt nạ.

Bằng cách này, yêu cầu mặt nạ có thể được theo dõi tự động.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



ĐẾM SỐ LƯỢT NGƯỜI RA VÀO LIÊN TỤC

MODI tự động đếm số lượng người ra vào. Điều này có nghĩa là không vượt quá số lượng

khách truy cập cần thiết cho mét vuông. Tài liệu về số lượng người được lưu trữ trong hệ thống

để việc tuân thủ quy định có thể được truy tìm bất kỳ lúc nào vào thời điểm sau này. Điều này

có nghĩa là có thể giám sát một số lượng người có thể điều chỉnh được.

Hơn nữa, vào cuối ngày, hệ thống có thể cung cấp kết quả đo lường được về các luồng khách

truy cập. Bằng cách này, khách hàng cũng được ghi lại những người, ví dụ, đã không mua bất

cứ thứ gì hoặc đã vào cửa hàng với ai đó.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



KIỂM SOÁT RA VÀO BẰNG NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT

Hệ thống có thể được sử dụng cho các lĩnh vực khác ngoài các quy định pháp luật và các

yêu cầu liên quan đến đại dịch. Các khu vực an toàn chỉ được chấp thuận cho những người

đặc biệt có thể được bảo vệ bằng nhận dạng khuôn mặt sinh trắc học. Bằng cách này, các

lệnh cấm thăm nhà hoặc thăm viếng có thể được thực thi và những người có nguy cơ bị đe

dọa có thể được xác định nhanh chóng và đáng tin cậy.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Cùng nguyên tắc nhận diện khuôn mặt, hệ thống

của chúng tôi dễ dàng phân tích và xác định khách

hàng VIP của bạn, ngay từ khi họ bước đến siêu thị,

từ đó sẽ thông tin nhanh cho người phụ trách, giúp

họ có sự chuẩn bị và tiếp đón khách hàng VIP. Nâng
cao dịch vụ Chăm sóc khách hàng VIP của bạn lên

một tầm cao mới.

Ngoài ra, còn có thể tích hợp trên màn hình các

chương trình quảng cáo, chương trình khuyến mãi

và các thông tin hữu ích.
Siêu thị cũng có thể tận dụng màn hình này làm dịch

vụ số, giúp phân luồng khách hàng dễ dàng.

Hệ thống cũng có những tính năng như đếm lượt ra

vào, thông báo, báo cáo, lưu trữ dữ liệu tự động.

TĂNG CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG



Bộ điều khiển trung

tâm JABLOTRON 

100 PLUS

Keypad điều khiển

hệ thống alarm và

điện trong nhà máy

Cảm biến cháy, khói

Chuông báo động

giúp cảnh báo sự cố

Camera quan sát

tự động gửi clip khi

có sự cố

Cảm biến chuyển

động PIR có

camera, xác định

nhanh kẻ gian

Nút nhấn khẩn cấp

không dây dung cho

trường hợp khẩn cấp

Reader kiểm soát

ra vào và chấm

công cho nhân viên

Cảm biến từ cửa

không dây chống

xâm nhập

BỐ TRÍ CẢM BIẾN VÀ THIẾT BỊ AN NINH



Bên cạnh các giải pháp phòng

dịch và nhận diện cao cấp hiện

đại, việc đảm bảo an ninh an toàn

và hỗ trợ vận hành siêu thị hay

trung tâm thương mại luôn vô

cùng quan trọng và cần thiết.

Chống trộm, cảnh báo khi có

cướp, báo cháy – ngập nước, hay

rò rỉ khí gas khí độc hoặc tự động

khóa cửa khi hết giờ làm việc và

bảo vệ tuần tra đúng quy trình

luôn là biện pháp hiệu quả giúp

giảm thiểu rủi ro an ninh, an toàn

trong siêu thị.

Cảm biến từ cửa không

dây chống xâm nhập

Chuông báo động

giúp cảnh báo sự cố

Camera quan sát tự động

gửi clip khi có sự cố

Cảm biến chuyển động

PIR có camera, xác định

nhanh kẻ gian

BẢO VỆ LỐI RA VÀO VÀ KHU VỰC HIỂM YẾU



Tại lối ra vào cửa chính, cửa sau, cửa cuốn,

cửa lưới xếp, trang bị các cảm biến thông minh,

phát hiện ngay tình trạng mở cửa, mở khóa, cạy

cửa hay đóng cửa chưa chặt.

Mỗi ngày sau giờ làm việc, các cảm biến này sẽ
được bật lên. Trường hợp bảo vệ quên đóng

cửa ở hành lang phía tây cổng A1, hệ thống sẽ

lập tức cảnh báo và yêu cầu bảo vệ đóng chặt

cửa lại, sau đó mới kích hoạt báo động.

Khi có đột nhập tại bất kỳ cửa nào, cảm biến sẽ
ngay lập tức phát tính hiệu báo động bằng loa,

đồng thời gửi tin nhắn và gọi điện thoại báo

chính xác vị trí xảy ra đột nhập.

Cảm biến hoạt động không dây hoặc có dây, tự

động cập nhật tình trạng pin sóng, tín hiệu cho
người dùng.

Cảm biến chuyển 

động ngoài trời sẽ là 

giải pháp cảnh giác 

sớm cho cửa hàng.

Cảm biến từ cửa phá

hiện cạy phá cửa
Cảm biến vỡ kính 

hoạt động 24/24

Khi có kẻ gian 

đập phá, 

chuông báo động 

lập tức kích hoạt

Relay thông minh

tự động kéo cửa

cuốn khi bạn về và

tắt đèn bảng hiệu

theo giờ cài đặt sẵn

BẢO VỆ LỐI RA VÀO VÀ KHU VỰC HIỂM YẾU



NÚT KHẨN CẤP TẠI QUẦY TÍNH TIỀN

Quầy thanh toán luôn cần được cảnh giác

24/24, dưới mỗi quầy thanh toán được trang

bị nút nhấn khẩn cấp thông minh, tích hợp

pin dự phòng, hoạt động trong mọi trường

hợp ngay cả khi kẻ gian cắt dây, đập phá

thiết bị.

Có hai chế độ hoạt động vô cùng tiện lợi:

Chế độ báo động khẩn cấp:

Khi có trộm cướp, kẻ gian uy hiếp hay nhân viên cần sự giúp

đỡ, họ có thể kích hoạt ngay, tín hiệu sẽ phát chuông cảnh báo

và gửi thông tin chính xác vị trí quầy diễn ra sự việc để bảo vệ

ứng cứu kịp thời. Bạn có thể đặt tên thiết bị theo số quầy số

tầng để quản lý.

Chế độ báo động ngầm:

Trong trường hợp khẩn cấp, kẻ gian đang khống chế, nhằm

tránh xảy ra các sự cố như tấn công, làm bị thương ảnh hưởng

đến sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng và nhân viên. Chế

độ này sẽ không kích hoạt chuông mà tự động gửi thông báo

ngầm và đoạn video clip đến ngay bảo vệ.



Cảm biến từ cửa không

dây chống xâm nhập

Chuông báo động

giúp cảnh báo sự cố

Camera quan sát tự động

gửi clip khi có sự cố

Cảm biến chuyển động

PIR có camera, xác

định nhanh kẻ gian
Bên cạnh các giải pháp phòng dịch

và nhận diện cao cấp hiện đại, việc

đảm bảo an ninh an toàn và hỗ trợ

vận hành siêu thị hay trung tâm

thương mại luôn vô cùng quan

trọng và cần thiết.

Chống trộm, cảnh báo khi có cướp,

báo cháy – ngập nước, hay rò rỉ khí

gas khí độc hoặc tự động khóa cửa

khi hết giờ làm việc và bảo vệ tuần

tra đúng quy trình luôn là biện pháp

hiệu quả giúp giảm thiểu rủi ro an

ninh, an toàn trong siêu thị.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT BÁO CHỐNG TRỘM BAN ĐÊM



BÁO ĐỘNG CHỐNG TRỘM BAN ĐÊM

Ở các khu vực bên ngoài như hàng

rào, khuôn viên, các hành lang,

sảnh đón khách tiếp giáp các lối ra

vào chính của siêu thị, chúng ta có

thể trang bị các cảm biến ngoài

trời, barrier hàng rào ảo, giúp phát

hiện ngay tình trạng đột nhập trái

phép vào khuôn viên, từ đó phát

hiện cảnh báo sớm, giảm thiểu tối

đa thiệt hại của siêu thị.



KHU VỰC QUẦY BÁN HÀNG

Các quầy trang sức, thời trang,

điện gia dụng hay các kiot kinh

doanh sản phẩm có giá trị

thường là mục tiêu của kẻ

trộm, với Jablotron, bạn không
còn phải lo lắng về chúng nữa.

Mỗi kiot được trang bị một cảm

biến chuyển động hồng ngoài

có thể tích hợp camera chụp

ảnh, với góc quét lên đến 110
độ bán kính lên đến 12m giúp

việc quản lý cửa hàng dễ dàng.

Camera giám sát 24/24

Tự động gửi clip cho chủ.

Cảm biến từ cho két sắt,

Chống cạy phá mở trái phép

Nút nhấn khẩn cấp khi

có trộm cướp uy hiếp

Cảm biến chuyển động

hồng ngoại, tránh tình trạng

lẻn vào trong



GIÁM SÁT TOÀN DIỆN 
SIÊU THỊ



VAI TRÒ VÀ GIẢI PHÁP TỔNG THỂ 
CỦA PHẦN GIÁM SÁT

Camera giám sát PROVISION-ISR chuyên cung cấp các giải pháp giám sát an ninh cho Siêu thị

nhằm đảm bảo an ninh cho nhân viên, khách hàng và hạn chế hành vi trộm cắp tiềm ẩn. Camera

PROVISION-ISR giúp các nhà quản lý dễ dàng kiểm soát, tránh tình trạng trộm cắp, tăng doanh thu,

nâng cao hình ảnh thương hiệu Siêu thị.

▪ Nhận diện khuôn mặt khi ra vào 

▪ Quầy thu ngân thanh toán

▪ Giám sát các gian hàng

▪ Quản lý kho hàng

▪ Hệ thống camera giám sát bãi đỗ xe

GIẢI PHÁP CAMERA GIÁM SÁT



BỐ TRÍ THIẾT BỊ

Camera kiểm 

soát cửa ra vào

Camera giám 

sát khu vực kho

Camera giám sát 

toàn cảnh khu 

vực sảnh chính

Camera nhận 

diện gương mặt 



CAMERA GIÁM SÁT CỬA RA VÀO

Khu vực ra vào là nơi dễ dàng kiểm soát và kiểm tra được

toàn bộ lượng khách hàng ra vào liên tục, nhằm giúp an

ninh siêu thị được tăng cường và chuẩn bị trước những

tình huống sự cố sẽ xảy ra, Đội an ninh muốn nắm rõ

động thái của kẻ tình nghi trước khi bước vào sảnh chính
đòi hỏi camera ghi lại có độ phân giải cao, giúp nhìn rõ

trạng thái của kẻ tình nghi.

Hơn nữa, Lối cửa ra vào với ánh sáng mặt trời trực tiếp

vào sáng sớm hoặc chiều muộn dễ tạo bóng cho nhiều

camera giám sát. Ngược sáng là một thách thức đáng kể
cho nhân viên an ninh giám sát từ phòng điều khiển. Tuy

nhiên, camera PROVISION ISR được trang bị tính năng

cân bằng ánh sáng kỹ thuật số (WDR) để tạo ra hình ảnh

sống động hơn. Các chi tiết quan trọng được thể hiện rõ

ràng để tăng cường hiệu quả giám sát.



Theo giải pháp truyền thống, lắp đặt nhiều camera là cần

thiết để giám sát toàn cảnh, làm tăng chi phí lắp đặt. Với

camera mắt cá (Fish eyes) Mang đến tầm nhìn 360 độ là ưu

điểm chính của camera toàn cảnh Provision-ISR. Việc mở

rộng trường thị giác được đảm bảo bởi thiết bị này cho phép
người dùng có được tầm quan sát tổng quan tuyệt vời không

còn điểm mù. Xem hình ảnh như thể bạn đang đứng ngay

bên dưới máy ảnh. Di chuyển điện thoại sẽ di chuyển hình

ảnh camera theo đó. Nhờ vậy, người quản lí dễ dàng theo

dõi toàn bộ không gian trong sảnh mà không cần phải di
chuyển góc quay camera, tối ưu hóa việc lắp đặt cũng như

tiết kiệm chi phí doanh nghiệp.

Hơn nữa, với bất kì thời điểm nào trong ngày PTZ luôn biết

được bạn đang ở đâu với công nghệ định hướng mới. Mỗi

màn hình PTZ sẽ được đánh dấu bằng một màu riêng biệt
giúp dễ dàng theo dõi, cho ra góc quay toàn cảnh được hiện

thị trên màn hình điện thoại hiển thị hình ảnh theo 2 lát 180 °

(Mặt trước và mặt sau)

CAMERA GIÁM SÁT TOÀN CẢNH 
KHU VỰC SẢNH CHÍNH



Hệ thống camera giám sát phù hợp lắp đặt ở các khu vực

chuyên dụng như kho tiền, văn phòng quản lý chi nhánh và

những nơi khác – ngay cả sau giờ làm việc. Camera thông

thường không thể hiển thị chi tiết rõ ràng trong môi trường

ánh sáng yếu hoặc tối. Tuy nhiên, camera DI-390AE36 cung
cấp hình ảnh rõ hơn ngay cả khi điều kiện ánh sáng thấp

hơn tăng cường an ninh ở mọi cấp độ, với cảm biến tích

hợp trên camera có sử dụng hồng ngoại có độ rộng lên tới

15m. Khi nhận ra có sự chuyển động trong bóng tối, hệ

thống sẽ gửi tin nhắn cảnh báo đến người quản li hoặc có
thể tích hợp thêm hệ thống cảm biến chuyển động vào

chuông báo động ,đây là phương án chủ động nhằm đánh

đuổi tên trộm ngay khi có sự cố đột nhập. Một trong những

ưu thế của thiết bị có thể chịu được lực mạnh tác động khi

kẻ đột nhập muốn tiêu hủy camera.

CAMERA GIÁM SÁT KHU VỰC KHO HÀNG



NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT KHI RA VÀO
Các giải pháp nhận dạng khuôn mặt Provision-ISR cho phép bất kỳ nhà quản lý bảo mật nào nhanh chóng

xác định những người không được phép trong khu vực và nhận được thông báo ngay lập tức.

NHẬN DIỆN NHIỀU KHUÔN MẶT (Camera)

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 hoàn cảnh.

NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT (NVR )

Tỷ lệ nhận dạng đạt 98% nếu khoảng cách giữa các

đồng tử cao hơn 20 pixel. Có thể lưu trữ tối đa 10.000

ảnh khuôn mặt trong cơ sở dữ liệu khuôn mặt NVR.

NVR hỗ trợ các kích hoạt và phản hồi khác nhau khi

phát hiện.

QUẢN LÝ LINH HOẠT CƠ SỞ DỮ LIỆU KHUÔN

MẶT

• Cơ sở dữ liệu có thể được xuất và nhập vào các

thiết bị khác một cách an toàn.

• Các khuôn mặt mới có thể được thêm vào cơ sở

dữ liệu thông qua Provision CAM2 Mobile APP.

• Các khuôn mặt được phát hiện có thể được đăng

ký vào cơ sở dữ liệu khuôn mặt chỉ với một cú nhấp

chuột. Hệ thống sẽ đánh dấu các khuôn mặt thích

hợp hơn để nhận dạng khuôn mặt.

CÁC LỰA CHỌN THEO DÕI

Sau khi tải lên bản đồ điện tử và định vị tất cả các

camera liên quan trên đó, bạn sẽ có thể tìm kiếm một

người và hệ thống sẽ hiển thị đường đi của người đó

trên bản đồ theo thứ tự thời gian cũng như phát lại

video liên quan.

THỐNG KÊ NHẬN DẠNG

Hệ thống cung cấp cho người dùng một biểu đồ thống

kê công nhận theo ngày, tuần, tháng, quý hoặc bất kỳ

khoảng thời gian tùy chỉnh nào.

TÌM KIẾM LỰA CHỌN

• Tìm kiếm cá nhân/ nhóm

• Khả năng truy cập tất cả các hoàn cảnh mà một

người đã được nhận dạng.

• Khả năng tìm kiếm khuôn mặt mới và hiện có bằng

ứng dụng Cam2 Mobile APP.

• Sao lưu nhanh chóng và xuất dữ liệu phát lại.



KIỂM SOÁT CỬA RA VÀO

Khu vực cửa ra vào là nơi khách thường xuyên qua lại

và cũng là nơi đông đúc, khó kiểm soát. Nhiều tình

huống thực tế chọn loai camera không phù hợp nên

khi có sự cố thì hình ảnh xem lại bị mờ, chói sáng

hoặc thiếu nét (vì đây là nơi có độ chênh lệch cường

độ ánh sáng cao).

Giải pháp:

▪ Độ phân giải 4.0MP trở lên (ưu tiên loại camera IP).

▪ Công nhệ camera nhận dạng khuôn mặt.

▪ Hỗ trợ đo đếm lưu lượng khách vào / ra

▪ Có chức năng chống ngược sáng thực WDR



PHÂN QUYỀN CHO TỪNG KIOT

Bảo vệ được truy cập vào các hệ thống an ninh, tắt

mở và kiểm tra toàn bộ các khu vực

Nhân viên thu ngân được sử dụng các thiết bị tại

quầy thu ngân.

Quản lý kho hàng nhận được báo cáo truy cập ra vào

của từng

Các cửa hàng, kiot ngoài khu vực siêu thị sẽ được

cấp quyền truy cập vào camera và cảm biến liên

quan, cũng như nhận được tin nhắn, cuộc gọi của vị

trí diễn ra sự cố.

Giao diện dễ dàng sử dụng có tiếng Việt và hỗ trợ gọi

điện bằng tiếng Việt.

PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ DỄ DÀNG



THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỔI BẬT

o Lên đến 230 thiết bị TCP/IP

o Lên đến 600 người dùng

o Lên đến 50 user SMS report, 15 User voice report

o Lên đến 15 quyền truy cập

o Kết nối không dây (Bus) và Có dây (UHF Mã hóa)

o Giao tiếp: GSM/LAN/2G/3G/4G LTE

o Pin thiết bị không dây: 2- 4 năm

o Dự phòng trung tâm lên đến 72 giờ.

o Maintenance : Chế độ tự bảo trì, tự phục hồi

o Day/night mode: Chế độ ngày/đêm/từng phần

o Automatic setting: Chế độ tự khởi động

o Security grade 2 according to EN 50131-1, EN 62368-1+A11



LPR VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH

Provision-ISR Shob là một nền tảng quản lý bảo mật tiên

tiến cho phép người dùng quản lý hệ thống bảo mật của

mình bằng một công cụ tập trung và thống nhất.

Khi Nền tảng quản lý bảo mật “SHOB” kết nối với các

camera LPR của Provision-ISR, các camera phát hiện và

nhận dạng biển số xe và gửi thông tin đến nền tảng

“Shob” để quản lý bãi đậu xe và ra vào. Người dùng có

thể thực hiện toàn quyền kiểm soát các khu vực đậu xe

được giám sát.



HỆ THỐNG CHẤM CÔNG HIỆN ĐẠI

Kiểm soát ra vào bằng công

nghệ RFID hoặc Password

hay tích hợp các công nghệ

hiện đại như vân tay, vào

trong hệ thống Jablotron thật
dễ dàng. Các Reader còn tích

hợp với Relay output để điều

khiển đóng mở cửa, khóa

điện hoặc điều khiển từ xa

qua Jablotron APP

Hệ thống kiểm soát ra vào có thể:

• Nhận diện ra vào lên đến 600 Users

• Lưu trữ 7 triệu sự kiện kèm hình ảnh, video

• Tự động thông báo khi nhân viên đến công ty

• Kết hợp camera chụp ảnh hoặc ghi hình giúp
chống giả mạo

• Chế độ anti bypass chống lập thẻ

• Dễ dàng phân quyền truy cập theo vùng, thời

gian, cấp độ.

• Kích hoạt/đổi mới thẻ nhanh chóng.

• Tích hợp các giải pháp an ninh khác.

• Phù hợp với mọi loại khóa điện.

• Báo cáo, chấm công dễ dàng.

Hệ thống kiểm soát ra vào



CHỐNG MẤT CẮP, THẤT THOÁT NỘI BỘ

Hệ thống hoàn toàn có thể phân vùng hoạt

động, kích hoạt các chế độ ban đêm, chế

độ bảo vệ một phần và phân chia quyền

truy cập theo cấp độ user, khu vực, thời

gian, quyền hạn và mục đích sử dụng.

Đồng thời giúp việc vận hành dễ dàng hơn,

nhân viên khu A chỉ được vào khu A, mà

không được phép đi sang khu vực B, C, D.

Quản lý được ra vào các khu vực của siêu
thị vào giờ hành chính nhưng không được

phép tắt hệ thống khi chưa cho phép.



QUẢN LÝ TẬP TRUNG 
TOÀN SIÊU THỊ



Autogard (CH. Séc) Là nhà phát triển giải pháp

quản lý bãi đổ xe, quản lý cổng, lối ra vào tự

động thông minh hàng đầu Châu Âu với hơn 20

năm kinh nghiệm chuyên cung cấp cho các công

trình tầm cỡ ở Châu Âu và thế giới.

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

MODIVISION (CHLB Đức) Nhà phát triển

giải pháp nhận diện khuôn mặt, đạt chứng

nhận là giải pháp nhận diện chính xác và

nhanh nhất thế giới hiện nay.

JABLOTRON (CH.Séc)là tập đoàn công nghệ

đến từ thành phố Jablonec Nid Nasou, phía Bắc

Cộng hòa Séc, Châu Âu. Thành lập từ những

năm 1990 với hơn 30 năm kinh nghiệm và hiện

diện trên 85 Quốc gia, chuyên cung cấp các giải
pháp an ninh hiện đại như báo động, chống trộm,

báo cháy, kiểm soát ra vào, tuần tra bảo vệ và hệ

thống quản lý an ninh tập trung cho tòa nhà.

Provision-ISR (Israel) là một trong những

thương hiệu CCTV phát triển nhanh nhất thế

giới hiện nay, cung cấp sản phẩm cho hơn 40

quốc gia trong đó có Liên minh Châu Âu, Hoa

Kỳ, Bắc Mỹ.



CHI PHÍ TRIỂN KHAI THAM KHẢO

STT Hạngmục Mô tả Số lượng Chi phí

1 Kiểm soát ra vào

2 Quản lý bãi xe

3 Báo động chống trộm

4 Camera giám sát

5 Quản lý tập trung

6 Chi phí thi công

7 Chi phí triển khai



LOTTE MART Nam Sài Gòn

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: TTTM 3 tầng, sàn 34.000m²

LOTTE MART Phú Thọ

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: sàn 26.000m²

LOTTE MART Gò Vấp

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: sàn 27.410m2

LOTTE MART Vũng Tàu

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 23.501m2

LOTTE MART Cần Thơ

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 15.700m2

LOTTE MART Bình Dương
Hệ thống an ninh Jablotron
Quy mô: 2 tầng, sàn 17.400 m²

LOTTE MART Đà Nẵng

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: 24.000m2

LOTTE MART Đống Đa HN

Hệ thống an ninh Jablotron

Quy mô: Sàn 20.000m2

DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH



EUROSTELLAR CO. LTD.

449/63 Trường Chinh, Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0902 401 488

Email: info@eurostellar.com

Website: www.eurostellar.com

Chúng tôi biết rằng, việc tổ chức sản xuất

cho một siêu thị là điều không hề đơn giản

trong mùa dịch cũng như ảnh hưởng rất lớn

đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Mỗi siêu thị,đều có những đặc thù riêng và

chúng tôi rất sẵn lòng được trao đổi và tư

vấn cụ thể với bạn. Mời bạn tham khảo một

số thông tin sau đây:

EUROSTELLAR

mailto:info@eurostellar.com
http://www.eurostellar.com/


Từ 1990

Chúng tôi là Jablotron, Tập đoàn công nghệ thuần

túy đến từ Cộng hòa Czech, Châu Âu với 22 công

ty thành viên và 1000 chuyên gia hàng đầu. Trải

qua 30 năm phát triển, sản phẩm Jablotron đang

hiện diện trên 85 Quốc gia với hơn 35000 đối tác
toàn cầu và 1,3 triệu dự án mỗi năm.

VỀ CHÚNG TÔI

Tại Việt Nam và Đông Nam Á,Eurostellar là Đại

diện độc quyền đồng thời cung cấp nhiều giải

pháp công nghệ đa dạng như:



VÌ SAO CHỌN JABLOTRON?

Như vậy, chúng tôi đã trình bày cho bạn một số giải pháp phù hợp

với kho hàng mà Jablotron và các cộng sự đã phát triển hơn 30

năm qua, sử dụng trên 90 quốc gia và hiện diện trên 1,300,000 dự

án lớn nhỏ hàng năm.

Tin rằng với các tính năng được Việt hóa hoàn chỉnh,cùng độ bền,

độ chính xác và điều khiển trực quan dễ sử dụng sẽ giúp bạn có

một lựa chọn hoàn hảo cho kho hàng đang vận hành hay kế hoạch

xây dựng mới.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp Đội ngũ của Jablotron tại

Việt Nam hoặc các Đối tác ủy nhiệm của chúng tôi trên toàn quốc.



EUROSTELLAR CHÂU Á
Showroom: 449/63 TrườngChinh,
Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam
Hotline: +84902 401 488

Email: info@eurostellar.com
Website: www.eurostellar.com

EUROSTELLAR CHÂU ÂU
Rozdelovska 7, Prague 6, Prague, 
Cộng hoà Séc 169 00
Hotline: +420 775 75 31 33

Email: info@eurostellar.com
Website: www.eurostellar.com

TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC EUROSTELLAR
NGAY HÔM NAY!


