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1. Máy chiếu giáo dục

2. Màn hình ghép hiển thị

3. Màn hình LED tương tác

4. Màn hình chuyên dụng
cho giáo dục

5. Máy thu vật thể

6. Máy thu vật thể

7. Phòng học ngoại ngữ chuyên dùng

8. Thiết bị hội nghị trực tuyến

9. Nội thất trường học thông minh

10. Thiết bị an ninh thư viện

11. Hệ thống quản lý chìa khóa thông 
minh

SẢN PHẨM PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN 

SẢN PHẨM: 
www.inno.com.vn
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MÁY CHIẾU GẦN DLP MÁY CHIẾU GIÁO DỤC LED
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KÍCH THƯỚC TỪ 83” – 108”
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ĐA DẠNG KÍCH THƯỚC TỪ 55 ĐẾN 100 INCH

100 inch

75 inch

86 inch

55 inch

65 inch
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KÍCH CỠ TỪ 100” – 500” 
KHẢ NĂNG GHÉP KHÔNG GIỚI HẠN THEO YÊU CẦU
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SỬ DỤNG CHO CÁC TRƯỜNG 
MẦM NON – MẪU GIÁO
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• Hệ thống quản lý khóa LANDWELL cung cấp đầy đủ các biện pháp quản lý,
giám sát đối với tất cả các chìa khóa và tài sản trong cơ quan, trường học.

• Hệ thống quản lý thông minh chìa khóa LANDWELL có thể kiểm soát
phương tiện, tòa nhà, cơ sở vật chất, tài sản công, v.v. một cách hiệu quả,
thông minh, rõ ràng, khách quan và hiệu quả, giúp giảm bớt việc quản lý cấp
chìa khóa bởi một người chuyên trách, cải thiện hiệu quả công việc và giảm
chi phí hoặc chi phí quản lý.

• Người quản lý có thể truy vấn thông tin sử dụng chính thông qua máy tính
một cách dễ dàng và chính xác.

Đa dạng các loại tủ khóa
Phù hợp cho mọi không

gian và mục đích sử dụng
H300

i-KeyBox
Series

A-180E



17

Có thể quản lý 8-200 
chìa khóa cùng lúc



TRẠM THỦ THƯ RFID

• Máy trạm thủ thư tích hợp
• Tích hợp đọc và ghi RFID, nhận dạng tài liệu khác nhau và các thiết bị 

đọc dạng mã vạch trong một.
• Đọc và ghi nhãn nhanh chóng, đơn giản hóa quá trình chuyển đổi nhãn
• Hỗ trợ các chức năng dịch vụ như mượn, trả, đặt chỗ, v.v.
• Cho phép xem hồ sơ mượn của người đọc và thông tin của người đọc
• Ăng-ten RFID sử dụng thiết kế được che chắn, thích hợp đặt để nhiều 

tài liệu khác nhau 

CỔNG AN NINH RFID

• Hệ thống cổng an ninh là một thiết bị kiểm soát an toàn hiệu suất cao 
được thiết kế cho các thư viện thông minh.

• Sử dụng công nghệ RFID và tốc độ đọc 3D tuyệt vời để hỗ trợ phát hiện 
các tem RFID từ mọi hướng hướng nào và cung cấp các nhiều chế độ 
cảnh báo khác nhau.

• Thống kê hai chiều lượng độc giả vào và ra
• Cổng có nhiều lựa chọn lắp đặt để phù hợp với phong cách, không gian 

và ngân sách của bạn.

THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI HÓA THƯ VIỆN



TRẠM TỰ MƯỢN TRẢ

• Thiết bị hiện đại kết hợp với màn hình cảm ứng, đầu đọc RFID, máy quét 
mã vạch và máy in.

• Tạo trải nghiệm mượn trả hoàn toàn tự động cho bạn đọc.
• Tương thích với hệ thống quản lý thư viện hiện có qua SIP2 hoặc NCIP.
• Nhận dạng người dùng - mã vạch, RFID, IC, thẻ Mifare, nhận dạng khuôn 

mặt. Kích thước nhỏ, ít chiếm diện tích sàn thư viện và dễ dàng di 
chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong thư viện.

• Dễ dàng bảo trì với tính năng tự động báo lỗi thiết bị qua mạng.

THƯ VIỆN MINI THÔNG MINH

• Cho phép bạn đọc mượn – trả - đặt trước sách.
• Hoạt động 24/7 tự động, không cần thủ thư. Thích hợp đặt bên ngoài 

thư viện, bạn đọc không phụ thuộc vào giờ mở cửa của thư viện.
• Hỗ trợ nhiều phương thứ xác thực người dùng khác nhau bao gồm nhập 

mã pin, thẻ RFID, mã QR, nhận dạng khuôn mặt, v.v.
• Hộp lưu trữ độc lập giúp truy cập dễ dàng và bảo mật tối đa
• Các công cụ quản trị trên nền tảng đám mây và các công cụ thống kê
• Chi phí thấp và bảo trì dễ dàng để mở rộng phạm vi tiếp cận thư viện 

THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI HÓA THƯ VIỆN
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GIÁ SÁCH THÔNG MINH

• Sử dụng màn hình cảm ứng 21,5 inch gắn trên giá, đơn giản và đẹp mắt
• Định vị chính xác vị trí của sách và cập nhật thông tin trạng thái của 

sách theo thời gian thực
• Quét theo thứ bậc và từng đầu sách, đồng thời cung cấp lời nhắc về 

sách sai vị trí. Tự động phát hiện hoạt động của người đọc để tìm nạp 
hoặc đặt sách và tự động đếm.

• Sách đã mượn và được trả lại vào giá sách thông minh, sẽ được cập 
nhật trạng thái sẵn có tự động trên hệ thống 

TỦ SÁCH THÔNG MINH

• Có thể lắp đặt ở mọi địa điểm - trung tâm cộng đồng, cơ sở y tế, trường 
học, bất kỳ chi nhánh thư viện nào. Kết nối với ILS / LMS qua SIP2, 
mượn trả sách 24/7, hỗ trợ ngoại tuyến.

• Giữ tài liệu lưu thông - ngay sau khi các tài liệu đặt lên kệ, chúng được 
kiểm tra, kích hoạt bảo mật để sẵn sàng cho mượn.

• Xác thực bạn đọc qua thẻ Mifare, mã vạch, nhận dạng khuôn mặt, RFID. 
• Bảo trì thấp, báo cáo lỗi thiết bị tự động. Tích hợp với thùng sách truyền 

thống để nhận sách quyên góp

THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI HÓA THƯ VIỆN



SẢN PHẨM: 

1. Phần mềm hỗ trợ dạy & học tương
tác 3D – Sensavis Visual Learning 
Tools

ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

www.sensavis.com 

BIOLOGY

CHEMISTRY

GEOGRAPHY

PHYSICS

MATHEMATICS

ENGINEERING



• Giúp việc học tập thêm thú vị và sinh động

• Sensavis trao quyền và giúp đỡ các nhà giáo bằng cách tạo ra một công
cụ tương tác 3D trực quan giúp những thứ trừu tượng dễ hình dung hơn
và những thứ phức tạp dễ hiểu hơn.

• Phần mềm linh hoạt, mang tính tương tác và không bắt buộc giáo viên
sử dụng bất kỳ thuật ngữ cụ thể nào, vì không chứa văn bản hoặc thuyết
minh. Chính điều này làm cho Sensavis dễ sử dụng và phù hợp với mọi
lứa tuổi.

• Thư viện đa dạng mọi môn học: sinh học, hóa học, vật lý, toán học, địa lý
và kỹ thuật.
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SẢN PHẨM: 
ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

www.indota.com 

ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

1. Tủ sạc di động cho Tablet/Laptop

2. Bục giảng thông minh

5. Giải pháp IoT Smart Classroom

6. Giải pháp IoT Smart Campus

1. Bàn ghế thông minh

2. Màn hình LED tương tác

3. Bảng đen điện tử thông minh

4. Máy Scan sách chuyên dùng
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Bàn hội nghị thông minhGhế Sofa tương tác thông minh



27

65 inch 75 inch 85 inch

20 
điểm
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SMART E-BLACKBOARD
Bảng đen điện tử thông minh
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MÁY SCAN SÁCH CHUYÊN DÙNG
INDOTA 

1. Sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng tạo điều kiện
thuận lợi cho việc áp dụng sách giấy. Sách không bị
ép, hai trang hình ảnh hiển thị rõ ràng và phẳng mà
không cần tháo rời sách, hai trang độc lập với nhau

2. Tài liệu giảng dạy trên giấy có thể được sử dụng cho
những bài học đa phương tiện, mà không cần đến
phần mềm giáo trình, giúp giảm bớt gánh nặng cho
giáo viên. Không tuân theo phiên bản sách giáo khoa
hoặc giới hạn môn học. Bù vào những khoảng trống
trong việc áp dụng sách giáo khoa vào dạy học đa
phương tiện

Thiết kế mặt quét chữ V – dễ dàng đặt sách & 
tránh làm gãy gáy sách
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• Tạo không gian riêng tư và
yên tĩnh để họp và học
nhóm tại thư viện/campus

• Thiết kế đa dạng cho nhóm
từ 2-8 người
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V IoT Smart Classroom
Giải pháp Phòng học thông minh IoT



IoT Smart Classroom
Giải pháp Phòng học thông minh IoT



Mô hình
Phòng Học Thông Minh Năng Động



Mô hình
Phòng Học Thông Minh

Tương Tác Ghép Nối



Mô hình
Phòng Học Thông Minh

Tương Tác Đa Nhóm



V IoT Smart Campus
Giải pháp Campus thông minh IoT



THIẾT BỊ PHẦN CỨNG IOT SMART CAMPUS

Màn hình
tương tác

thông minh

Mô đun điều
khiển RF

Mô đun
màn chiếu, 

máy lạnh

Mô đun
nhiệt độ & 

độ ẩm

Mô đun
PM2.5

Mô đun điều
khiển hồng
ngoại từ xa

Bảng điều
khiển LCD

Mô đun ánh
sáng

Điểm truy cập
không dây



Hệ Thống Điều Khiển Tập Trung Thông Minh

Để nhận biết liên kết sử dụng nội bộ và từ xa nhằm
đảm bảo thiết bị được điều khiển và quản lý kịp thời

Quản lý tạm thời các công tắc cơ học
Thuận tiện cho người sử dụng khác

Hỗ trợ quản lý APP
Điều khiển tập trung
thông minh & Điều
khiển quản lý tập
trung

Điều khiển phòng học
nội bộ
Không yêu cầu mạng
để quản lý phòng học
nội bộ



Ứng dụng điều khiển trên
thiết bị di động

Màn hình điều khiển LCD 
trong lớp học

vLiên kết thông minh

Ứng dụng điều khiển

• Ứng dụng điện thoại có thể kiểm tra tình trạng vận hành của thiết bị
IoT trong bất kỳ phòng học nào và thực hiện điều khiển tập trung từ
xa từ thiết bị đến khuôn viên thông minh được xây dựng

• Wifi có thể được sử dụng để quản lý tắt & mở thiết bị phòng học (Bao
gồm đèn, máy lạnh, thiết bị tích hợp giảng dạy, màn bảo vệ, và những
thiết bị khác

• Kết nối mạng Internet. Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu để đăng
nhập. Có thể nhận biết điểm truy cập vào quản lý



Quản lý IoT từ xa

Nâng cấp hệ thống
quản lý tổng thể trường
học

Tiết kiệm nhân lực

Dễ Sử Dụng

NHỮNG LỢI THẾ CỦA 
IOT SMART CAMPUS



Hiển thị thông tin môi trường vi mô theo thời gian thực

Thống kê thực tế mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị

Đánh giá chất lượng môi trường phòng học

An Toàn Và Tiết Kiệm Năng Lượng

NHỮNG LỢI THẾ CỦA 
IOT SMART CAMPUS



Phân Tích Và Thu Thập Big Data

• Tận dụng lợi thế của cơ sở hạ tầng mới

• Tích hợp IoT và Campus thông minh

• Thu thập dữ liệu lớn

• Có thể dự đoán được môi trường vi mô như
thế nào

• Những thông số ảnh hưởng hiệu quả học
tập

• Liên tục cải thiện thiết lập thông số
môi trường

NHỮNG LỢI THẾ CỦA 
IOT SMART CAMPUS



Lợi Thế - Mở Rộng Tương Thích

Tùy chọn chức năng và số lượng mô đun

Hỗ trợ mở rộng thông minh những thiết bị điện
khác trong phòng học

Nhận biết kết nối của những thiết bị thông minh

NHỮNG LỢI THẾ CỦA 
IOT SMART CAMPUS



Điều Khiển Quản Lý Thông Minh

Thu thập dữ liệu để nâng cao
hiệu quả của trung tâm dữ liệu

Tăng cương thu thập thông tin, tiết
kiệm chi phí để thực hiện quản lý và
điều khiển thông minh

NHỮNG LỢI THẾ CỦA 
IOT SMART CAMPUS
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ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

www.robotel.com 

SẢN PHẨM CHÍNH: 

1. Phòng học thông minh Smartclass+
2. Phòng học ngoại ngữ thông minh Smartclass+
3. Phòng học ngoại ngữ đa phương tiện Smartclass+
4. Bộ tai nghe và micro chuyên dụng Robotel
5. Bộ học liệu tiếng Anh đa phương tiện chuyên luyện nghe nói

ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM
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2 K.I.S.S ( Keep It Short And Simple)
Triết lý thiết kế đơn giản và gọn nhẹ

Tương thích với nhiều thiết bị
Laptop, PC, Smartphone, tablet.

Phù hợp với môi trường giảng dạy tại Việt Nam
Giảng viên soạn bài giảng trước ở nhà, upload lên cloud và
lên lớp sử dụng. Học viên nhận và làm bài ở nhà thông qua
kết nối Internet (Homework).

Học tậpmọi lúc, mọi nơi
Học viên học ở phòng lab của trường. Học viên tự học và làm bài tập
ở nhà, thư viện, quán café hoặc bất kỳ nơi đâu có kết nối Internet.

3

4

5

Phần mềm giảng dạy & quản lý lớp học Smartclass+  của
Tập đoàn Robotel Canada, mang giá trị cốt lõi của giải pháp
phòng học thông minh hiện nay. 1

PHẦM MỀM GIẢNG DẠY & QUẢN LÝ LỚP HỌC
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SMARTCLASS+ 
CÓ 2 PHIÊN BẢN CHÍNH

Phiên bản Giáo Viên
Giúp giáo viên quản trị, giám sát toàn bộ hoạt 
động của học viên trong lớp; trình chiếu nội 
dung, giám sát lớp học, hoạt động nhóm, giao 
bài tập, kiểm tra trực tiếp

Phiên bản Giáo Viên
Là công cụ giúp giáo viên soạn thảo bài giảng, 
quản lý, tạo khóa học và lớp học, quản lý, giao 
bài tập; giao bài tập và quản lý điểm số

Phiên bản Học Viên
Phần mềm hỗ trợ làm bài cho học sinh và
xem lại đánh giá của giáo viên

Phiên bản Học Viên
Phần mềm hỗ trợ kết nối giữa hệ thống máy 
học sinh và máy giáo viên, giúp học viên 
giao tiếp và nhận các yêu cầu từ giáo viên.

Smartclass+  HUBSmartclass+  LIVE
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Phần mềm hỗ trợ làm bài tập tại nhà
SMARTCLASS+ HUB (Home Work)

✓ Cho phép giáo viên và học sinh truy cập 24/7 trên môi trường
internet nhằm quản lý khoá học, xây dựng kho học liệu bài tập,
theo dõi, nhắc nhở và đánh giá kết quả học tập của học sinh sau
khi làm bài.

✓ Giáo viên chèn bất kỳ loại file nào vào phần mềm để hỗ trợ biên
soạn bài giảng/ bài tập từ các file đa phương tiện: Video, Audio,
hình ảnh, file PDF và hỗ trợ hơn 19 dạng bài tập.

✓ Học sinh có thể học và làm bài tập ở bất kỳ đâu, bất cứ thiết bị
nào, bài làm sẽ tự động được gửi đến hệ thống của giáo viên.

✓ Tương thích với nhiều loại thiết bị khác nhau như: Ipad, tablet,
laptop, PC đồng nghĩa với việc tương thích các hệ điều hành
Windows, MacOS, Android, iOS

Smartclass+ HUB 
Homework
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 LÚC,

• Let’s Talk! được xây dựng dựa trên
quy chuẩn ngôn ngữ quốc tế bao
gồm cấp độ A1, A2, B1, B2 theo quy
chuẩn CEFR.

• Các dạng hoạt động gồm có Luyện
phát âm, Thu âm, Thu hình, Tự luận
và Các dạng bài tập phổ biến khác.

• Mỗi khóa học đi kèm với một quyển
Sách Giáo Viên 350 trang.

• Mỗi khóa học được trang bị một thư
viện điện tử lưu trữ số lượng lớn các
hoạt động tự học.

• Mỗi khóa học bao gồm khoảng 400 -
600 bài soạn sẵn.

• Hệ thống tự chấm điểm khoảng 80%
bài tập.

Let’s Talk! là gói học liệu điện tử mới nhất được phát hành bởi Tập Đoàn Robotel.
Let’s Talk! có cấu trúc phù hợp với môi trường học tập được điều phối bởi giảng viên.

BỘ HỌC LIỆU LET’S TALK 
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ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

www.smartelearning.vn

SẢN PHẨM:

1. Giải pháp xây dựng hệ thống đào tạo và khảo thí
trực tuyến LMS & LCMS

2. Dịch vụ cho thuê hệ thống LMS & LCMS

SẢN PHẨM PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN 
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Point of 
Sale

1 hệ thống LMS (Learning Management 
System/LCMS (Learning Content 
Management System) hoàn chỉnh

4 chức năng: lãnh đạo, 
quản trị hệ thống, người

dạy, người học

Giải pháp xây dựng kho
bài giảng & kho học liệu

đào tạo trực tuyến

Giải pháp đào tạo trực tiếp 
qua video conferencing

Giải pháp tổ chức thi, 
kiểm tra & đánh giá

trực tuyến

Các điểm mạnh của hệ thống đào tạo
và khảo thí trực tuyến LMS và LCMS



4 CHỨC  NĂNG ĐẦY ĐỦ Ở 
TỪNG VAI TRÒ
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4 CHỨC NĂNG CỦA
SMART ELEARNING ĐỐI 
VỚI TỪNG
VAI TRÒ
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1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CHO BAN LÃNH ĐẠO

o Tạo lập một khóa học bất kỳ

o Kết nạp thành viên của một khóa học

o Theo dõi tiến trình của người học

o Thiết lập các chế độ giao diện của khóa học

o Theo dõi lịch sử hoạt động của người học

o Phân công giáo viên phụ trách khóa học

o Có thể sao lưu, phục hồi khóa học

o Chọn ngôn ngữ phù hợp

CHỨC NĂNG CỦA
SMART ELEARNING ĐỐI 

VỚI TỪNG
VAI TRÒ
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2. CHỨC NĂNG CHO QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
o Hệ thống cho phép người quản lý xem chi tiết thông tin về toàn bộ học viên.

o Các lựa chọn để tìm kiếm học viên có rất nhiều tùy biến để người quản trị hệ
thống có thể lọc danh sách một cách thuận tiện.

o Mỗi học viên có một profile hiển thị toàn bộ các khóa học và những thông tin
đăng kí. Đây là tính năng rất tiện cho việc tra cứu dữ liệu học viên phục vụ công
tác đào tạo.

o Xem và xuất báo cáo hoạt động của người học

o Tài khoản có tính năng này sẽ được giao cho lãnh đạo các cơ quan quản lý các
trường đại học, các khoa ngoại ngữ của các trường thành viên và lãnh đạo các sở
giáo dục

CHỨC NĂNG CỦA
SMART ELEARNING ĐỐI 

VỚI TỪNG
VAI TRÒ
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3. CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI DẠY
o Soạn và phân bổ tài nguyên cho người học

o Cung cấp nội dung học tới người học (các file văn bản, ebook, các file đa phương 
tiện)

o Gửi thông báo tới một nhóm hoặc tất cả học viên

o Tạo diễn đàn trao đổi thảo luận với đồng nghiệp và học viên

o Tạo bài học mới: có tính logic và liên kết bài học sau

o Tạo chuỗi bài tập

o Tạo bài thi, kiểm tra trắc nghiệm, tự luận

o Giám sát hoạt động của học viên trong khóa học

o Báo cáo kết quả thi của học viên

CHỨC NĂNG CỦA
SMART ELEARNING ĐỐI 

VỚI TỪNG
VAI TRÒ
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4. CHỨC NĂNG CHO NGƯỜI HỌC

o Xem các khóa học hiện hành

o Xem các báo cáo hoạt động trên hệ thống

o Sử dụng các diễn đàn để trao đổi học tập với thầy cô và

các bạn

o Nhắn tin riêng cho quản trị, giáo viên hoặc bạn học

o Thực hiện các bài kiểm tra, đánh giá trực tuyến

o Theo dõi kết quả học tập

CHỨC NĂNG CỦA
SMART ELEARNING ĐỐI 

VỚI TỪNG
VAI TRÒ



Dịch vụ cho thuê hệ thống LMS và LCMS

1. Hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu về LMS & LCMS theo công văn hướng dẫn
của Bộ Giáo dục & Đào tạo

2. Dịch vụ cho thuê hệ thống Smart Elearning dành cho các tổ chức muốn triển khai nhanh
chương trình đào tạo & khảo thí trực tuyến mà không cần phải bỏ quá nhiều chi phí đầu tư ban đầu
để mua sắm phần cứng. Không cần phải bận tâm tới vấn đề bảo quản và khấu hao tài sản.

3. Đa dạng các gói Hệ thống server, đáp ứng từ 200 – 5000 kết nối đồng thời

4. Với kinh nghiệm vận hành & quản lý, chúng tôi tư vấn và triển khai mở rộng
hệ thống server với các công nghệ mới nhất (Load balancing..,) phục vụ các
trường có lượng truy cập lớn đồng thời. Hoạt động liên tục 24/7.

5. Hỗ trợ sao lưu và phục hồi CSDL (backup & restore database) của khách
hàng khi xảy ra các sự cố về kĩ thuật.

6. Hỗ trợ tư vấn theo nhu cầu và quy mô của tổ chức.

7. Tích hợp nhiều dịch vụ và tiện ích như Thi trực tuyến; Dịch vụ trí tuệ nhân tạo chấm nói tiếng Anh tự
động; Chống đạo văn…



Hệ thống quản lý thư viện thông minh đến từ Australia

Liberty là một giải pháp hệ
thống quản lý thư viện hiệu suất
cao sẽ phát triển và thay đổi
theo yêu cầu của từng thư viện.



Liberty là một trải nghiệm thư viện hiện đại thế hệ tiếp theo, được thiết kế để
cải thiện hiệu suất và quản lý thư viện. Với giao diện rõ ràng và hiện đại,
Liberty giúp bạn đọc và nhân viên thư viện dễ dàng thành công trong việc tìm
kiếm hoặc thao tác công việc.

Hệ thống quản lý thư viện thông minh đến từ Australia

• Liberty đại diện cho đỉnh cao của ba mươi năm
phát triển phần mềm, tạo dựng bởi đội ngũ chuyên
gia hoàn toàn tập trung quản lý thư viện và tri thức.

• Liberty các gói lựa chọn phù hợp với nhu cầu của
Học thuật và Giáo dục Cao học, Chuyên ngành,
Pháp lý, Sức khỏe, Y tế và Thư viện Công cộng.



Hệ thống quản lý thư viện thông minh đến từ Australia

LỢI ÍCH CỦA LIBERTY ĐỐI VỚI THỦ THƯ

Giao diện quản lý mạnh mẽ Giao diện thống kê chuyên nghiệp

Tạo báo cáo và phân tích
tùy chỉnh và trực quan

Quản lý tất cả nguồn tài 
nguyên thư viện

Lưu trữ đám mây với máy chủ đặt tại 
Sydney, Singapore và London

Tùy chọn tích hợp API vào 
các dịch vụ bên thứ 3

Được miễn phí tập huấn và 
đào tạo sử dụng từ hãng

Nhận được hỗ trợ hàng đầu từ 
các chuyên gia



Hệ thống quản lý thư viện thông minh đến từ Australia

LỢI ÍCH CỦA LIBERTY ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

Công cụ tìm kiếm mạnh mẽ

Tìm kiếm toàn văn bản mọi 
nội dung trong thư viện

Ứng dụng Liberty Link giúp người 
dùng kết nối thư viện 24/7

Tùy chỉnh giao diện người dùng 
để phù hợp với nhu cầu của họ

Dễ dàng mượn trả thông 
qua RFID và selfCheck

Thiết lập vai trò và phân 
quyền cho người dùng

Hỗ trợ Single Sign-on, đăng 
nhập một lần

Có thể tùy chỉnh trang chủ Hồ sơ người dùng
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VV

SẢN PHẨM: 
1. Thiết bị an ninh thư viện
2. Thiết bị tự động hóa thư viện
3. Mở rộng thư viện
4. Phần mềm thư viện đám mây

ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

www.bibliotheca.com 

ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM



THIẾT BỊ AN NINH THƯ VIỆN

Cổng an ninh thư viện công
nghệ RFID

Cổng an ninh thư viện công
nghệ EM



THIẾT BỊ DÀNH CHO THỦ THƯ

Trạm thủ thư RFID gắn USB

Trạm thủ thư RFID

Thiết bị kiểm kê sách
Mobile DLA

Trạm thủ thư RFID
che chắn EU



THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA THƯ VIỆN

selCheck
Máy tự check-in/out tài liệu

smartShelf
Kệ sách thông minh



THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA THƯ VIỆN

flexAMH
Hệ thống trả và phân loại sách tự động



THIẾT BỊ MỞ RỘNG THƯ VIỆN

remoteLocker
Tủ locker mượn-trả sách từ xa

remoteLibrary
Tủ mượn-trả tài liệu tự động



CÁC LOẠI TEM RFID VÀ EM

RFID Tag
Tem RFID

Tattle-Tape Strips
Dải từ bảo mật EM



Thư viện điện tử đám mây cloudLibrary
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SẢN PHẨM PHÂN PHỐI 

ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

www.senserbot.com

ROBOT KIỂM KÊ AURORA
AURORA --- Robot kiểm kê HF RFID đầu tiên trên thế giới dành cho
các thư viện mà các thủ thư đều mơ ước có được.

Aurora hoạt động độc lập, phối hợp với nhân viên, tự động sạc và luôn
hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Aurora quét toàn bộ tài liệu đọc trên các kệ thư viện, đặc biệt là để
xác định vị trí các sách bị thất lạc hoặc đặt nhầm chỗ trong thư viện.

Tỷ lệ chính xác của dữ liệu từ việc quét RFID đạt hơn 99% và nó có thể
hoạt động 24h cả ngày lẫn đêm, do đó cải thiện năng suất của thư
viện và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.



THIẾT BỊ SỐ HÓA TÀI LIỆU CHUYÊN DỤNG KHỔ LỚN

ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM

www.indususa.com

Indus được thành lập năm 1982, trụ sở đặt tại
Wisconsin, Hoa Kỳ, hiện là nhà sản xuất và cung cấp
giải pháp & các loại thiết bị số hóa tự động tài liệu uy
tín hàng đầu thế giới.



GIỚI THIỆU
CÁC GIẢI PHÁP
TÍCH HỢP
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GIẢI PHÁP PHÒNG HỌC THÔNG MINH
PHÒNG HỌC NGOẠI NGỮ THÔNG MINH

Giải pháp Phòng học thông minh do Sao Mai xây dựng phải đáp ứng đủ 4 yếu tố sau đây:

TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
THÔNG MINH

NỘI THẤT PHÒNG HỌC THÔNG MINH 

PHẦN MỀM PHÒNG HỌC THÔNG MINH
(Nền tảng cốt lõi)

HỆ THỐNG IOT SMART CLASSROOM

1

2

3

4
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GIẢI PHÁP TỔNG THỂ 
PHÒNG HỌC THÔNG MINH
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Màn hình LED tương
tác

Âm thanh trợ giảng
Máy tính học viên

Router Wifi Switch
Camera Ghi hình/ phát 

trực tuyến bài giảng

Bục giảng thông minh

Tủ sạc thông minh

Bàn ghế thông minh

Hệ thống camera AI
quan sát & đánh giá

Hệ thống lưu trữ
NAS





THƯ VIỆN THÔNG MINH CĐ– ĐH–HV

THƯ VIỆN THÔNG MINH KHỐI K12

THƯ VIỆN THÔNG MINH CÔNG CỘNG

THƯ VIỆN THÔNG MINH CHUYÊN NGÀNH



GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG 
ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ TRỰC TUYẾN

4 BƯỚC XÂY DỰNG HOÀN THIỆN
HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

B1. Xây dựng Hạ tầng CNTT

B2. Nền tảng đào tạo trực tuyến Smart E-learning

B3. Xây dựng phòng chuyển đổi số

B4. Trang thiết bị tăng cường hỗ trợ đào tạo trực tuyến



DỊCH VỤ CHO THUÊ HỆ THỐNG LMS/LCMS

Triển khai nhanh và hiệu quả
Hạ tầng ảo hóa sẽ mang đến cho nhà 
trường một hệ thống Cloud Server mạnh 
mẽ, ổn định, vận hành 24/7

Backup an toàn dữ liệu
Hệ thống lưu trữ và cơ chế sao lưu hàng 
ngày đảm bảo dữ liệu luôn luôn sẵn sàng 
và liên tục

Nâng cấp linh hoạt
Cloud Server cho phép bạn chủ động 
lựa chọn cấu hình và tăng giảm tài 
nguyên theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Nhiều gói thuê để lựa chọn
Cloud Server cho phép nhà trường chủ 
động lựa chọn gói sử dụng phù hợp 
theo số lượng người dùng, băng thông 
đường truyền theo nhu cầu của nhà 
trường

Tiết kiệm chi phí
Tiết kiệm tối đa chi phí, giảm thiểu rủi ro 
về dữ liệu. Mọi trách nhiệm vận hành hạ 
tầng và bảo trì phần cứng máy chủ do 
bên đơn vị cung cấp thực hiện

Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng
Nhận được hỗ trợ kỹ thuật, và khắc phục 
các lỗi nhanh chóng, đảm bảo hệ thống 
vận hành liên tục và hiệu quả
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Từ những ứng dụng của IoT
Smart Classroom và nền tảng
Big Data, Indota phát triển
giải pháp IoT Smart Campus
- Giải pháp quản lý thông
minh dành cho campus, thu
thập dữ liệu môi trường và
tình trạng thiết bị từng phòng
học và từng khu vực trong
campus, đưa ra phân tích và
báo cáo đến quản trị, hoặc tự
động đưa ra những điều chỉnh
tự động.

GIẢI PHÁP TRƯỜNG HỌC 
THÔNG MINH
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• Thu thập dữ liệu để nâng cao hiệu quả của trung tâm dữ 
liệu

• Tăng cường thu thập các nguồn thông tin và lưu trữ, phân 
tích thông tin để thực hiện quản lý và kiểm soát thông minh

• Hỗ trợ mở rộng và điểu khiển các thiết bị thông minh trong 
phòng học và campus

• Phân tích, đánh giá và tự động đưa ra điều chỉnh môi trường 
phòng học và các khu vực trong campus


