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Là thành viên thuộc Tập �oàn công nghệ hàng �ầu Việt Nam – FPT

FPT Telecom là nhà cung cấp Viễn thông và Internet hàng �ầu khu vực

Các sản phẩm - dịch vụ chính

   Internet

   Truyền hình

   Dịch vụ online

   Giải pháp giám sát thông minh

8.984 ++
/ nhân viên /

61
/ tỉnh thành /

316 ++
/ văn phòng /

25 ++
/ năm hoạt �ộng /

90 ++
/ chi nhánh /

09
/ lĩnh vực /
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Là một �ơn vị chiến lược của FPT Telecom

FPT Smart Surveillance (FSS)
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Sứ mệnh của FSS là cung cấp Hệ sinh thái giám sát an ninh hợp nhất 
cho hộ gia �ình và doanh nghiệp. Trong �ó, các thiết bị và dịch vụ �ược 
kết nối, tương tác liền mạch �i kèm với tiêu chuẩn An toàn và Bảo mật 
khắt khe

Quản lý thiết bị Camera Giải pháp lưu trữ �ám mây

Dịch vụ giám sát an ninh Cổng thanh toán

Bảo vệ thời gian thực
Quản lý tập trung

Tiết kiệm �iện năng

Nhận biết �ối tượng theo nhu cầu
Phân loại hình ảnh

Công cụ tìm kiếm �ối tượng

Áp dụng mã
Gói �ăng ký

Chương trình khuyến mãi

Lưu trữ �ám mây
Cảnh báo thông minh

Mã hoá bảo mật



   Dịch vụ lưu trữ và quản trị dữ liệu trên nền tảng �ám mây 

   Quản lý camera, người dùng và giám sát �a nền tảng

   Cảnh báo thông minh

   Rút ngắn thời gian phản ứng, giảm rủi ro khi truyền dữ liệu

Xây dựng và phát triển các giải pháp giám sát an ninh
ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất

Định hướng phát triển
sản phẩm
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Điện toán �ám mây

   Nhận dạng và �ịnh danh �ối tượng

   Tự �ộng cảnh báo và báo �ộng thông minh

   

Trí tuệ nhân tạo



FPT Smart Surveillance8

Lợi thế từ hệ sinh thái Tập �oàn FPT

Hạ tầng công nghệ, viễn thông hàng �ầu khu vực

Trung tâm dữ liệu �ạt chuẩn Tier III quốc tế

Hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ �a dạng Made by FPT

Nhân lực                     kỹ sư, chuyên gia công nghệ17.700 +



Tổng quan
giải pháp FPT Camera
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FPT Camera là giải pháp camera an ninh �ồng bộ về hệ thống và toàn diện về giải pháp cho phép giám sát,
lưu trữ, quản lý thiết bị camera, dữ liệu và người dùng trên nền tảng �iện toán �ám mây

Giải pháp camera �ồng bộ - toàn diện
duy nhất tại Việt Nam

Hệ thống Cloud tại
Data Center �ạt chuẩn Tier 3

Dịch vụ Internet
hàng �ầu Việt Nam

Dịch vụ triển khai,
bảo trì và CSKH

Thiết bi ̣Camera AI

Ứng dụng quản trị
�a nền tảng
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Tất cả thành phần của giải pháp �ều �ược
nghiên cứu, tích hợp và cung cấp bởi một
�ơn vị duy nhất là FPT Telecom



Mô hình kết nối
�ơn giản, linh hoạt
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Ứng dụng quản trị �a nền tảng

Camera IQ 2

Router / Modem

Cloud Server tại Data Center
chuẩn Tier III của Mỹ

Camera IQ 2
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Lợi ích vượt trội của giải pháp
FPT Camera

An toàn, bảo mật dữ liệu cao
Dữ liệu camera �ược lưu trữ trên nền tảng 
�iện toán �ám mây của FPT. Data Center 
chuẩn Tier III không phụ thuộc vào thiết bị 
lưu trữ phần cứng, tránh nguy cơ mất dữ liệu. 
Xác thực bảo mật 2 lớp, �ăng nhập phải có 
tài khoản, mật khẩu và OTP cá nhân

Quản lý tập trung �a nền tảng
Hỗ trợ xem hình ảnh camera trên �a nền 
tảng thiết bị di �ộng, desktop và TV. Việc 
giám sát, quản lý camera và người dùng từ 
nhiều �ịa �iểm có thể thực hiện trên ứng 
dụng �a nền tảng FPT Camera

Cam kết dịch vụ uy tín từ FPT
Chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn cao và �ược 
cung cấp �ồng bộ trên toàn quốc từ FPT 
Telecom. Hỗ trợ 24/7, Miễn phí bảo trì suốt 
thời gian sử dụng. Bảo hành �ổi mới thiết bị 
trong vòng 24 tháng

Hình ảnh sắc nét, trung thực
Chất lượng hình ảnh cao Full HD 1080p (cảm biến hình 
ảnh 2.0 mega pixel). Xem trực tuyến tốc �ộ cao, �ộ trễ 
gần như bằng 0. Hiển thị tốt trong �iểu kiện thiếu sáng

Tiết kiệm chi phí, nâng cấp dễ dàng
Mô hình triển khai �ơn giản, tiết kiệm chi phí 
�ầu tư ban �ầu. Khi có nhu cầu mở rộng hệ 
thống chỉ cần bổ sung thêm camera, không 
tốn chi phí �ầu tư các thiết bị �i kèm
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Hộ gia �ình Doanh nghiệp

Được thiết kế dành riêng
cho từng nhóm �ối tượng

Giao diện / chức năng quản trị trên ứng dụng di �ộng FPT 
Camera �ược thiết kế dành riêng cho hộ gia �ình

Gói dịch vụ Cloud phù hợp với nhu cầu lưu trữ 01/03/07 ngày

Giao diện / chức năng quản trị trên ứng dụng FPT Camera 
�ược thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp 

Phần mềm eFPT Camera �ược phát triển riêng �ể xem nhiều 
camera trên desktop, TV

Gói dịch vụ Cloud phù hợp với nhu cầu lưu trữ 07/14/30/45 ngày
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Khu vực hàng rào quanh nhà Cổng ra vào Cửa nhà

Phòng khách Không gian chung Ban công

Phục vụ nhu cầu giám sát an ninh tại các khu vực

FPT Camera
dành cho Hộ gia �ình
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Đáp ứng �a dạng nhu cầu giám sát khác nhau của các doanh nghiệp

FPT Camera
dành cho Doanh nghiệp

Cổng ra vào Hành lang, sảnh, quầy lễ tân Quầy hàng, khu trưng bày sản phẩm

Văn phòng làm việc Nơi lưu trữ tài liệu, thiết bị quan trọng Nhà kho, xưởng



FPT Smart Surveillance16



FPT Smart Surveillance 17



FPT Smart Surveillance18

Điện toán �ám mây
/ Cloud computing /

Dữ liệu �ược lưu trữ trên nền tảng �iện toán �ám mây của FPT 
với hệ thống server �ược �ặt tại Việt Nam và Trung tâm dữ 
liệu �ạt chuẩn Tier III �ảm bảo tiêu chuẩn an toàn và bảo mật 
khắt khe. Truy cập dữ liệu nhanh chóng, không phụ thuộc vào 
�ường truyền quốc tế

Giảm thiểu rủi ro mất dữ liệu khi camera không có kết nối 
Internet bằng cách cho phép người dùng xem và tải xuống 
video trong 24 giờ trước �ó kể từ thời �iểm hiện tại

Cảm biến 2.0 Mega Pixel cho hình ảnh sắc nét và màu sắc 
trung thực. Xem trực tuyến �ộ phân giải Full HD 1080p. Hiển 
thị màu sắc tốt trong �iều kiện thiếu sáng

Tính năng nhận diện thông minh IQ ứng dụng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo giúp phân biệt chuyển �ộng của con người và vật thể, 
cho phép người dùng chủ �ộng lựa chọn loại thông báo theo mục 
�ích sử dụng

Công nghệ �ược ứng dụng
trong giải pháp

ANR
/ Auto network redundancy /

Trí tuệ nhân tạo
/ AI /

CMOS – SOC - EXIR
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Tính năng nhận diện - cảnh báo
thông minh



01 02 03 04

/Human Detection/

FPT CAMERA IQ
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Nhận diện chuyển �ộng con người

Phân biệt giữa chuyển �ộng của con người và của vật 
thể (xe cộ, �ộng vật, lá cây và các vật thể khác). Cho 
phép chỉ nhận cảnh báo khi có người, giảm thiểu cảnh 
báo không �úng mục �ích



KHOANH VÙNG

Cho phép lựa chọn vùng nhận cảnh báo 
ngay trên ứng dụng quản trị. Chỉ gửi cảnh 
báo khi có chuyển �ộng trong khu vực �ã 
khoanh vùng

CẢNH BÁO VÙNG
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/Guardzone/

01 02 03 04
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Camera #Ngoàisân phát hiện có người

FPT Camera ◦ 6m

Camera #Ngoàisân phát hiện có người

FPT Camera ◦ 6m

THÔNG BÁO KÈM HÌNH ẢNH
Thông báo �ầy �ủ - Tương tác dễ dàng - Nhận diện nhanh chóng
/Rich Notifications/

Cho phép người dùng nhanh chóng nhận 
�ược cảnh báo với hình chụp khoảnh 
khắc sự việc �ang diễn ra thay vì chỉ nhận 
thông báo dạng text thường thấy. Giúp 
nắm bắt nhanh sự kiện và xử lý kịp thời

01 02 03 04
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TÙY CHỌN THÔNG BÁO
/Notifications Customization/

Cho phép người dùng lựa chọn loại thông 
báo, cảnh báo mà họ muốn nhận chỉ với 
thao tác �ơn giản trên ứng dụng di �ộng. 
Giảm thiểu các thông báo không �úng 
mục �ích

01 02 03 04
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Nhận diện, cảnh báo thông minh

Xem video demo tại �ây

#đã 
còn
CHUẨN

NHANH



Thành phần chính của giải pháp
FPT Camera

Ứng dụng quản trịDịch vụ CloudThiết bị Camera AI
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Hỗ trợ wifi. Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng

FPT Camera IQ 2

FPT Smart Surveillance26

Cảm biến hình ảnh

Độ phân giải 

Tốc �ộ khung hình 

Ống kính 

Góc quan sát 

Độ nhạy sáng

Chống ngược sáng (WDR) 

Tự �ộng sao lưu (ANR) 

Khoảng cách hồng ngoại 

Chuẩn nén hình ảnh 

Giao tiếp mạng 

Nguồn

1/2.8” 

1920 x 1080 (Full HD) 

24/30fps@2MP(1920×1080) 

3.6 mm 

1020 

0.028Lux@(F2.0,AGC ON)

Có 

Có 

10m 

H.264, H.264+, H.265 

LAN, Wifi 

12V-1A

Thiết bị Camera AI Dịch vụ Cloud Ứng dụng quản trị
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Thiết kế chắc chắn. Kháng nước, kháng bụi, chống chịu thời tiết khắc nghiệt

Cảm biến hình ảnh

Độ phân giải 

Tốc �ộ khung hình

Ống kính

Góc quan sát

Độ nhạy sáng

Chống ngược sáng (WDR)

Tự �ộng sao lưu (ANR)

Khoảng cách hồng ngoại

Chuẩn nén hình ảnh

Tiêu chuẩn IP

Chống chịu nhiệt �ộ

Giao tiếp mạng

Nguồn

1/2.8”

1920 x 1080 (Full HD)

24/30fps@2MP(1920×1080)

4.0 mm

1060

0.028Lux@(F2.0,AGC ON)

Có

Có

20m

H.264, H.264+, H.265

IP66

Tối �a 750C

LAN

12V-1A

FPT Camera IQ 2   s

Thiết bị Camera AI Dịch vụ Cloud Ứng dụng quản trị



Dịch vụ Cloud
Toàn bộ dữ liệu �ược lưu trữ khép kín trên Cloud Server với 
Data Center của FPT chuẩn Tier III quốc tế, không phụ 
thuộc vào thiết bị lưu trữ phần cứng. Muốn truy cập cần 
xác thực hai lớp (OTP cá nhân và Password) �ảm bảo an 
toàn và bảo mật cao

Hệ thống Server �ặt tại Việt Nam, truy xuất thông tin dễ 
dàng, nhanh chóng. Không phụ thuộc vào �ường truyền 
quốc tế, �ộ trễ gần như bằng 0 

Dễ dàng mở rộng, nâng cấp hệ thống chỉ cần thêm thiết 
bị camera và kết nối Internet. Tự �ộng cập nhật các tính 
năng thông minh không cần thay mới thiết bị

Thiết bị Camera AI Dịch vụ Cloud Ứng dụng quản trị

FPT Smart Surveillance28
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Dịch vụ Cloud Ứng dụng quản trịThiết bị Camera AI

Xem camera �a nền tảng trên di dộng, máy tính bảng,
Desktop, Tivi

Ứng dụng quản trị
�a nền tảng eFPT Camera



FPT Smart Surveillance30

Quản lý thiết bị camera và người dùng từ nhiều �ịa �iểm
khác nhau ngay trên ứng dụng di �ộng

Phân quyền truy cập �ến từng mắt camera

Quản lý và phân quyền
theo chức năng

Dịch vụ Cloud Ứng dụng quản trịThiết bị Camera AI
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Chỉ với một thao tác �ơn giản ngay trên ứng dụng di �ộng

Chuyển �ổi chế �ộ �ơn giản
Hộ gia �ình - Doanh nghiệp

Dịch vụ Cloud Ứng dụng quản trịThiết bị Camera AI



Giải pháp FPT Camera
cho Doanh nghiệp
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Chuỗi cửa hàng bán lẻ Trường học, bệnh viện Công ty, văn phòng

Chuỗi nhà hàng, khách sạn Công trình sản xuất Công trình BĐS, khu dân cư

Của nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau

Đáp ứng nhu cầu �a dạng
về giám sát, lưu trữ và quản lý
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Các nhóm
giải pháp

chính

Quản lý và phân quyền
theo chức năng

Nhận diện, cảnh báo
thông minh AI

Lưu trữ và truy cập
dữ liệu trên Cloud

Giám sát, quản lý
tập trung �a �iểm từ xa
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GIẢI PHÁP

Lưu trữ và truy cập dữ liệu
trên Cloud
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Lưu trữ và quản lý dữ liệu trên nền tảng �iện toán �ám mây của 
FPT �ặt tại Data Center chuẩn Tier III quốc tế

Độ trễ hình ảnh gần như bằng không, truy cập nhanh chóng do 
không phụ thuộc vào �ường truyền quốc tế

Hỗ trợ xem trực tuyến và lưu trữ dữ liệu chất lượng cao 

Xác thực bảo mật 2 lớp trước khi truyền tải lên Cloud, �ăng nhập 
yêu cầu Số �iện thoại, Mật khẩu và OTP cá nhân

Các gói dịch vụ Cloud dạng về lựa chọn, �áp ứng nhu cầu về 
thời gian lưu trữ và xem lại khác nhau: 7/14/30/45 ngày

Cửa hàng vàng bạc �á quý FJC



Quản lý hiệu quả, phân quyền chi tiết dễ dàng tới từng mắt 
camera, �áp ứng nhu cầu �a dạng của doanh nghiệp

Phương pháp phân quyền tối ưu theo chức năng, cấp �ộ và 
khu vực. Đáp ứng mọi quy trình vận hành phức tạp của 
doanh nghiệp

Quản lý tập trung thiết bị camera và người dùng ngay trên
ứng dụng di �ộng

Lịch sử truy cập �ầy �ủ, tìm kiếm dễ dàng

Đền thờ Vua Hùng - Cần Thơ

Quản lý và phân quyền
theo chức năng
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GIẢI PHÁP



Chuỗi nhà thuốc Triều An

Chỉ một ứng dụng quản trị duy nhất eFPT Camera 
là có thể kết nối và quản lý cả hệ thống camera 
quy mô lớn

Không giới hạn số lượng camera kết nối vào hệ 
thống từ nhiều �ịa �iểm khác nhau. Bổ sung số 
lượng camera theo nhu cầu sử dụng

Dễ dàng mở rộng, nâng cấp hệ thống. Chỉ cần 
thêm thiết bị camera và kết nối Internet. Tự �ộng 
cập nhật các tính năng thông minh không cần 
thay mới thiết bị

Áp dụng với chuỗi cửa hàng, hệ thống có nhiều 
cơ sở kinh doanh 

Giám sát, quản lý tập trung
�a �iểm từ xa

FPT Smart Surveillance 37Phòng giám sát tập trung

Site B

Site A

Site C

GIẢI PHÁP



Nhận diện, cảnh báo
thông minh AI
Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển cụm tính 
năng thông minh. Cho phép người dùng nhận cảnh báo 
có chọn lọc, giảm thiểu cảnh báo không �úng mục �ích

Phân biệt chuyển �ộng của người và vật thể
Nhận diện khuôn mặt
Phát hiện người lạ, nhận diện người quen 
Phát hiện xâm nhập vùng cấm 
Phân loại và gửi cảnh báo bằng hình ảnh 
Đánh dấu các �oạn video có sự kiện cần xem lại
Không cần một camera chuyên dụng, vẫn có thể sử 
dụng các tính năng AI từ cloud bất cứ khi nào cần

Chung cư Oriental Plaza
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GIẢI PHÁP



Lưu trữ và xem lại
07 ngày

Lưu trữ và xem lại
14 ngày

Lưu trữ và xem lại
30 ngày

Lưu trữ và xem lại
45 ngày

Dịch vụ Cloud
cho Doanh nghiệp

Hoạt �ộng
Ghi hình - lưu trữ liên tục 24/7

Hỗ trợ �a nền tảng
Xem Camera trên di �ộng,
desktop, TV

Lưu trữ khi có chuyển �ộng
Trong vòng 01 ngày, lưu 24/7
theo gói dịch vụ

Thanh toán
Trả trước 6 tháng hoặc 12 tháng

Chất lượng hình ảnh
Xem trực tuyến FullHD 1080p và 
lưu trữ HD

Dịch vụ �i kèm
Miễn phí bảo trì camera và
hỗ trợ IT 24/7

Cảnh báo thông minh
Phân biệt người và vật, khoanh 
vùng chuyển �ộng

Bảo hành
Thay mới thiết bị trong vòng
24 tháng
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Tiết kiệm chi phí �ầu tư ban �ầu. Chi phí vận hành hợp lý, linh hoạt theo nhu cầu

Bảng giá dịch vụ Cloud cho Doanh nghiệp

Thời gian lưu trữ, xem lại dữ liệu

Xem live và ghi hình 24/7

Xem trực tuyến �ộ phân giải

Nhận diện chuyển �ộng con người

Thông báo kèm hình ảnh

Khoanh vùng chuyển �ộng

Tùy chọn cảnh báo

Xem camera �a nền tảng

Bảo trì, bảo dưỡng, hỗ trợ IT 24/7

Bảo hành Camera

Giá (Camera/tháng)

7 Ngày

 

Full HD 1080p

 

  

 

 

 

Miễn phí

24 Tháng

99.000�

14 Ngày

 

Full HD 1080p

 

  

 

 

 

Miễn phí

24 Tháng

165.000�

30 Ngày 

Full HD 1080p

 

  

 

 

 

Miễn phí

24 Tháng

245.000�

45 Ngày 

Full HD 1080p

 

  

 

 

 

Miễn phí

24 Tháng

315.000�

Gói IQ 7 Gói IQ 14 Gói IQ 30 Gói IQ 45
Gợi ý
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Các dự án �ã triển khai
giải pháp FPT Camera
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Nhà máy Hoya Bắc Thăng Long

Shophouse Long Biên Trung tâm vàng bạc �á quý FJC

Đền thờ Vua Hùng - Cần Thơ Tòa nhà M5 Nguyễn Chí Thanh
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Data Center FPT



Giải chạy VNE Marathon
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Điện năng lượng mặt trời Ninh Thuận

Giải vô �ịch Muay Thái quốc gia 2021

Công ty TNHH Tinypulse

Đại học FPT Campus

Chung cư Golden Land
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Sự kiện và Giải thưởng
nổi bật
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Sự kiện quan trọng
của FPT Camera

FPT Camera tham gia TRIỂN LÃM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA

Sự kiện MÀN LED tương tác REAL-TIME LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM �ược thực 
hiện bởi FPT Camera (Vincom, Bà Triệu)

Sự kiện MANG QUẢNG TRƯỜNG THỜI ĐẠI VỀ HÀ NỘI nhân dịp khai trương 
Vincom Mega Mall
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Giải thưởng nổi bật
của FPT Camera

Giải thưởng quốc tế lần thứ 4 liên tiếp

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ
ĐƯỢC  KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG NHẤT

Data Center vận hành bởi FPT Telecom 

ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ TIER 3 - UPTIME INSTITUTE
Giải thưởng 5 sao

GIẢI PHÁP AN NINH CHO THÀNH PHỐ THÔNG MINH
VIET NAM SMART CITY AWARD 2021



Tòa nhà FPT Tower - Số 10 Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Website fptcameraiq.vn  |  camera.fpt.vn           Hotline 1900 6600

BAN GIÁM SÁT THÔNG MINH - FPT SMART SURVEILLANCE


