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Tổng quan về hệ thống vCloudcam
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vCloudcam VMS: Phần mềm quản trị camera trên cloud
Dễ dàng, nhanh chóng, bảo mật

Đơn giản hóa và mở rộng 

quy mô giám sát video của 

doanh nghiệp với nền tảng 

vCloudcam

Hợp nhất điều khiển từ xa 

và giám sát tình trạng hoạt

động của tất cả các camera 

và lưu trữ an toàn trên 

VNG Cloud



4

Toàn cảnh hệ thống giám sát camera an ninh
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Đa dạng lựa chọn lưu trữ

• Độ phân giải hình ảnh từ HD 

đến 4K

• Nhiều chế độ theo dõi: 

phút/giờ/ngày

• Cấu hình riêng cho 

ngày/đêm/ca làm việc

• Thời gian lưu trữ dài hạn
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Lưu trữ trực tuyến trên Cloud

• Theo dõi theo thời gian thực, cảnh 

báo qua smartphone

• Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu

• Nhiều chế độ tương thích với kết 

nối 3G/4G/Cáp quang



7

Dễ dàng quản lý theo từng địa điểm
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Theo dõi live camera
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Lợi ích nổi bật của phần mềm vCloudcam VMS

Tương thích với hầu hết camera

Tận dụng AI trong phân tích giám sát

Cơ chế Plug & Play

Hỗ trợ camera IP, Analog

Tương thích 100% ONVIF

Chủ động cảnh báo các tình huống rủi

ro an ninh

Dễ dàng thiết lập và sử dụng dịch vụ

Lý tưởng cho hệ thống trường nhiều chi nhánh

Giám sát hê thống camera từ xa

Đồng bộ cấu hình và quản trị trên toàn hệ

thống

Cloud đích thực với độ tin cậy và bảo mật

Cam kết dịch vụ 99,7%, 

Bảo mật với mã cá nhân 256 bits

Quản trị nhiều cấp

Quản trị camera theo 05 cấp độ: 

Tỉnh/thành phố, Quận/huyện, phường/xã, 

tòa nhà, tầng, phòng
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Lựa chọn đầu tư tối ưu

Nền tảng giám sát camera an 

ninh có khả năng mở rộng và 

linh hoạt theo nhu cầu quản trị

an ninh của doanh nghiệp

Bất kỳ camera IP hỗ trợ 

ONVIF (Hikvision, Uniview, 

Axis, Vivotek, ...) hoặc 

NVR/DVR đều có thể nhanh 

chóng được cấu hình mà 

không cần phần cứng hoặc 

phần mềm bổ sung 

Cung cấp giao diện quản lý

trên trình duyệt web HTML5 

và các ứng dụng di động toàn

diện cho iOS và Android

Không giống như phần mềm 

quản lý video truyền thống, 

vCloudcam cung cấp quyền tự 

do kết nối và triển khai cài đặt 

trên bất kỳ loại thiết bị nào
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Mã hóa đường truyền giao thức chuẩn HTTPS

Tùy chọn cấu hình whitelist IP giữa local và Trung Tâm Dữ Liệu

(nếu có nhu cầu)

Đường

truyền từ

Local lên

Data Center

Local –

User 

Access

Mã hóa dữ liệu local (trước khi dữ liệu video lên cloud) tại vBox : AES128bit –

key 32 digits

User đăng nhập qua SSO portal VNG Cloud và xác thực user đăng nhập qua 

OTP

Khi sử dụng vBox sẽ không cần qua các phương thức NAT Port hệ thống local –

tránh các rủi ro xâm nhập.

Trung Tâm Dữ Liệu VNG Cloud với những chứng chỉ

bảo bật ISO 27001:2013, PCI DSS

SLA đảm bảo dịch vụ

NDA đảm bảo bảo mật thông tin
Data Center

Các tầng bảo mật dữ liệu
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Tính năng AI & các ứng dụng tiêu biểu

Nhận diện khuôn mặt

Nhận diện vật thể

Đếm người

Bản đồ nhiệt

Nhận diện biển số xe

Phát hiện chuyển động

Xâm nhập vùng cấm

Kiểm soát ra vào

Chấm công nhân viên

Đánh giá dịch vụ

Quản lý tài sản

Quản lý phương tiện

Quản lý hành vi

Giám sát dự án

Tính năng AI Ứng dụng AI
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Nhận diện khuôn mặt nhân viên
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Chấm công nhân viên
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Giám sát xâm nhập vùng cấm
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Vượt hàng rào ảo
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Đếm người ra, vào
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Nhận diện biển số xe (LPR)
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Chức năng Time Lapse

Chế độ time lapse (tua nhanh thời gian) cho phép theo dõi diễn biến

trong một thời gian dài. 

Hỗ trợ sử dụng các video time lapse cho mục đích truyền thông xã hội 

như triển lãm thương mại, quà tặng khách hàng, …

cho phép camera ghi lại các khung hình trong khoảng thời gian đã

định, tạo phim tua nhanh thời gian mà không cần bạn phải ghép tất cả

các clip lại với nhau

Lịch quay time lapse phù hợp

Mục đích sử dụng time lapse

cả tuần hoặc chỉ ngày làm việc

24/7 hoặc chỉ vào ban ngày

chia sẻ clip time lapse với khách hàng

đăng clip trên mạng xã hội hoặc trang

web của dự án

nhúng video time lapse vào trang web

các chương trình marketing phù hợp
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Vì sao chọn giải pháp vCloudcam?

Phát huy tối đa

hiệu quả đầu tư

cho hệ thống

giám sát camera 
an ninh

Chuyển đổi số

doanh nghiệp

từ hạ tầng cơ
bản nhất

Tối ưu hóa chi 

phí từ đầu tư 
đến vận hành

Bảo mật dữ

liệu ở mức cao

nhất cho hệ

thống camera 
an ninh
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Khách hàng tiêu biểu

→ Chuyển đổi hạ tầng giám sát an ninh truyền

thống lên Cloud

→ Quản trị tập trung camera tại hơn 300 cửa

hàng trên cả nước

Bán lẻ

HIGHLAND COFFEE

→ An ninh chủ động và AI chấm công
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Khách hàng tiêu biểu

→ Chuyển đổi hạ tầng giám sát an ninh

truyền thống lên Cloud

→ Quản trị tập trung camera cho hệ thống

150 nhà hàng trên 20 tỉnh thành

Bán lẻ

QSR

→ Quản trị hạ tầng có nhiều chủng loại

camera và nhãn hàng khác nhau



23

Khách hàng tiêu biểu
Bất động sản

→ Chuyển đổi hạ tầng giám sát an ninh truyền

thống lên Cloud

→ Quản trị hạ tầng có nhiều chủng loại camera 

và nhãn hàng khác nhau

PHÚ MỸ HƯNG TOWER

→ AI nhận diện khuôn mặt áp dụng vào chấm

công nhân viên và kiểm soát ra vào
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Khách hàng tiêu biểu
An ninh công cộng

→ Quản trị tập trung toàn bộ camera 

trên cùng một hệ thống giám sát an 

ninh (VMS)

→ AI nhận diện biển số xe qua lại cái

khu vực được theo dõi

PHÚ MỸ HƯNG 

GIAO THÔNG

→ An ninh chủ động cảnh báo tai 

nạn, cháy nổ, biển số đen phục vụ

công tác tuần tra và kiểm soát an 

ninh tại các khu vực trong khu đô thị

Phú Mỹ Hưng
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Khách hàng tiêu biểu
BSFI

→ Chuyển đổi hạ tầng giám sát an ninh

truyền thống lên Cloud

→ Mở rộng hệ thống giám sát an ninh với

mô hình Camera-as-a-service

T99 

→ AI nhận diện khuôn mặt áp dụng vào

chấm công nhân viên và kiểm soát ra vào

T99 Luxury 

→ AI nhận diện khuôn mặt áp dụng

vào chấm công nhân viên và kiểm

soát ra vào

→ AI nhận diện khuôn mặt áp dụng

vào nhận diện khách VIP
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Khách hàng tiêu biểu
Sản xuất

→ Chuyển đổi hạ tầng giám sát an ninh truyền

thống lên Cloud

→ Quản trị hạ tầng có nhiều chủng loại

camera và nhãn hàng khác nhau

BETRIMEX → AI nhận diện khuôn mặt áp dụng vào chấm

công nhân viên và kiểm soát ra vào nhà máy, 

kho nguyên liệu, kho thành phẩm, kho lạnh

→ AI nhận diện biển số xe áp dụng kiểm sóat

phương tiện ra vào, phân biệt chủng loại và nhà

cung cấp→ An ninh chủ động áp dụng cảnh báo nhân

viên lưu lại kho lạnh quá 5 phút
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Ứng dụng vCloudcam

trên đa nền tảng
HỖ TRỢ DESKTOP (LAPTOP), MÁY TÍNH BẢNG, 

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Tải ứng dụng vCloudcam và giám sát

hệ thống camera từ xa mọi lúc mọi nơi



THANK YOU


