
ASTEC CUNG CẤP

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO BỆNH VIỆN



HỆ THỐNG KIỂM SOÁT AN NINH VÀO RA

Hệ thống được kết hợp các giải pháp kiểm soát vào ra tổng thể bao gồm con 

người và phương tiện trong các tòa nhà của bệnh viện, các thiết bị bao gồm:

Ÿ Nhận diện khuôn mặt bằng sinh trắc học như: khuôn mặt, vân tay, tròng 

mặt, vân tay không chạm. Bệnh nhân không cần làm các thủ tục giấy tờ 

cồng kềnh nhưng vẫn có thể cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân và bệnh 

lý cho bệnh viện.

Ÿ Hỗ trợ giám sát an ninh đảm bảo an toàn cho các khu vực của bệnh viện.

Ÿ Kiểm soát thân nhiệt tự động, nhận diện những bệnh nhân có tình trạng sốt 

để nhanh chóng ứng cứu.

Ÿ Tích hợp chấm công cho cán bộ nhân viên trong bệnh viện.

Ÿ Tích hợp kiểm soát phân tầng thang máy kết hợp gọi thang tự động

 HỆ THỐNG KIỂM SOÁT BÃI ĐỖ XE

Kiểm soát toàn bộ xe ra vào tại các bãi đỗ xe có quy lớn hoặc rất lớn ở các bệnh 

viện một cách hiện đại, tối ưu và tiện dụng. Với công nghệ cảm biến siêu âm 

Ultrasonic và cảm biến siêu âm qua bản đồ giúp quản lý toàn bộ hệ thống xe 

trong bãi.

Các chức năng chính:

Ÿ Quản lý dữ liệu xe ra - vào bãi theo ngày, tuần, tháng

Ÿ Cung cấp thông tin về vị trí đỗ xe còn trống

Ÿ Chỉ dẫn hướng di chuyển và vị trí đỗ cho lái xe

Ÿ Cung cấp thông tin vị trí xe giúp dễ dàng tìm xe khi rời bãi



HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ, XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN

Hệ thống sẽ lấy số thứ tự, giúp quản lý, sắp xếp bệnh nhân một cách hợp lý, tăng hiệu quả làm việc cho nhân viên 
và nâng cao sự hài lòng cho khách hàng.

Ÿ Bệnh nhân không cần xếp hàng dài hay chen lấn nhau mà sẽ được cấp số và gọi theo thứ tự. Hệ thống bảng 
điện tử và loa sẽ thông báo cho bệnh nhân với số thứ tự đã được cấp trước đó

Ÿ Giúp bệnh viện thống kê tổng hợp chi tiết bệnh nhân vào giao dịch theo ngày tháng năm, theo quầy, theo nhân 
viên, nghiệp vụ, chức năng…

Ÿ Đánh giá năng lực của nhân viên tiếp nhận khách hàng qua số lượng khách hàng trung bình. Bệnh viện dễ 

dàng  quản lý nhân viên làm việc trên hệ thống thông qua các thiết bị có kết nối Internet 

Ÿ Tạo mỹ quan cho khu vực giao dịch khi khách hàng không cần tập trung đông trước quầy giao dịch, đồng thời 

tiết kiệm thời gian và nhân lực cho công tác quản lý

Ÿ Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lý, chăm sóc bệnh nhân

Ÿ Đảm bảo tính khách quan, công bằng, thuận tiện cho mọi bệnh nhân

Một trong những điểm nổi bật mà hệ thống của ASTEC cung cấp là thiết bị có tính năng xác thực bằng sinh trắc 
học như: vân tay, chụp ảnh khuôn mặt, tự động đọc các thông tin ở CCCD, thẻ BHYT…

Sau khi để lại thông tin vào lần đầu tiên, hệ thống sẽ tự động lưu lại hồ sơ bệnh án, sau đó khách hàng chỉ cần đến 
bệnh viên/phòng khám quét vân tay, khuôn mặt là có thể đăng ký khám bệnh.

THIẾT BỊ ĐỌC VÀ XÁC THỰC CCCD ĐIỆN TỬ, HỘ CHIẾU, 

HỘ CHIẾU ĐIỆN TỬ... QUÉT VÂN TAY, KHUÔN MẶT

Thiết bị dạng cầm tay ID Screen, dạng để bàn All – In - One

Không cần các giấy tờ xác minh danh tính cồng kềnh, thiết bị đọc CCCD điện tử, hộ 

chiếu,hộ chiếu điện tử vẫn có thể giúp bệnh viện có đầy đủ các thông tin của bệnh 

nhân.

Bằng các tính năng:

Ÿ Đọc chip, đọc mã QR, quét vân tay, khuôn mặt. 

Ÿ So sánh 1:1 vân tay và khuôn mặt sống với các thông tin trong CSDL của chip 

điện tử với độ chính xác lên đến 99%.

Ÿ Ngoài ra thiết bị còn có thể nhận dạng chữ Tiếng Việt thông minh chính xác. Tự 

động nhận dạng hộ chiếu, hộ chiếu điện tử, loại thẻ giấy hay loại cứng, giấy phép 

lái xe,...



Welcome

ROBOT AI TIẾP ĐÓN KHÁCH

Robot tiếp đón khách thông minh là sản phẩm mới của quá trình chuyển đổi số cho hệ 
thống bệnh viện. Hỗ trợ, hướng dẫn và chào đón khách khi đến các phòng khám.

Đặc điểm nổi bật của Robot tiếp đón khách:

Ÿ Thay thế hoàn toàn nhân viên tiếp đón tại các quầy giao dịch thông tin ở các phòng 
khám, bệnh viện

Ÿ Giao tiếp và tương tác bằng giọng nói với người dùng

Ÿ Hoạt động ổn định 24/7

Ÿ Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng tại các điểm giao dịch.

Robot khử khuẩn là sản phẩm tự động khử trùng ở những nơi khác nhau trong bệnh 
viện như: phòng thông tin, phòng khám ngoại, phòng nghỉ bệnh nhân.... Được lập 
trình một cách thông minh, Robot khử khuẩn có thể:

Ÿ Tự động sạc lại, tự tìm khớp nối và cổng sạc

Ÿ Định vị tự động thông qua camera AI thông minh và radar laser rộng tránh chướng 
ngại vật bằng các cảm biến khác nhau.

KIOSK TỰ PHỤC VỤ

Một xu hướng mới hiện nay giúp cho khách hàng hoàn toàn có thể chủ động làm 

các thủ tục, tra cứu mà không cần đến nhân viên là Kiosk tự động.

Với các tính năng được hoạt động 24/7 như:

Ÿ Lấy số thứ tự thăm khám bệnh nhân tự động

Ÿ Tự động đọc thông tin bảo hiểm y tế để hỗ trợ dịch vụ phù hợp cho khách hàng

Ÿ Gọi video cho các giao dịch viên khi cần hỗ trợ

Ÿ Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng.

Thiết bị nhỏ gọn nhưng cung cấp đầy đủ các tính năng cần thiết giúp cho quá trình 

làm thủ tục trở nên tiện lợi, nhanh chóng và chính xác hơn.



GIẢI PHÁP HỆ THỐNG CAMERA AI THÔNG MINH

Ÿ Với hệ thống camera giám sát được kết nối Internet hoạt động 24/7 cho phép 

trung tâm quản lý của bệnh viện có thể nhìn được mọi việc xảy ra trong các 

phòng bệnh

Ÿ Camera được trang bị cảm biến chuyển động, cảnh báo cảm biến nhiệt cho 

những trường hợp Covid 19 hay những trường hợp bệnh nhân có chuyển 

biến xấu để thông báo đến nhân viên y tế đến kịp thời

Ÿ Camera sẽ đếm lượt người ra vào, ghi lại tệp hình ảnh và gửi đến máy chủ; 

nếu có bất kỳ phát hiện kỳ lạ nào thiết bị sẽ cảnh báo đột nhập.

Ÿ  Thiết bị giúp cơ quản bảo vệ phản ứng nhanh nhất có thể hoặc hành động để 

ngăn chặn đột nhập.

Ÿ Ngoài ra, camera nhận dạng được khuôn mặt khách hàng khi bước vào 

phòng bệnh, màn hình sẽ đồng thời hiển thị “Chào đón khách hàng” Điều này 

giúp nâng cao chất lượng dịch vụ của phòng giao dịch nói riêng và ngành 

ngân hàng nói chung.

HỆ THỐNG PHỦ SÓNG DI ĐỘNG TRONG BỆNH VIỆN

Hệ thống IBS (Inbuilding System) đây là hệ thống giúp tăng cường sóng di động 

trong hệ thống các tòa nhà của bệnh viên bằng việc lắp đặt các thiết bị anten phân 

tán phân tán bị động giúp nâng cao chất lượng sóng di động trong các tòa nhà. Hệ 

thống IBS có tác dụng duy trì chất lượng các cuộc gọi thuê bao di động. 

Với kinh nghiệm nhiều năm trong quá trình cung cấp các giải pháp phủ sóng di 

động đồng thời là đối tác với nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn tại Việt Nam như 

Vinaphone, Mobifone, Viettel, Gmobile, Vietnamobile . Astec cung cấp thiết kế về 

hệ thống, dịch vụ kỹ thuật và các giải pháp thi công một cách tối ưu nhất cho mọi 

nhu cầu của khách hàng.



HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ BMS

Giám sát, điều khiển hệ thống cơ điện trong bệnh viện.

Cho phép điều khiển và quản lý mọi hệ thống kỹ thuật trong toà nhà như hệ thống điện, hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, điều hoà thông gió, 

cảnh báo môi trường, an ninh, báo cháy - chữa cháy v.v…, đảm bảo cho việc vận hành các thiết bị trong tòa nhà được chính xác, kịp thời.

Quản lý hệ thống kỹ thuật tòa nhà giúp:

Ÿ Tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành, giảm số lượng người tham gia vận hành, vận hành hiệu quả các thiết bị… 

Ÿ Quản lý tối đa chi phí vận hành, cung cấp các thông tin vận hành trong hệ thống đến quản lý giám sát.

Ÿ Giải quyết các lỗi kỹ thuật và sự cố trong tòa nhà nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

Ÿ Cung cấp giải pháp cho bên thứ 3 nhằm nâng cao hiệu quả vận hành tòa nhà.
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TRỤ SỞ CHÍNH

Số 4 Lê Văn Linh, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Hotline: 1900 633 679 / Điện thoại: +8424 3747 1218
Fax: +8424 3747 2568 / Website: www.astec.vn / Email: info@astec.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Tòa nhà HACID, số 69 Quán Thánh, P. Quán Thánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: +8424 3747 1218
Fax: +8424 3927 4238 / Email: info.hn@astec.vn

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

Tầng 7, Tòa nhà DANABOOK, 76-78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: +84236 389 0666
Fax: +84236 387 1555 / Email: info.dn@astec.vn

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

Tầng 7, Tòa nhà GIC, 49 Hoàng Văn Thụ, P. 15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: +8428 3636 2680
Fax: +8428 3636 2670 / Email: info.hcm@astec.vn
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