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ASTEC CORPORATION
CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ CAO ASTEC 



ASTEC hướng tới trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực
điện tử - viễn thông, công nghệ thông tin và phần mềm tại Việt Nam, đồng thời là
một thương hiệu đầy uy tín với các đối tác trong khu vực và trên toàn thế giới.

Tầm nhìn01

Sứ mệnh của ASTEC là nỗ lực cao nhất để trở thành một tổ chức kiểu mẫu hoàn toàn
mới tại Việt Nam, tạo ra sự giàu mạnh bằng nội lực và nỗ lực lao động sáng tạo trong khoa
học kỹ thuật và công nghệ, vượt lên trên sự hài lòng và kỳ vọng của khách hàng, góp phần
vào sự phát triển và hưng thịnh của quốc gia.

Sứ mệnh02

Hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất - Những điều tốt đẹp luôn là mục đích trong sự phát triển
của ASTEC. Giá trị con người - Con người là tài sản, là nhân tố tạo nên sự phát triển vững mạnh
của công ty. Hướng tới giá trị nhân văn - Luôn nỗ lực mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cộng
đồng. Tinh thần đồng đội và trung thực - Nhất quán trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động, luôn
cố gắng để lắng nghe. Quyết liệt - Cải thiện làm mới bản thân từng ngày, luôn đặt những mục tiêu
cao, nỗ lực hết mình.

Giá trị cốt lõi03
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20202002

Cung cấp các sản phẩm
tin học / dịch vụ CNTT, thiết
bị đo kiểm, các sản phẩm
điện tử tích hợp, …

2008

Là đơn vị tiên phong phát triển
hệ thống / dịch vụ kiểm soát
phương tiện từ xa – hộp đen ô tô
(VTS). Cung cấp phần mềm, giải
pháp CNTT phục vụ quản lý.

2016

Phát triển và cung cấp các giải 
pháp sinh trắc học, tòa nhà thông 
minh (Smart Building), thành phố 
thông minh (SmartCity), Giám sát 
và quản lý tập trung từ xa, …

2005

Là đơn vị tiên
phong đầu tư cung cấp
dịch vụ phủ sóng di
động trong tòa nhà (IBS)

2012

Phát triển hệ thống kiểm
soát xuất nhập cảnh tự động,
hệ thống kiểm soát phương
tiện (PMS), thu phí tự động
(ITS), hệ thống giám sát an
ninh (CCTV), …

Nghiên cứu và phát triển các giải
pháp AI, Big data, … để nâng cấp và
cùng cấp cho các khách hàng cũ và
mới, Cung cấp các sản phẩm dịch vụ
chuyển đổi số, …
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Lịch sử hình thành và phát triển



Số 4 Lê Văn Linh, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Trụ sở:

Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76-78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Văn Phòng Đà Nẵng:

Tòa nhà HACID, số 69 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

Văn Phòng Hà Nội:

Tầng 7, Tòa nhà GIC, 49 Hoàng Văn Thụ, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

Văn Phòng TP. HCM:

Trụ sở, văn phòng
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Phòng trưng bày, triển lãm thường niên
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Chứng nhận tiêu biểu

Chứng nhận ISO 
9001:2015

Chứng nhận Danh hiệu Sao 
Khuê 2019, 2020, 2021

Cho các giải pháp của 
ASTEC

Chứng nhận Quyền tác 
giả cho các Phần mềm 

ASTEC phát triển 

Chứng nhận Top 50+10 
Doanh nghiệp có Phần mềm, 

Giải pháp dịch vụ CNTT hàng 
đầu Việt Nam
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Giải thưởng, Bằng khen tiêu biểu

Giải thưởng Sao Đỏ -
CEO Nguyễn Quang Ánh 

- Doanh nhân trẻ Việt 
Nam tiêu biểu

Bằng khen của UBND 
Thành Phố Hà Nội 
trong nhiều năm

Giấy khen của UBND 
Quận Hoàn Kiếm trong 

nhiều năm

Giải thưởng Sao Vàng 
Đất Việt – Top 200 

Thương hiệu Việt Nam
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11 CUNG CẤP HẠ TẦNG VIỄN THÔNG, PHỦ SÓNG DI ĐỘNG
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Lĩnh vực phát triển kinh doanh chính

www.astec.vn

TÍCH HỢP VÀ PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP CHO SMART CITY

PHÂN PHỐI CÁC THIẾT BỊ AN NINH TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH
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Hệ thống ứng dụng các thiết bị
công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới
cùng phần mềm được phát triển riêng
biệt cho từng chức năng quản lý của
khách hàng.

Công nghệ đọc thẻ RFID, đọc
Tag UHF từ xa, nhận dạng biển số xe tự
động, chụp hình toàn bộ phương tiện và
chủ xe, xác thực sinh trắc học – khuôn
mặt / vân tay, …

Hệ thống được ứng dụng để
quản lý cả ô tô và xe máy cho hầu hết mọi
công trình.
- Tòa nhà Văn phòng, Chung cư
- Trung tâm thương mại
- Bệnh viện
- Trường học
- Khách sạn
- Các khu vui chơi giải trí
- …

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT BÃI ĐỖ XE - PMS
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Hệ thống bao gồm các cảm
biến Untrasonic và đèn LED cho mỗi vị trí
đậu xe ô tô, cùng với các bảng LED + mũi
tên hiển thị số chỗ trống và hướng di
chuyển cho lái xe, bảng LED hiển thị số
chỗ trống tại lối vào, phần mềm quản lý
và cấu hình trên Map bãi đậu xe chuyên
dụng.

Hệ thống được ứng dụng cho
những bãi đậu xe lớn, có nhiều chỗ đậu ô
tô, giúp nhà đầu tư quản lý tối ưu hoạt
động của bãi xe, giúp khách hàng thuận
tiện trong việc tìm chỗ đậu xe.
- Tòa nhà Văn phòng, Chung cư
- Trung tâm thương mại
- Bệnh viện
- Trường học
- Khách sạn
- Các khu vui chơi giải trí
- …

HỆ THỐNG BÁO CHỖ TRỐNG – CHỈ DẪN ĐỖ XE TỰ ĐỘNG – PGS - S



HỆ THỐNG BÁO CHỖ TRỐNG – CHỈ DẪN ĐỖ XE – TÌM XE TỰ ĐỘNG – PGS - C
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Hệ thống bao gồm các Camera
nhận dạng biển số lắp dọc lối đi tích hợp
sẵn đèn LED – mỗi camera có thể quản lý
tối đa 6 lots đỗ xe, cùng với các bảng LED
+ mũi tên hiển thị số chỗ trống và hướng
di chuyển cho lái xe, bảng LED hiển thị số
chỗ trống tại lối vào, Kiosk với màn hình
cảm ứng phục vụ tìm kiếm vị trí đậu xe
theo biến số, phần mềm quản lý và cấu
hình trên Map bãi đậu xe chuyên dụng,
phần mềm quản lý hình ảnh, ghi hình,
xem lại các sự kiện va quệt , phát hoại, ...

Hệ thống được ứng dụng cho
những bãi đậu xe rất lớn, có nhiều chỗ
đậu ô tô, vừa giúp quản lý tự động cao –
vừa đảm bảo an ninh cho tất cả các lots
đỗ xe.
- Tòa nhà Văn phòng, Chung cư
- Trung tâm thương mại
- Bệnh viện
- Trường học
- Các khu vui chơi giải trí
- …
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HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN NINH VÀO RA - ACS

Hệ thống bao gồm các cửa
kiểm soát tự động, hoặc các cửa vào ra
khu vực được lắp thêm khóa điện từ, kết
hợp với thiết bị xác thực nhận dạng sinh
trắc học (khuôn mặt 3D, vân tay 3D, vân
tay 1 chạm, mống mắt, mao mạch ngón
tay, …) + thẻ RFID + QR code + …

Hệ thống nhằm đảm bảo an
ninh an toàn cho người và tài sản bên
trong khu vực được kiểm soát.

- Tòa nhà Văn phòng, Chung cư
- Trung tâm thương mại
- Bệnh viện
- Trường học
- Các khu vui chơi giải trí
- Nhà máy, Xí nghiệp
- Ngân hàng
- Khách sạn
- Trụ sở các cơ quan
- Khu vực quân sự, an ninh
- …

Thẻ RFID Vân tay

3D vân tay, 
không chạm

Nhận 
dạng mặt 3D
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GIẢI PHÁP TÍCH HỢP ALL IN ONE CARD - AIOS

Sử dụng một thẻ duy nhất / 1
ID duy nhất cho mọi dịch vụ và qua các hệ
thống kiểm soát trong khu vực tòa nhà –
khu đô thị.

Giải pháp dựa trên việc ứng
dụng công nghệ phần cứng và phần mềm
đồng bộ. Kết nối và kiểm soát tâp trung
cho các tòa nhà, khu đô thị, SmartCity,…

- Các khu đô thị
- Các Tòa nhà TMDV, chung cư
- Bệnh viện
- Trường học
- Nhà máy, Xí nghiệp
- Khách sạn
- Trụ sở các cơ quan
- …
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ & GIÁM SÁT TÒA NHÀ - BMS

Hiện nay là một hệ thống, công
cụ không thể thiếu, hỗ trợ cho đơn vị
quản lý vận hành tối ưu chi phí và hiệu
quả cho các tòa nhà.
- Quản lý năng lượng
- Quản lý nước
- Quản lý chiếu sáng
- Quản lý điều hòa / thông gió
- Quản lý môi trường
- Quản lý thang máy
- Quản lý các máy phát, trạm bơm
- Liên động và quản lý các hệ thống:

Báo cháy, CCTV, PA, Access control, …

Hệ thống được ứng dụng rộng
rãi trong các công trình như:
- Các Tòa nhà TMDV, chung cư lớn.
- Bệnh viện
- Nhà máy, Xí nghiệp
- Khách sạn
- Trụ sở các cơ quan
- …
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HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH, VĂN PHÒNG THÔNG MINH – SMH / SMO 

Giải pháp ứng dụng các công
nghệ hàng đầu trên thế giới về
SmartHome – SmartOffice mang đến cho
khách hàng một trải nghiệm đặc biệt và
đẳng cấp.

Các công nghệ: Điều khiển
giọng nói, điều khiển theo hành động,
không chạm, cảm ứng, tự học AI, kích bản
theo thói quen, tự động theo hoàn cảnh,
sinh trắc học bảo mật cao, …

Phù hợp cho nhiều ứng dụng
và khách hàng khác nhau như:
- Căn hộ, tòa nhà thông minh
- Khu đô thị thông minh
- Văn phòng, Cơ quan
- Khu vực TMDV
- Khách sạn
- Biệt thự, Villa
- …
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HỆ THỐNG IP VIDEO INTERCOM - VIS

Hệ thống bao gồm các nút gọi
cửa IP camera độ nét cao, tích hợp công
nghệ xác thực khuôn mặt / Qrcode / thẻ
RFID/ Mobile ID/ PIN, … kết nối tới các
màn hình trung tâm, màn hình cảm ứng
trong các phòng. Khách hàng có thể theo
dõi, đàm thoại 2 chiều, điều khiển truy
cập, xem lời nhắn, … ngay trên màn hình
hoặc từ ứng dụng di động.

Phù hợp cho nhiều ứng dụng
và khách hàng khác nhau như:
- Nhà riêng, căn hộ
- Tòa nhà Chung cư cao tầng
- Khu đô thị thông minh
- Văn phòng, Cơ quan
- Khách sạn
- Biệt thự, Villa
- …
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GIẢI PHÁP KIOSK TỰ PHỤC VỤ (SELF SERVICE KIOSK) - SVK

Giải pháp đồng bộ cả về phần
cứng và phần mềm, linh hoạt tùy chỉnh
cho nhiều ứng dụng khác nhau theo nhu
cầu dịch vụ của mỗi đơn vị.

Tích hợp các công nghệ hàng
đầu như: Nhận dạng khuôn mặt, vân tay,
đọc giấy tờ tự động (Hộ chiếu, CCCD), in/
đọc QR code, đọc thẻ RFID, Xác thực vân
tay, phát thẻ/ vé tự động, in bill, đàm
thoại trợ giúp, màn hình chỉ dẫn và thao
tác cảm ứng, máy POS thanh toán, liên
kết phần mềm quản lý chuyên dụng cho
doanh nghiệp, tích hợp thanh toán điện
tử, tìm kiếm thông tin, chính phủ điện tử,
…

Phù hợp cho nhiều ứng dụng
khác nhau như:
- Khách sạn
- Khu TMDV
- Ngân hàng
- Dịch vụ bán hàng, order tự động
- Bệnh viện
- Cơ quan hành chính công
- …
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HỆ THỐNG NÂNG XE, XẾP XE TỰ ĐỘNG (AUTO CAR PARKING SYSTEM) - ACPS

Giải pháp ứng dụng khoa học
kỹ thuật tự động hóa cao, bền bỉ về cơ
khí – mượt mà trong từng chuyển động.

Hệ thống giúp tối ưu hóa diện
tích đỗ xe trong bối cảnh thiếu chỗ đỗ xe
ở khắp mọi nơi trong các thành phố lớn
qua đó tôi ưu chi phí cho nhà đâu tư –
đơn vị vận hành quản lý, hỗ trợ các nhà
xưởng, gara trong việc nâng hạ phục vụ
bảo dưỡng, sửa chữa, tối ưu hóa chỗ đỗ
xe cá nhân tại mỗi gia đình.

Phù hợp cho nhiều ứng dụng
khác nhau như:
- Nhà riêng, khu đỗ xe cá nhân
- Các bãi đỗ xe trong các tòa nhà
- Bãi đỗ xe tự động công cộng
- Bãi đỗ tự phục vụ
- Gara ô tô
- Showroom ô tô
- …
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GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG DI ĐỘNG TRONG CÁC TÒA NHÀ - IBS

Đầu tư hạ tầng thiết bị phủ
sóng đầy đủ các băng tần 2G, 3G, 4G, 5G.
Đảm bảo cho kết nối mạng di dộng và dữ
liệu di động cho người dùng ở mọi vị trí
bên trong tòa nhà.

Ứng dụng cho các công trình:
- Các tòa nhà cao tầng
- Các công trình ngầm
- Sân bay
- Nhà ga, bến cảng
- Khu công nghiệp
- Khu dịch vụ rộng lớn
- Khách sạn
- …
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GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH - ITS

Hệ thống tích hợp các công
nghệ hàng đầu trên thế giới hiện nay
như: Radar Doppler chum tia lớn, cảm
biến Time of Flight LIDAR, camera ANPR,
AI camera, IR LED, TL camera, 3G-4G
router/ ADSL, Fiber, …

Theo dõi tối đa cho 8 làn
đường, tự động phát hiện và cảnh báo vi
phạm ( sai làn, quá tốc độ, vượt tín hiệu
đèn, ngược chiều, thắt dây an toàn, … ),
gửi dữ liệu về trung tâm theo thời gian
thực.

Phần mềm phát triển đồng bộ
riêng cho đơn vi quản lý vận hành và thực
thi phát luật địa phương.

Ứng dụng cho các công trình:
- Đường cao tốc
- Đại lộ
- Đường nội đô
- Các cửa ngõ vào ra thành phố
- …
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GIẢI PHÁP CHO CÁC TRỤ SỞ  - TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Trước tình hình diễn biến phức tạp
của dịch bệnh từ năm 2020 đến nay, ảnh
hưởng rất lớn tới Xã hội nói chung và
hoạt động sản xuất và kinh doanh của các
doanh nghiệp nói riêng.

Để đảm bảo kiểm soát và hạn chế lây
lan dịch bệnh – hệ thống kiểm soát vào ra
khu vực sử dụng thiết bị nhận dạng
khuôn mặt kết hợp đo nhiệt độ, phát hiện
khẩu trang ngay tại sảnh, lối vào của các
khu vực.

- Nhận dạng mặt – chấm công
- Đo nhiệt độ - cảnh báo các trường

hợp nhiệt cao vượt ngưỡng đặt trước.
- Phát hiện khẩu trang và áp đặt quy

định đeo khẩu trang tại khu vực.

Với các trường hợp nhiệt độ cao hoặc
không đeo khẩu trang thì hệ thống sẽ từ
chối truy cập và có cảnh báo bằng đèn/
âm thanh để nhân viên an ninh có biện
pháp cách ly / kiểm tra kỹ hơn.
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GIẢI PHÁP CAMERA GIÁM SÁT AN NINH - CCTV

Hệ thống camera giám sát
hiện nay được tích hợp và phát triển
nhiều công nghệ cao như: Điểm ảnh cực
lớn, Smart IR, WDR, LPR, ROI (region of
internet), DC-Iris, ICR, 2D/3D DNR,
Defocus, Scene Change, Object Left,
Object Moving, Thermal sensor, Radar, …
là một trong những hệ thống giám sát an
ninh không thể thiếu trong hầu hết
những công trình hiện nay.

Ứng dụng cho hầu hết các
công trình:
- Tòa nhà, trung tâm TMDV
- Văn phòng, cơ quan
- Nhà máy, xí nghiệp
- Biệt thự, Villa
- Ngân hàng
- Bệnh viện
- Trường học
- Nhà hàng
- Cơ quan khu vực an ninh, quân sự
- …
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GIẢI PHÁP CAMERA PHÂN TÍCH HÌNH ẢNH THÔNG MINH - SCCTV

Hệ thống bao gồm các IP
camera AI, camera nhiệt. Phần mềm quản
lý và phần tích hình ảnh thông minh:
Nhận dạng đối tượng, nhận dạng đồ vật,
nhận dạng phương tiện, nhận dạng trang
phục, đếm đối tượng, phát hiện cảnh
báo, truy vết đối tượng thông minh, cảm
biến nhiệt độ nhạy cao, Heat Map giúp
cảnh báo sớm nguy cơ cháy, tích hợp Mic,
Loa thông báo, tích hợp cơ sở dữ liệu
quản lý theo chức năng riêng.

Ứng dụng cho các công trình
đặc thù như:
- Nhà máy, xí nghiệp
- Giao thông nội đô
- Ngân hàng
- SmartCity
- Cơ quan khu vực an ninh, quân sự
- …
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GIẢI PHÁP CAMERA CHO DOANH NGHIỆP LỚN - BCCTV

Hệ thống kết nối giám sát tập
trung với số lượng camera rất lớn ở
nhiều khu vực – chi nhánh khác nhau.
Phần mềm quản lý cho từng site và có
phần mềm quản lý trung tâm qua Map.
Đặc biệt công nghệ xử lý dữ liệu hình ảnh
thông minh và phần mềm AI giúp tối ưu
hóa dung lượng lưu trữ - tiết kiệm rất lớn
về chi phí năng lượng và thiết bị cho chủ
đầu tư.

Ứng dụng cho các doanh
nghiệp lớn:
- Tập đoàn, công ty lớn
- Khu đô thị thông minh
- Ngân hàng có nhiều trụ sở, chi nhánh
- Smart City
- …
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GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ - DCS

Giải pháp tích hợp các công
nghệ xác thực và định danh tiên tiến nhất
thế giới: Xác thực khuôn mặt, vân tay,
đọc CMT điện tử, CCCD, QRcode, OCR, ID
card, Chữ ký số, ….

Ứng dụng cho Ngân hàng số,
Live bank, eKYC, định danh khách hàng,
xác thực cho các dịch vụ hành chính, dịch
vụ tiện ích.

- Ngân hàng
- Khách sạn
- Dịch vụ hành chính
- Chính phủ điện tử
- Bảo hiểm
- Bệnh viện
- …
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GIẢI PHÁP CHO NGÂN HÀNG 

Bank Kiosk cho phép khách
hàng tương tác trực tiếp với ngân hàng
và sử dụng các dịch vụ bất cứ khi nào.
- Mở tài khoản
- Phát hành và in thẻ tức thì
- Kiểm tra tài khoản
- Rút tiền
- In sao kê
- Đăng ký khoản vay
- Chuyển quỹ
- …

Tích hợp eKYC, gọi video – cho
phép khách hàng kết nối với nhân viên
hướng dẫn từ xa về các giao dịch phức
tạp cũng như xác minh, hỏi đáp thông tin
mà không cần đến chi nhánh.

Hệ thống đáp ứng hoạt động
phục vụ 24/7, giúp giảm rất nhiều chi phí
mặt bằng và nhân sự cho các hệ thống
ngân hàng.
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GIẢI PHÁP CHO NHÀ MÁY – XÍ NGHIỆP

Với mục đích đảm bảo an ninh
và an toàn cho con người và tài sản đồng
thời nâng cao hiệu qua cho chủ đầu tư
trong việc quản lý các khu công nghiệp,
nhà máy, cơ sở sản xuất,…

Giải pháp gồm các hệ thống
như:
- Hàng rào an ninh nhiều cấp độ, linh

hoạt cho nhiều loại hàng rào và
phương thức bảo vệ khác nhau.

- Hệ thống camera giám sát an ninh, hệ
thống camera nhiệt, heat map, phát
hiện gia tăng nhiệt bất thường và
cảnh báo sớm.

- Hệ thống camera phân tích hình ảnh
thông minh, nhận dạng đồng phục –
bảo hộ lao động.

- Hệ thống kiểm soát an ninh vào ra,
chấm công, ca – kíp, xác thực khuôn
mặt – vân tay, …

- Các thiết bị đảm bảo hoạt động tốt
trong môi trường công nghiệp.

Safety gloves

Protective Jacket

Ear plugs

Hard Hat

Goggles

Dust mask

Protective boots
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GIẢI PHÁP CHO TRƯỜNG HỌC

Giải pháp là sự kết hợp hoàn
hảo giữa thiết bị công nghệ cao và phần
mềm được phát triển – linh hoạt theo
mỗi hệ thống trường học. Giúp ích rất lớn
cho nhà trường trong việc quản lý, phụ
huynh trong việc thông tin và giám sát,
bản thân học sinh trong việc học tập và
sinh hoạt tại trường.
- Hệ thống kiểm soát an ninh vào ra,

điểm danh – chấm công, quản lý tiếp
nhận và trả học sinh.

- Hệ thống camera giám sát an ninh bên
ngoài và bên trong.

- Hệ thống quản lý thư viện
- Hệ thống tủ đồ cá nhân thông minh
- Hệ thống Robot – kiểm tra sức khỏe

tự động
- Hệ thống quản lý Giáo viên, CNV
- Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin học

sinh học tập, sổ liên lạc điện tử, … liên
cấp, quản lý nhiều điểm trường.
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GIẢI PHÁP CHO BẾN BÃI, KHO CẢNG, LOGISTIC

Giải pháp giúp doanh nghiệp
tối ưu hóa quá trình hoạt động sản xuất,
quản lý giám sát kho bãi, phương tiện
logistic, đồng thời đảm bảo an ninh và an
toàn cho hàng hóa, con người, nâng cao
chất lượng dịch vụ.

Một số hệ thống điển hình như:
- Hệ thống quản lý phương tiện vào ra

khu vực, đếm phương tiện
- Hệ thống quản lý hàng hóa – camera

phân tích hình ảnh đọc mã hàng, quản
lý nhập – xuất hàng.

- Hệ thống quản lý kho theo vị trí
- Hệ thống nhận dạng mã container

phục vụ quản lý kho cảng.
- Hệ thống video mobile – tracking
- Hệ thống kiểm soát an ninh các vòng

ngoài và vòng trong khu vực.
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GIẢI PHÁP CHO BỆNH VIỆN

- Hệ thống quản lý khám chữa bệnh
- Đặt lịch khám qua ứng dụng
- Kiosk check in và đăng ký khám, lấy số

xếp hàng tự động, hướng dẫn bệnh
nhân

- Hệ thống quản lý dữ liệu bệnh nhân.
Check in và xác thực sinh trắc học.

- Hệ thống đánh giá dịch vụ
- Hệ thống giám sát bệnh nhân, báo gọi

y tá
- …

Giải pháp tối ưu hiệu quả hoạt
động của dịch vụ khám chữa bệnh cho
các cơ sở y tế. Giảm thời gian và nâng cao
tiện ích cho khách hàng – bệnh nhân.
Nâng cao hiệu quả trong việc chăm sóc
sức khỏe, nâng cao chất lượng dịch vụ.
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GIẢI PHÁP SMART CITY

Xu thế tiếp theo của quá trình
đô thị hóa là thành phố thông minh, nơi
các vấn đề đô thị được giải quyết nhờ
công nghệ, tạo nên môi trường sống tiện
lợi và nhân văn hơn.

- An ninh thông minh
- Căn hộ / tòa nhà thông minh
- Tiện ích thông minh
- Giáo dục thông minh
- Bệnh viện thông minh
- Vận hành thông minh
- Chính phủ điện tử thông minh
- Cộng đồng thông minh
- …

ASTEC là một trong những đơn
vị đi đầu trong việc tích hợp, phát triển và
ứng dụng công nghệ cao về IOT, AI cho
các giải pháp Smart City.
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