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GIỚI THIỆU CHUNG 

Kính gửi Quý khách hàng!  

Công ty cổ phần Thương Mại  máy tính Thái Vinh được ra đời vào ngày 17 tháng 3 năm 2012 

trong lúc sự phát triển và bùng nổ Công nghệ  tin học tại Việt Nam. Ra đời với sứ mệnh phục vụ 

khách hàng với dịch vụ tốt nhất, đưa ra những giải pháp hữu ích nhất. Thai Vinh  đã tự lựa chọn 

cho mình con đường đi lên lấy chất lượng và uy tín hàng đầu. Năm 2012 cũng là năm thương 

hiệu Thái Vinh chính thức được ra đời. 

Là một doanh nghiệp hoạt động trong đa lĩnh vực như: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi, 

phần mềm, cung cấp thi công hệ thống điện nhẹ, cung cấp các giải pháp thương mại điện tử; ... 

Với các chuyên gia hàng đầu, quy trình làm việc chuyên nghiệp, khép kín. Con người Thái Vinh  

luôn ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình. “Chăm sóc khách hàng là để tồn tại và 

phát triển” đến ngày 25 tháng 12 năm 2020 đổi thành Công ty cổ phần thương mại công nghệ 

Thái Vinh là một trong những công ty có bề dày kinh nghiệm về thi công hệ thống điện nhẹ và 

cung cấp các thiết như: Camera giám sát, chuông cửa hiển thị hình ảnh, hệ thống mạng Network 

lan wan, hệ thống tổng đài điện thoại, thiết bị truyền hình, hệ thống âm thanh, máy chấm công, 

v.v …   

Hiện nay, với tốc độ phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới cũng như của bản thân các doanh 

nghiệp, việc sử dụng thiết bị an ninh nói trên đang dần phổ biến. Đó là cách giúp khách hàng dù 

ở bất cứ nơi đâu trong nước hay nước ngoài bạn vẫn có thể theo sát, quản lý công việc một cách 

hiệu quả nhất.    

Vì thế, với phương châm sự “Mang đến cho bạn cảm giác an toàn”, chúng tôi đã không 

ngừng hoàn thiện mình và đổi mới để phục vụ Quý khách, đem đến cho người tiêu dung những 

dịch vụ hoàn hảo nhất. Nó cũng chính là chìa khóa cho sự thành công của Công ty chúng tôi. 

Thái Vinh  luôn trân trọng giá trị nền tảng cho sự phát triển, đó là các cơ hội được hợp tác với 

Quý khách hàng. Và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những giá 

trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách hàng. Chúng tôi tin tưởng rằng với 

tập thể Thái Vinh đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng. Công ty có được là 

nhờ sự ủng hộ vô cùng quý giá của Quý khách hàng và các đối tác cùng sự nỗ lực phấn đấu 

không ngừng nghỉ của toàn thể gần 36 cán bộ công nhân viên Thái Vinh chắc chắn sẽ gặt hái 

được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai 

Hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng! 
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY THÁI VINH  

  

Thông tin chung  

Tên công ty    :  CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÁI VINH 

Tên giao dịch    :  THAI VINH TECHNOLOGY TRADING AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY 

Trụ sở chính    :  Vĩnh Ninh  - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì– Tp Hà Nội  

VPGD :  Khu đô thị nam trung Yên – Quận Cầu Giấy – TP HàNội 

Điện thoại     :  (024) 399 23357   

Email      :  thaivinhcomputer@gmail.com   

Website      :  thiconghethongdiennhe.com 

Mã số thuế     :  0109473029  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109473029  do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà  

Vốn điều lệ     :  1,800,000,000 VNĐ (Một tỷ tám)  

  

Công ty CP Thái vinh đã và đang là một trong những công ty thương mại kỹ thuật, công nghệ 

viễn thông phát triển mạnh mẽ khu vực phía Bắc với một đội ngũ cán bộ kỹ thuật xuất sắc được 

đào tạo từ các các trường học có uy tín trong nước, đây chính là nguồn sức mạnh chính để công 

ty có được hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Phương thức khoa học, năng động, 

mềm dẻo trong hoạt động sản xuất kinh doanh cùng với năng lực vượt trội của các thành viên chủ 

chốt trong công ty tạo nên sự tin cậy của khách hàng và niềm tin của toàn thể cán bộ nhân viên. 

Khẳng định sự phát triển nhanh chóng và vững chắc trong tương lai. Thái Vinh luôn đề cao sự 

phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa các bộ phận nghiệp vụ trong công ty và Tư vấn Đầu tư và 

Kinh doanh,  phát triển hệ thống nhằm phát huy tối đa các thế mạnh sẵn có về nguồn lực của 

Công ty vì lợi ích của khách hàng. Khách hàng có thể tìm kiếm các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp 

của Công ty. Con người là yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định và đảm bảo cho sự phát triển 

lâu dài và bền vững của Công ty. Với nhận thức đó Thái Vinh  luôn coi nhiệm vụ xây dựng và 

phát triển hệ thống điện nhẹ  là nhiệm vụ chiến lược của Công ty. 
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I- Giải pháp tổng thể Network : 

1)      Lựa chọn công nghệ mạng: 

- trung tâm trong khoảng cách trên Khi kết nối mạng diện rộng WAN  sẽ sử dụng cáp quang multi 
mode, cáp quang single mode và các module quang tương ứng).  
Biểu đồ tiêu chuân chung cáp quang: 

 
 
- Hệ thống mạng nội bộ triển khai kết nối theo các chuẩn dùng trong LAN, Cáp mạng chuẩn UTP 
Cat5E đạt tiêu chuẩn CE khoảng cách dưới 100m,Băng thông hỗ trợ 100/1000 Mbps. Giữa các khu 
vực cách xa nhau trên 100m trở lên được kết nối bằng cáp Cat6 E đạt tiêu chuẩn CE. 
Để đảm bảo tốc độ kết nối và trao đổi thông tin tốc độ cao cần bố trí các nút mạng sao cho khoảng 
cách dây từ mỗi thiết bị đầu cuối về 
Do các tòa nhà có khoảng cách xa và để đảm bảo việc quản trị, thi công hệ thống được thuận lợi, dễ 
bảo trì, cần xây dựng các đường trục chính của mạng bằng cáp cat 6 E để đảm bảo băng thông 1000 
Mbps. Khi cần thiết có thể nâng cấp sủa dụng cáp quang multi mode để đảm bảo tốc độ đường 
truyền.  Các đầu cuối dây mạng UTP phần kết nối với trạm làm việc, máy chủ kết nối với hộp kết 
nối (wall plate) loại giao tiếp RJ45, đầu cuối phía kết nối với thiết bị chuyển mạch được đấu qua 
bảng đấu dây (spatch panel) giao tiếp RJ45 giúp cho việc quản trị hệ thống được dễ dàng. Qua các 
ổ cắm tường, bảng đấu dây patch panel, hệ thống dây mạng sẽ được kết nối với các thiết bị bằng 
dây nhẩy (patch cord) loại dây UTP CAT5e, CAT6 giao tiếp RJ45. 
Bảng tiêu chuẩn tốc độ Cat 6 , Cat 7, Cat 8: 

 
 
  Để bảo vệ cáp, các đường cáp mạng UTP được đi trong ống gen nhựa nổi trên tường hoặc âm sàn. 
Tại trung tâm, các thiết bị được lắp đặt trong tủ Rack loại 42U vừa đảm bảo tính thẩm mỹ cho trung 
tâm mạng, vừa đảm bảo tính an toàn cho thiết bị tại trung tâm. 
Với thiết kết được đưa ra trên đây, cạc mạng yêu cầu đạt chuẩn 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet 
Adapter, 32-bit PCI, RJ45. Switch cần lựa chọn loại có 48 cổng giao tiếp và switch 24 cổng giao 
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tiếp  RJ45,  tốc độ đạt chuẩn 10/100/1000 Mbps., mỗi Switch có 2 cổng quang( Mini GBIC) để kết 
nối về Switch Trung tâm. 
Toàn bộ hệ thống mạng được thiết kế, thi công và thiết bị được lựa chọn tuân theo các tiêu chuẩn 
ANSI/TIA/EIA 568, 569, 570 về hệ thống mạng cáp có cấu trúc. 
 - Sẵn sàng kết nối internet bằng công nghệ truyền dẫn cáp CAT6E, đảm bảo băng thông rộng. 
- Sẵn sàng sử dụng hệ thống SAN để lưu trữ dữ liệu tập trung và đảm bảo tính chịu lỗi cho dữ liệu. 
- Triển khai mô hình quản trị tập trung theo miền (Domain), thuận tiện dễ dàng cho việc quản trị hệ 
thống mạng một cách tập trung. 
- Khi kết nối mạng diện rộng (WAN), hệ thống mạng nội bộ Bệnh viện, Doanh nghiệp (LAN) sẽ 
được tách biệt với môi trường bên ngoài bằng cách sử dụng hệ thống tường lửa (Firewall). 
 

2) Thiết kế hệ thống mạng: 
 

- Hệ thống mạng vật lý được thiết kế chia làm hai khu vực riêng biệt. Hệ thống mạng nội bộ bên 
trong và môi trường bên ngoài mạng nội bộ. 
- Bên trong hệ thống mạng nội bộ sẽ được chia thành 4 phân vùng VLAN. Mỗi VLAN sẽ phục vụ 
cho mục đích khác nhau, đảm bảo tính an toàn bảo mật cao của hệ thống, loại trừ các nguy cơ về 
virus lan truyền trong môi trường mạng, an toàn thông tin. 
    - VLAN01: Dành cho hệ thống LAN Nội Bộ 
    - VLAN02: Dành cho Hệ thống WiFi. 
    - VLAN03: Dành cho hệ thống Camera 
    - VLAN04: Vùng mạng ngoại vi 
    -VLAn05……Vlan. Đây là phân vùng đặt thiết bị tường lửa lọc và giám sát các truy cập người 
dùng ra internet cũng như ngăn chặn các truy cập bất hợp lệ từ bên ngoài vào hệ thống mạng nội bộ 
bên trong. 
- Trên phân vùng mạng nội bộ của người dùng sẽ được triển khai hệ thống quản trị tập trung để 
quản lý các tài nguyên mạng và quản lý người dùng. trong Hệ thống sever Domain quản trị người 
dùng bằng các chính sách: policy, sao lưu backup/restore,….v. 
 

3) Mô tả các thành phần hệ thống mạng: 
 
 

Hệ thống mạng về cơ bản được chia thành các phân hệ: 
- Hệ thống hạ tầng mạng cáp cấu trúc. 
- Hệ thống làm mát thiết bị. 
- Hệ thống lưu trữ và dự phòng dữ liệu. 
- Hệ thống máy chủ và máy trạm. 
- Hệ thống thiết bị bảo mật. 
- Hệ thống đường truyền kết nối internet (sẵn sàng). 
 

4) Thiết kế chi tiết hệ thống mạng: 
 

- Hệ thống mạng cáp: 
            - Được chia thành hai lớp chính: 
            + Lớp lõi: Do 01 thiết bị chuyển mạch lớp 3 (Switch Layer 3) đảm nhiệm, nhiệm vụ của lớp 
này là cho phép chia hệ thống mạng thành nhiều vùng mạng ảo (VLAN) và đảm bảo việc chuyển 
mạch với tốc độ cao giữa các vùng mạng này. 
            + Lớp kết nối người dùng: Sử dụng các thiết bị chuyển mạch lớp 2 (Switch Layer 2) để 
cung cấp kết nối mạng đến máy trạm người sử dụng cuối, máy chủ. 
            Sử dụng cáp UTP Cat5E cho việc kết nối mạng nội bộ, các máy trạm của người dùng đầu 
cuối sẽ kết nối đến máy chủ quản trị tập trung, máy chủ cơ sở dữ liệu bằng hệ thống cáp mạng này 
thông qua các bộ chuyển mạch dữ liệu lớp 2 (Switch) tốc độ 10/100/1000 Mbps. 
- Hệ thống làm mát thiết bị: 
            Phòng trung tâm CNTT cần lắp đặt máy điều hòa đảm bảo an toàn cho hoạt động của thiết 
bị, có tủ Rack chuyên dụng kích thước 42 U,  để đảm bảo thông thoáng cho các thiết bị lắp đặt bên 
trong. 
- Hệ thống lưu trữ và dự phòng dữ liệu (SAN): 
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            Vì đặc trưng của hệ thống dữ liệu trong Bệnh viện, Doanh nghiệp tương đối quan trọng nên 
cần đặt vấn đề về hệ thống lưu trữ dự phòng cho dữ liệu, đảm bảo an toàn trước các nguy cơ, rủi ro 
về mất mát dữ liệu. Trong đó tính sẵn sàng cao, tính chịu lỗi của hệ thống được được chú trọng. Để 
thỏa mãn điều này   hệ thống lưu trữ dự phòng tập trung theo hai hướng: 
            *1/Sử dụng giải pháp SAN (Storage Area Networks) đáp ứng yêu cầu cho việc lưu trữ, dự 

phòng cho dữ liệu lưu trữ và dữ liệu tác nghiệp hàng ngày. Hệ thống kết hợp sử dụng công nghệ 

Cluster và RAID 5 để tăng khả năng chịu lỗi và tính sẳn sàng của hệ thống. 

5) Mô hình triển khai hệ thống SAN tại Bệnh viện, Doanh nghiệp: 

 
  Được thiết kế với các máy chủ và thiết bị lưu trữ nối với nhau qua thiết bị chuyển mạch lưu trữ 
(SAN switch), giải pháp mạng lưu trữ riêng biệt cho phép truy cập và lưu trữ thông tin với tốc độ 
cao mà không ảnh hưởng đến băng thông mạng LAN. Với ưu việt về tính ổn định, độ bảo mật cao 
và quản trị mềm dẻo, giải pháp lưu trữ này đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ truy 
cập và tính sẵn sàng cao như các hệ thống cluster, cơ sở dữ liệu và hệ thống tính toán hiệu năng 
cao. 
*2/ Sử dụng Tape backup với chức năng sao lưu nhanh, dung lượng lớn, an toàn để dự phòng dữ 
liệu với chi phí thấp. 
- Công nghệ hiện đại thì người ta sử dụng giải pháp SAN. Tuy nhiên với nhu cầu hiện tại, Bệnh 
viện chưa cần lắp đặt hệ thống lưu trữ SAN nhằm tiết kiệm kinh phí. Hệ thống lưu trữ SAN sẽ được 
lắp đặt sau khi triển khai phần mềm Quản lý bệnh viện tổng thể 2 năm  khi mà cơ sở dữ liệu tăng 
cao. 
- Hệ thống máy chủ và máy trạm: 
* Máy chủ: Trang bị mới 01 máy chủ cấu hình mạnh để triển khai các ứng dụng tác nghiệp và quản 
lý, đồng thời đảm bảo dự phòng cho hoạt động của toàn bộ hệ thống. 
* Máy trạm: phục vụ tác nghiệp của CBVC, nhân viên….v 
- Hệ thống đường truyền kết nối internet: trong tương lai, kết nối internet bằng đường truyền 

FTTH băng thông rộng đảm bảo triển khai hệ thống hội nghị truyền hình và các dịch vụ khác. 
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6) An ninh mạng và phòng chống truy cập trái phép: 
 

Khi kết nối mạng diện rộng ( WAN), chúng ta sử dụng giải pháp tường lửa đảm bảo được an toàn, 
kiểm soát được các luồng thông tin truy cập từ môi trường bên trong ra bên ngoài cũng như ngăn 
chặn các truy cập trái phép từ bên ngoài Internet vào trong hệ thống mạng nội bộ. Với hệ thống 
tường lửa chúng ta có thể thiết lập nhiều policy để quản lý người dùng bên trong và bên ngoài mạng 
với nhiều tính năng như : 
* Tính năng Multi-networking: Kỹ thuật thiết lập các chính sách truy cập dựa trên địa chỉ mạng, 
thiết lập tuờng lửa (firewall) để lọc thông tin dựa trên từng địa chỉ mạng con,… 
* Unique per-network policies: Đặc điểm Multi-networking cho phép bảo vệ hệ thống mạng nội bộ 
bằng cách giới hạn truy xuất của các máy trạm (Client) bên ngoài internet, bằng cách tạo ra một 
vùng mạng ngoại vi perimeter network (được xem là vùng DMZ, demilitarized zone, hoặc screened 
subnet), chỉ cho phép Client bên ngoài truy xuất vào các Server trên mạng ngoại vi, không cho phép 
Client bên ngoài truy xuất trực tiếp vào mạng nội bộ. 
* Application Layer Filtering (ALF): là một trong những điểm mạnh không giống như các gói lọc 
packet filtering firewall truyền thống, nó có thể thao tác sâu hơn như có thể lọc được các thông tin 
trong tầng ứng dụng. Một số đặc điểm nổi bậc của ALF: 
+ Cho phép thiết lập bộ lọc HTTP inbound và HTTP outbound. 
+ Chặn được các cả các loại tập tin thực thi chạy trên nền Windows như .pif, .com,… 
+ Có thể giới hạn HTTP download. 
+ Có thể giới hạn truy xuất Web cho tất cả các Client dựa trên nội dung truy cập. 
+ Có thể điều kiển truy xuất HTTP dựa trên chữ ký (signature). 
+ Điều khiển một số phương thức truy xuất của HTTP. 
* Stateful inspection of all traffic: Cho phép giám sát tất cả các lưu lượng mạng. 
* NAT and route network relationships: Cung cấp kỹ thuật NAT và định tuyến dữ liệu cho mạng 
con. 
* Network templates: Cung cấp các mô hình mẫu (network templates) về một số kiến trúc mạng, 
kèm theo một số luật cần thiết cho mô hình mẫu tương ứng. 
* Cung cấp một số đặc điểm mới để thiết lập mạng riêng ảo (VPN network) và truy cập từ xa như: 
giám sát, ghi nhận log, quản lý session cho từng VPN Server, thiết lập access policy cho từng VPN 
Client, cung cấp tính năng tương thích với VPN trên các hệ thống khác. 
* Cung cấp một số kỹ thuật bảo mật (security) và thiết lập Firewall cho hệ thống như 
Authentication, Publish Server, giới hạn một số traffic. 
* Cung cấp một số kỹ thuật cache thông minh (Web cache) để làm tăng tốc độ truy xuất mạng, 
giảm tải cho đường truyền, Web proxy chia sẻ truy xuất Web. 
- Cung cấp một số tính năng quản lý hiệu quả như: giám sát lưu lượng, reporting qua Web, export 

và import cấu hình từ XML configuration file, quản lý lỗi hệ thống thông qua kỹ thuật gởi thông 

báo qua email.  Sơ đồ mô hình kết nối vào hệ thống 
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7) Biện pháp phòng chống virus máy tính: 
 

    Để đảm bảo an toàn cho hệ thống trước nguy cơ virus máy tính cần thiết triển khai hệ thống 
Anti-virus theo mô hình tập trung. Có thể Sử dụng giải pháp các phần mềm phòng chống virus với 
một số tính năng đặc trưng như: 
- Bảo vệ linh hoạt trước những chương trình phá hoại máy tính mới nhất 
- Quét email và các dữ liệu mạng đang gửi và nhận. 
- Tường lửa cá nhân với IDS và IPS. 
- An toàn hơn khi làm việc trên môi trường mạng. 
- Công nghệ tự bảo vệ trước những chương trình xấu ảnh hưởng đến phần mềm phòng chống virus. 
- Cách ly các phần tử nghi ngờ. 
- Tự động cập nhật dữ liệu. 
                Hệ thống phòng chống virus máy tính nên hoạt động theo mô hình tập trung, các chương 
trình trên máy trạm sẽ kết nối đến máy chủ antivirus nội bộ để cập nhật các nhận dạng virus mới 
cho phép tối ưu việc sử dụng đường truyền. 
8) Hệ thống bảo vệ: 
            - Tủ chứa thiết bị được sơn cách điện và đảm bảo không bị rò rỉ điện ra môi trường bên 
ngoài. 
            - Thiết bị chống sét:Đề phòng trường hợp hệ thống máy tính, thiết bị mạng bị hỏng do sét 

đánh vào đường dây điện. Để đảm bảo an toàn toàn bộ hệ thống máy chủ, máy trạm, thiết bị mạng 

cần có hệ thống cắt sét lan truyền trên đường điện. 

9) Mô hình Network Trung cư cao tầng: 
 

Với công nghệ mạng Internet là gpon và aon với Mạng nội bộ Thường thì khu dịch vụ tầng 1-2 của 
khách sạn là mạng nội bộ, còn mạng khách hàng ở các phòng nghỉ từ tầng 3 đổ lên) 
 

 Cáp từ nhà cung cấp đến qua router, qua tường lửa vào vào sw tổng (switch core) Sw tổng phải là 

L3 để có khả năng phân VLAN. mỗi Vlan là 255 cổng tương ứng với 255 máy tính. dùng bao 

nhiêu máy tính thì tính toán để mua sw core này cho hợp lý. 

 Một số core SW ngoài mua phần cứng thì cần cả phần mềm bản quyền (Mua riêng). như SW của 

Cisco thì cần phần mềm bản quyền. có loại không cần bản quyền mà người ta đi kèm phần cứng 

luôn. khi cấu hình người ta cắm vào máy tính để cấu hình. dao diện cấu hình tùy có loại sw dùng 

DOT, có loại dùng dao diện web... 

 Trên các tầng dùng các sw Acess (SW phân tầng) để đến các ổ cắm mạng, các Acess SW có thể 

liên kết với nhau bằng dây nhảy quang để đủ 255 cổng mạng. 

Sever có chức năng chứa các phần mềm cho máy nội bộ dùng chung (Có thể là phần mềm quản 

lý, phần mềm kế toán ..v...v..) hoặc chứa phần mềm thay thế cho router nhưng hiện tại người ta ít 

làm thế. 

 Quản lý mạng là quản lý data từ nhà cung cấp. người ta phải tính toán dung lượng người 

dùng và hệ số sử dụng đồng thời để mua gói data hợp lý. và mua router có thể xử lý được tại mật 

độ dùng là nhiều nhất. (Trong mạng nội bộ thì tốc độ phụ thuộc vào băng thông của hạ tầng mạng 

sẵn có. ví dụ hạ tầng là dây cáp quang thì sẽ cao hơn cáp cat5, và băng thông của các sw, hud.......). 

Hơn nữa routre phải có chức năng cắt các trạng thái chờ không dùng mạng trong thời gian nào đấy 

để tránh lãng phí dung lượng. 
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II- Giải pháp tổng thể CCTV: 
1) Lựa chọn công nghệ  
 Camera cần dây nguồn và dây tín hiệu: 

 

Nguồn cho camera là nguồn 1 chiều DC, nên cấp nguồn cho mỗi cammera cần 2 dây thể hiện 

cực âm và dương mới kín mạch. Vậy cấp nguồn cho camera dùng cặp dây 1,5mm. hay 

2x1,5mm. Ví dụ tầng 1-2-3-4-5-6-7-8-9. (9 tầng và 2 hầm) mỗi tầng có 3 camera. Hầm 1=2 = 20 

cam. tùy vào thiết kế ta có thể cấp nguồn cho nó như sau: Chia tầng 1-2-3 dùng dây 2x2,5mm là 

dây trục, 4-5-6; 7-8-9, hầm 1 +2. Vậy dây trục cấp nguồn từ UPS cần 4 cặp 2x2,5 cho 4 vùng 

như trên. người ta hay dùng đơn vị là pair (cặp) để nói về đôi dây. trong trường hợp này dây trục 

dùng 4x4x2,5mm hay dây 2,5 4 pair. Dây trục đi đến hộp đấu dây để từ đó mỗi camera dùng 1 

cặp 1,5mm2 cấp nguồn. Trong 1 vùng như tầng 1-2-3 thì cấp đến box 1 rồi link lên 2 rồi lên 3 

như link ổ cắm vậy. 

Có những dự án người ta cấp nguồn DC từ bộ đổi nguồn trực tiếp từ camera, tuy nhiên làm thế 

nếu mất điện thì coi như ko có điện dự trữ. Phương án cấp nguồn từ UPS này tối ưu hơn. Dây tín 

hiệu là cáp đồng trục RG6 có 2 đầu BLC 1 đầu cắm vào cam, 1 đầu cắm vào đầu ghi hình DRV. 

Đầu ghi hình 16 kênh có tối đa 16 đầu BLC cho 16 mắt cam. (Đối với đầu 16 kênh, có đầu 24 

kênh thì 24 camera) 
 

Mỗi cam cần 1 dây cáp RG6 đi từ cam về P.QL, ở công trình này có tổng 113 mắt cam, do đó cần 
8 bộ ghi hình DRV 16 kênh mỗi bộ ghi hình có 1 đầu cáp VGA căm sang màn hình hiển thị (Dùng 
cáp VGA hoặc hiện tại dùng HDMI hơn) ở công trình này 113 cam có 6 cam ở thang máy nên cần 
thêm 1 bộ DRV riêng. Vì không cần dùng màn hình hiển thị (Chỉ 7 màn) 
 Từ 8 bộ DRV (& bộ cho tòa nhà và 1 bộ cho camera) cắm mạng cate6 sang switch, từ switch cắm 

sang 1 máy tính quản lý PC (Switch có 16 port trong đó có 8 port từ DRV, 1 Port sang PC và 1 

port sang đầu phát o dây) 

 Đầu ghi hình có thể loại 8 kênh, 16 kênh, 32 kênh, 64 kênh, 128 kênh… (Mỗi kênh là 1 camera) 

Mỗi đầu ghi hình có thể phát tối đa lên 2 màn hình quan sát. 

 Việc tìm mã hiệu đầu ghi cho phù hợp đỡ lãng phí thì nên nghiên cứu cách ghi mã hiệu của 

nhà cung cấp. 

Lưu ý đơn vị UPS là KvA là kilovon Ampe (Hay bằng UI là công suất thực P=UI (Công suất toàn 

phần). Nhưng trong dòng điện xoay chiều thì P=UIcosq và đơn vị lại là Kilowat (Kw) (Công suất 

có ích). do đó KvA và Kw khách nhau ở cosq đó) - 1 w là đại lượng biểu diễn sự biến đổ năng 

lượng 1J trong 1S - Jun là đơn vị đo năng lượng biểu diễn năng lượng cần để đẩy 1N đi 1m 

So sánh Cam IP và Cam Analog:   

Cam IP dùng đầu RJ45 (Dây mạng Cat 5, 6,7- cáp xoắn đôi) còn analog dùng đầu BNC (Cáp đông 

trục RG6, RG11..) Analog muốn đưa lên mạng thì phải có đầu ghi DVR hoặc máy tính có card 
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DVR, sau đó cắm dây cate từ đầu ghi sang SW, còn IP chạy trực tiếp trên đường truyền mạng theo 

chuẩn.   

RJ45. Đối với Cam IP cắm hết cam về SW, rồi từ SW cắm sang đầu ghi (Vì mỗi cam đã quản lý IP 
rồi) 

Có nhiều loại đầu ghi hình nhưng chủ yếu dùng 3 loại: DVR, NVR, HVR 

�  DVR Đơn giản là đầu ghi được thiết lập và xây dựng trên 1 hệ thống Analog tức đầu ghi chỉ có thể 

ghi hình được các loại camera quan sát xuất ra tín hiệu analog thông thường. Đầu ghi Analog có 

thể sử dụng chéo với các loại camera analog khác nhau mà bạn không cần quan tâm đến sự tương 

thích 
 

�  NVR còn có tên gọi quen thuộc là đầu ghi hình camera IP được xây dựng hoàn toàn trên nền tảng 

IP. Dòng này chỉ có thể kết nối và làm việc với các loại camera IP. 
 

 Đầu ghi hình IP (NVR) thường được tích hợp rất nhiều tính năng phức tạp hơn đầu ghi hình 

Analog (IVS, chỉ ghi hình khi có chuyển động nhằm giảm thiểu dung lượng ổ cứng). Công nghệ 

camera IP đòi hỏi sự tương thích cao cho nên việc sử dụng chéo các hãng sản xuất với nhau có 

khả năng không thể kết hợp được. 

HVR Là dòng đầu ghi được tích hợp cả 2 loại camera IP và Analog. Trên đầu ghi sẽ có cổng kết 

nối camera analog thông thường và cả cổng mạng để kết nối với camera IP. 

 Camera hệ IP phải là loại camera dạng IP, hệ thống camera bao gồm cam và các thiết bị bên dưới 

phòng quản lý trung tâm là đồng bộ, cùng hãng để có thể tương thích được 

 Theo SĐNL trên mỗi camera đi dây quang 2FO đến tận camera, rồi dùng 1 bộ chuyển đổi 

quang điện để dùng dây cat5 cắm vào đầu camera. dây quang các tầng đi về rồi tầm 4 tầng 

chung 1 tủ mạng 6U ở đó nối hết các dây 2FO về dây 4FO đi về trung tâm. Có thể thay bằng 

phương án dùng dây cate 5 các camera rồi đi hết về tủ 6U, ở đó dùng SW PoE để cấp nguồn 

luôn cho camera. tại SW PoE có cổng SRF (Cổng quang) đi dây quang về phòng trung tâm. 

�  Nếu dùng dây quang thì cần đến OLT, còn không dùng quang thì dây cate 5 chạy về cắm vào SW 

luôn. (Một thiết bị đầu cuối đường quang OLT, còn được gọi là chấm dứt dòng quang, hoạt động 

như thiết bị phần cứng điểm cuối trong mạng quang thụ động. OLT chứa một đơn vị xử lý trung 

tâm (CPU), thẻ mạng quang thụ động, bộ định tuyến cổng vào (GWR) và thẻ đường lên cổng 

thoại (VGW).) 
 

�  Vậy phần thiết kế camera và phương án truyền tải hình ảnh đã xong, tiếp đến là lựa chọn công 

nghệ ở phòng trung tâm. (Công nghệ thì phải nghĩ đến phương pháp lưu trữ và phương pháp quan 

sát, lưu trữ thì có thể dùng phần mềm hoặc đầu ghi, dùng phần mềm thì đắt hơn, và mỗi các lại có 

sự khác nhau về lựa chọn chế độ quan sát) 

Như hình trên là mình đang dùng công nghệ phần mềm đắt hơn. Dùng 1 sever (1 máy chủ) và 

các máy tính con. 
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Máy chủ chứa chương trình phần mềm của hãng camera đó, (Phần mềm cũng sẽ được cài cho các 

máy quan sát hãy chú ý điểm này, mỗi phần mềm đều dùng chung trong 1 sever, với hệ thống 

nhiều sever thì phải trả tiền phần mềm nhiều hơn- sơ đồ trên mình mới chỉ dùng 1 bộ sever và 5 bộ 

máy con). có mấy camera thì họ sẽ cấp cho phần mềm quản lý số lượng camera. Mỗi máy quan sát 

trên là 1 CPU và 1 màn quan sát. (CPU để dưới đất còn màn có thể treo lên) mỗi màn sẽ chọn các 

camera để hiển thị trạng thái màn chờ. 

Giải pháp 2 là thay con sever kia bằng 1 đầu ghi NVR (Tùy chọn số kênh cho phù hợp) giải 

pháp này đỡ tốn hơn. 

Tiếp đến là chọn cách quan sát. Nếu đầu ghi và màn quan sát nằm trong 1 phòng thì cắm trực tiếp 

1 đầu ghi 1 màn, hoặc 1 đầu ghi tối đa 2 màn, nếu 1 đầu ghi 3 màn thì phải dùng thêm bộ video 

wall (Cách này không ai dùng vì bộ video wall rất đắt). 
 

(Tính toán sao cho đủ màn và đầu ghi là được) Từ đầu ghi này muốn quan sát ở 1 phòng khác 

nữa thì dùng thêm 1 cây máy tính và 1 màn ở phòng đó rồi cài thêm 1 phần mềm miễn phí nữa 

là quan sát được. (Phần mềm cho đầu ghi là miễn phí) 

Với cách dùng phần mềm, cách quan sát có hơi khác. Cách 1 là nếu dùng sever kia và quan sát 
trong 1 phòng thì 1 sever kia có thể hiển thị tối đa lên 4 màn. không cần thêm cây máy tính. Hoặc 
quan sát đúng như trên hình trên, từ sever cắm ra các bộ máy quan sát gồm cây + màn quan sát. 
(Trong 1 sever đó dùng chung 1 phần mềm quản lý camera) Phương án camera trên Mình lấy ra để 
nói rằng bên tư vấn thiết kế không tính toán. Muốn thiết kế 1 hệ thống camera IP đảm bảo chất 
lượng hình ảnh từ phía thu là camera đến màn quan sát ta phải tính toán rất kỹ lưỡng các thiết bị 
trong hệ thồng. 

Bước 1: Chọn camera cho dự án: 

(Gồm chọn độ phân giải, Tốc độ khung hình và chức năng nén hình ảnh) 

Chọn độ phân giải bao nhiêu. đây là yêu cầu, camera có rất nhiều độ phân giải: loại 1M, 2M. 4M, 
8M….Độ phân giải là gì? Độ phân giải phải hiểu trong 2 trường hợp: 

Dùng camera IP thì độ phần giải là động rộng và chiều cao số lượng điểm ảnh. Do đó độ phân 
giải càng cao thì số lượng điểm ảnh càng nhiều. 1pixel = 1 điểm ảnh. 1MP = 1 triệu điểm ảnh. 
Nếu 1 camera có 2000x3000 pixel (đểm ảnh) nhân ra ta được 6 triệu điểm ảnh. vậy camera này 
có độ phân giải 6MP. Khi camera quan sát có độ phân giải càng lớn, chúng ta sẽ có thể chụp 
được các bức ảnh cho khả năng zoom tốt hơn. Đồng thời các chi tiết sẽ rõ nét khi phóng to. 
Cung cấp chất lượng xem tốt hơn khi sử dụng trên các màn hình có độ phân giải cao hay siêu 
cao. (Chỉ có tác dụng để zoom không bị vỡ ảnh hoặc dùng trên màn độ phân giải cao, khung hình 
lớn khung bị vỡ). 

Trước đây, bất cứ camera trên 4.0MP chúng ta nghĩ ngay đến việc là không cần dùng đến độ 

phân giải cao như thế vì có màn hình nào chứa được nó đâu? Nhưng không trong thời điểm 

bùng nổ tv 4K bây giờ camera 4.0MP lại đang trở thành một xu thế. 

Với 4K thiết lập để thay 1080p và trở thành tiêu chuẩn trong TV và PC màn hình, chúng ta có 
thể nhìn thấy nó trở thành tiêu chuẩn trong camera quan sát trong những năm tới. 
Độ phân giải của camera Analog 
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TVL (Television lines) được sử dụng để xác định độ phân giải của camera thường (camera 

analog). TVL được đo bằng biểu đồ độ phân giải EIA-1956. Do sử dụng công nghệ quét 

ngang - công nghệ sử dụng những đường kẻ thẳng đứng đen, trắng xen kẽ vào nhau và tạo 

nên một khung hình, TVL xác định bằng tổng số đường thắng đứng mà ta đếm được, cả đen 

và trắng. Một thiết bị có độ phân giải là 600TVL có nghĩa là có 300 dòng thẳng đứng sáng và 

300 dòng thẳng đứng tối. Chính vì vậy, một camera có độ phân giải TVL càng cao, sẽ có mật 

độ đường kẻ nhiều hơn, hình ảnh sẽ chi tiết hơn, rõ nét hơn. 

 Tương tự MP; TVL dùng để Zoom và hiển thị được trên màn hình có độ phân giải cao đễ 

không bị vỡ. 
 

Tốc độ khung hình FPS: Sau khi chọn được độ phân giải ta lựa chọn tiếp tốc độ khung hình của 

camera. Tốc độ khung hình của video khi quay phim có ký hiệu là FPS. Là đại lượng của số khung 

hình xuất hiện trong một giây của video đó. FPS càng cao, thì hình ảnh sẽ mượt hơn. Nếu tốc độ 

khung hình thấp ta sẽ không bắt kịp hành động của 1 người, hoặc nếu 1 vật nào tốc độ nhanh chạy 

qua camera thì ta sẽ không thể bắt kịp. Ví dụ 1 vật di chuyển tốc độ 1s thì khi qua camera khung 

hình 1FPS thì ta chỉ thấy nó xuất hiện 1 chút ở đầu bên này và biến mất ở đầu bên kia. Còn nếu 

dùng 120FPS thì ta sẽ thấy rõ ràng đường di chuyển của vật đó mượt mà luôn. Tuy nhiên tốc độ 

khung hình cao đồng nghĩa với cần lưu lượng lưu trữ lớn và tốn kém nên trong công nghiệp người 

ta chỉ chọn camera có tốc độ 10-15FPS để tiết kiệm băng thông đường truyền và băng thông lưu 

trữ. Chuẩn nén hình ảnh: Được hiểu đơn giản đó là một phương thức nén hình ảnh nhằm làm 

giảm lượng dữ liệu của một tập tài liệu video. Trong các camera thì ít tích hợp chức năng nén hình 

ảnh luôn mà thường về đến đầu ghi hình mới nén hình ảnh. Các chuẩn nén thường là H464, 

H464+; H465...v..v... 

(Chú ý 2 đại lượng MBps và Mbps. MBps là Megabyte trên dây, Mbps là Megabit trên dây. 

1MBps =8 Mbps. MBps thường dùng để chỉ dung lượng ổ cứng, dung lượng bức ảnh… còn Mbps 

lại dùng trong tốc độ truyền dữ liệu như tốc độ downdload. Nhà mạng Viettel cung cấp gói internet 

với băng thông là 20Mbps (hay 20Mb/s). Suy ra tốc độ download được là 20 chia 8 bằng khoảng 

2.5 MB/s. 

Một bài hát có dung lượng 4MB bạn sẽ chỉ mất chưa tới 2 giây để download xong bài hát. 

Ngược lại nếu bạn download một video và tốc độ hiển thị là khoảng 2MB/s thì suy ra bạn đang 

dùng gói cước internet có băng thông 2 nhân 8 bằng khoảng 16Mbps 

Bước 2: Tính toán dây tín hiệu và lựa chọn đầu ghi hình: 

 Tức là tính toán băng thông mạng. Cần phân biệt băng thông và thông lượng thực tế (Tức là 

tốc độ). băng thông là điểm giới hạn của thiết bị vật lý nhưng trên thực tế thông lượng không 

thể đạt bằng băng thông vì nhiều yếu tố. 
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Phần này nằm nhiều hơn ở phần mạng LAN (Tức tính băng thông mạng để tính số use sử 

dụng) Nhưng cũng nói ra ở đây để hiểu về băng thông.Tính toán băng thông mạng như sau: 

Giả sử bạn sẽ thành lập 1 hệ thống mạng có băng thông truyền 

tải là 1GB/s. (Đây là bước 1: xác định số băng thông giả sử có sẵn để tính toán). 

Bước 2: Xác định mức sử dụng trung bình theo yêu cầu: Bước này dùng phần mềm thì phải. 

dùng công cụ phân tích mạng để xác định thông lượng mỗi dây. từ đó lấy băng thông có sẵn chia 

cho thông lượng mỗi dây sẽ ra số use sử dụng đồng thời là bao nhiêu người. 

Trở lại với camera: Nếu ở bước 1 ta đã chọn cho mình là camera 2M tức là 1080p và FPS=30. thì 

để truyền tải được dữ liệu này ta cần hệ thống dây dẫn và đầu ghi như thế nào? Việc đầu tiên là 

phải tính dung lượng của gói dữ liệu, sau đó xem băng thông mạng đường truyền có đạt không. 

(Đường truyền đó có băng thông bao nhiêu và đầu ghi hình có băng thông bao nhiêu có đạt 

không). Để tính dung lượng của gói dữ liệu từ độ phân giải và FPS của camera ta lên mạng tra 

phần mềm tính. (Trên mạng có nói đến tốc độ hiển thị dữ liệu của video nhưng tra thì không 

rõ….) Lựa chọn đầu ghi: Thời gian lưu trữ + Khả năng xem tại 1 thời điểm + Băng thông đầu ra 

Thời gian lưu trữ:.... 

Ví dụ về hệ thống camera. 

Mình có làm 1 dự án camera 4.0M là camera hạ tầng. cáp quang kéo đến là cáp 4FO, mỗi camera 

dùng 2Fo còn 2FO dự phòng (Thường thì ng ta dùng cáp 4FO vì làm hạ tầng cáp này mềm, và 

bền hơn loại 2FO). Cần hiểu dự phòng ở đây có 2 trường hợp: Dự phòng để nếu mở rộng hệ thống 

thì ko cần đi thêm dây. 2 - dự phòng nếu hỏng dây còn có dây thay thế chứ không thể đi lại dây 

khi đã hoàn thiện. Nhưng dự phòng ở đây nằm ở TH1 nhiều hơn, vì ở trường hợp 2 nếu trong 1 bó 

cáp 4FO kia hỏng thì chỉ do tác nhân bên ngoài, mà hỏng thì hỏng luôn của 4Fo chứ ko thể hỏng 1 

FO. ít lắm, mà nếu dùng 2FO thì trong 2FO hỏng 1FO còn lại 1 FO thì vẫn chuyển sang loại 

modul quang loại đơn vẫn vận hành được (2FO là cho loại đôi).Camera là 4.0 có dung lượng ít 

hơn 100Mb nên ở đây người ta dùng conveter tốc độ 10/100Mbps. Tốc độ như này thì thông 

lượng đạt. Nhưng phải đảm bảo conveter là loại MM để cùng loại với cáp quang cũng MM 

(Multimode) - Cũng ở dự án này ban đầu phía nhà thầu kéo dây cáp quang đến là OM3 4FO MM, 

đến hộp phối quang. Nhà thầu thứ 2 phần việc là từ hộp phối quang nhảy lên convetter và lên 

camera. Do đó nhà thầu cung cấp convetter phải tính toán để chọn convetter cho phù hợp. Nhưng 

theo HĐ ban đầu đang là convetter mã TP-LINK MC110CS là loại SM, mà cáp là. 

lên phải chuyển sang loại MM. Mặt khác tốc độ thì tùy dung lượng để chọn. Họ chọn cho camera 
10/100 thì đạt. Nhưng còn chọn conveter cho con wifi thì phải chọn conveter tốc độ bằng tốc độ 
của cổng port của wifi đó. Tra catalog thì tốc độ cổng port wifi hỗ trợ là RJ45 tốc độ 10/100/1000; 
hoặc cổng SFP tốc độ 1G. (Tùy vào đầu vào là cổng nào để chọn tốc độ đến phù hợp.) Nên nếu ta 
dùng convetter loại 10/100 sẽ bóp băng thông của cục wifi, làm giảm hiệu suất phát của wifi. Vì 
theo thiết kế ban đầu là mỗi cột camera cáp quang 4FO đến. nhưng do trong thi công họ thay đổi 
một số cột có gắn 2 camera nên phải dùng cả 4FO (2FO cho cmera này, 2 Fo cho camera kia) 
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nhưng có nhiều phương án đưa ra ở đây. 1 là chỉ dùng 2FO, rồi dùng conveter 2 port nhảy lên 2 
camera, PA2 là dùng convetter 1 port nhưng dùng thêm switch nữa. hoặc phương án nhà thầu đang 
làm là 1 dùng cả 4FO, cứ 2 FO 1 convetter 1 port độc lập lên mỗi camera. 

III- Giải pháp tổng thể âm thanh: 
1) Lựa chọn công nghệ  

 Hệ thống âm thanh tòa nhà  
 Tính toán âm thành tòa nhà cần xác định rõ công nghệ gì? và chọn công nghệ âm thanh 

của hãng nào (TOA hay Honeywwell, bosch…..) 

 Cũng như phần camera, ta chọn các loại loa (Chỉ gồm 3 loại sau: loa gắn trần, loa găn tưởng 

- loa hộp ở cầu thang bộ và loa nén phản xạ ở hầm) . Chọn dây tín hiệu cho loa là loại 

chuyên dụng chậm cháy chống nhiễu, Tham khảo của atlantek và lapp kabel /malaysia… 

sản xuất. (Việt nam chưa sx được). Loa là co cấu chấp hành nên không cần cấp nguồn, chỉ 

cần 2 dây mang tín hiệu đến để tác động vào màng loa. Sau khi phần loa và dây xong ta 

chọn sang phần công nghệ. 
 

 Âm thanh thì có 3 công nghệ chính tiêu biểu là: FV-200; VX-3000 và IP-3000; của TOA 

- Nhật, Ngoài ra còn có âm thanh của Bosch - đức, RH-Audio của china, Honeywell mỹ 

..v..v... 

Chọn dây tín hiệu âm thanh: 

Dây tín hiệu loa từ amli tới loa là loại dây tín hiệu chuyên dụng. Có thể sử dụng dây điện thay thế 

dây loa nhưng đặc trưng của dây điện là tỉ lệ đồng trong dây điện ít hơn dây loa. Nên độ suy hao 

công suất trên dây điện cao hơn. Do đó nên sử dụng dây loa chứ ít khi dùng dây điện thay dây loa 
 

 Cáp tín hiệu âm thành thường có đơn vị là AWG (Là số đo kích thước theo chuẩn của Mỹ các 

loại dây hiện nay là  16 AWG , 18AWG...v...v  

 Dựa vào chiều dài dây cáp âm thanh từ Ampli đến loa, mà ta có thể tính toán ra tiết diện dây. Sao 

cho phù hợp và an toàn, không ảnh hưởng đến chất lượng. Đảm bảo độ suy hao không vượt quá 

10% so với công suất phát ra. 

 Kích thước và chiều dài của cáp tín hiệu âm thanh ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng âm thanh, độ 

chuẩn âm không méo tiếng, (âm thanh sạch sẽ) 

 Bảng sau đây là thông số tương đối của tiết diện tương ứng với chiều dài dây tín hiệu âm thanh. 

Bảng tính chỉ dùng cho các hệ thống âm thanh thông báo, âm thanh công cộng cho các công 
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trình. Tăng âm dùng tín hiệu ngõ ra điện áp 100V

 

 Vậy với amply công suất 240W, Ngõ ra điện áp 100V thì dùng dây loa 1,5mm2 chỉ giới hạn 200m, 

dùng dây 2,5mm2 giới hạn 333m thì công suất hệ thống mới đảm bảo như thiết kế. 

 Theo thiết kế trên thì chia zone ra 6 zone, 4 zone là 4 thang bộ và zone cho tất cả hành lang. Theo 

trước ở hành lang chia ra 5 zone, mỗi zone 5 tầng nhưng đi nhiều dây nên người ta cắt phương án 

đó đi. Khác nhau giữa 2 PA là nếu dùng PA cũ thì có 5 zone ở khu vực HL, dây đi từ mỗi loa đến 

hộp nối là dây chậm cháy 1x2x1.5, cứ 1 tầng có 3 dây cho 3 loa đi ra, cả 5 tầng đi về hộp nội nối 

lại vào dây 2x1.5mm. theo PA cũ 5 zone thì có 5 dây đi về P.QL nhưng PA mới chỉ 1 zone thì 5 

hộp nối dây đó nối lại với nhau và chỉ 1 dây 2x1x1.5 đi về P.QL 

Ở mỗi cầu thang cũng nối nối tiếp giữa loa và dây chậm cháy 2x1x1.5 rồi 1 dây đó đi về P.QL 
 Có mấy zone thì có ngần đó dây đi về P.QL và đấu vào bộ ĐK trung tâm. 
Tính toán công suất và lựa chọn công nghệ âm thanh: 

Tính toán công suất của hệ thống: Công suất của hệ thống sẽ bằng công suất của các loại loa 

cộng lại (Ví dụ loa âm trần là 6W mỗi loa, loa gấn tường có thể dùng loại 6W hoặc 9W tùy thiết 

kế. loa nén thì dùng loại 15W, tính ra tổng công suất bao nhiêu. sau đó dự phòng tầm mấy % công 

suất suy hao đường dây nữa là ra công suất của hệ thống mà tính thiết bị đi kèm) 

Sau khí có công suất rồi ta chọn công nghệ loa, có thể chọn là VX 300, hoặc FV200, hoặc Plena 

VAS bosch...v...v… (Ghi chú Plena bộ dk trung tâm có tích hợp quản lý 6 vùng loa và tích hợp 1 

amli 240W bên trong rồi). 

Sau khi chọn công nghệ xong ví dụ ta chọn công nghệ Plena VAS. thì ta cần tính toán để chọn thiết 

bị. Căn cứ vào số zone để chọn bộ định tuyến. Trong bộ điều khiển trung tâm có sẵn 6 vùng rồi, 

nếu số zone của công trình nhiều hơn 6 zone thì cần mua thêm 1 bộ định tuyến nữa. mỗi bộ định 

tuyến cũng chỉ quản lý dc 6 vùng thôi nên căn cứ để chọn. Tưng ứng để chọn bàn phím mở rộng. 

(Bàn gọi đã có sẵn chọn cho 6 vùng nhưng nhiều hơn 6 vùng thì ngoài bàn gọi cần mua thêm 1 bàn 

phím mở rộng). 
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 Căn cứ công suất để mua aamli nhưng phải để ý là bộ ĐKTT đã tích hợp 1 amply 240W 

rồi. nhiều hơn 240W thì mua thêm amply. 

 Trên đây là cho công nghệ của Plena Vas, với các công nghệ khác căn cứ vào thông số 

thiết bị có sẵn trên mạng mà tính toán. 

IV- Giải pháp tổng thể truyền hình: 
 Lựa chọn công nghệ  

 Có 2 loại là Analog và IPTV. 
 

 (MATV :TH Vệ tinh, và CATV: TH cáp) 
 

 MATV:  Bao gồm các thành phần chính: 
Hệ thống anten bao gồm các anten parabol thu tín hiệu từ vệ tinh, anten UHF/VHF thu tín hiệu 

truyền hình mặt đất. 

Bộ Modulatora là bộ điều chế tín hiệu từ tín hiệu AV (Audio/Video) Sang tín hiệu RF để truyền 

dẫn qua cáp. 

Bộ Combiner là bộ trộn tín hiệu: Dùng để trộn nhiều tín hiệu RF (Từ nhiều hướng như từ anten, 

từ truyền hình cáp, từ kênh riêng..) Sang 1 tín hiệu RF tổng hợp có tín hiệu tốt hơn. 

Bộ khếch đại tín hiệu Amp: Do tín hiệu đi từ anten xuống bị suy hao khi qua hệ thống mạng cáp 

và bộ chia, do vậy hệ thống MATV cần sử dụng các bộ khuếch đại tín hiệu. Các bộ khuếch đại 

này chỉnh được mức khuếch đại đầu ra. Độ khuếch đại tối đa thường đạt mức +40dB. 

Bộ chia tín hiệu : Bộ chia là thiết bị phân chia tín hiệu thành nhiều đầu ra. Mức tín hiệu tại các 

đầu ra đều bằng nhau và bị suy giảm so với mức tín hiệu đầu vào tùy theo loại bộ chia. 
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Bộ tap-off ( Bộ chia tín hiệu không đều - nhăm muc đich đưa ra nhưng đương tin hiêu RF không 

giông nhau co thê manh hay yêu đê cung câp cho cac khu vưc co nhiêu thuê bao hoăc cac khu 

vưc co it thuê bao Còn gọi là Coupler hay Passive splitter ): Bộ tape là thiết bị phân chia tín 

hiệu thành nhiều đầu ra không cân bằng. Mức tín hiệu tại đầu OUT = mức tín hiệu tại đầu IN – 

3.5dB. Mức tín hiệu tại các đầu TAPE bằng nhau và bị suy giảm so với mức tín hiệu đầu vào tùy 

theo loại tape. 

 

Chuyên sâu hơn về bộ điều chế tín hiệu: là thiết bị chuyển đổi tín hiệu từ AV ra RF dùng để 

chuyển đổi tín hiệu AV từ đầu thu k+,VTC hoặc CAMERA trộn cùng tín hiệu truyền hình cáp,tín 

hiệu ra tivi không thay đổi xem nhiều kênh độc lập. 
  

Truyền Hình Cáp CATV: 

  
Một trung tâm truyền hình cáp có thể khai thác chương trình từ nhiều nguồn tín hiệu phát 

khác nhau (vệ tinh, viba mặt đất, các trung tâm sản xuất chương trình…) . Tuy nhiên, cần 

phải mua bản quyền phát sóng ở các đơn vị cung cấp. 
  
Mục đích truyền hình cáp là chọn lọc, cung cấp nhiều chương trình truyền hình hay phục 

vụ cho khán giả. Để phục vụ cho nhu cầu cao hơn các trung tâm truyền hình cáp còn có 

thể cung cấp hệ thống mạng truyền hình tương tác, truyền hình internet…Sau đây là 1 

mạng cáp CATV-HFC khái quát: 

Mô hình IPTV ở khách sạn RDB: 

 

 Việc xuất hiện ngày càng nhiều các dòng Hotel hay Hospitality TV của các nhà sản xuất 

tên tuổi như Samsung/LG/Philips trên thị trường doanh nghiệp (B2B) cũng làm nóng lên 

nhu cầu sử dụng IP TV. 

 Xu thế giải trí của khách hàng không còn nằm trên màn hình TV nữa mà phải liên kết 

với điện thoại thông minh, máy tính bảng, … 
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 Ngoài ra, nhu cầu riêng tư và giải trí trên màn hình lớn cũng được các khách hàng trẻ đưa 

ra ngay tại phòng; việc này đòi hỏi khả năng tích hợp với hệ thống quản lý tài sản (PMS) 

của đơn vị rất cao. 

 Mô hình giải pháp: 
 

  

�   

  

 

  
 
 

 

 

Xét tổng quan sơ đồ để lên giải pháp cho một dự án: 

a) Analog. 

 

Sơ đồ Sơ đô Analog MATV này là tổng quan, bình thường các đơn vị chỉ dùng 1 trong những giải 

pháp trên, tùy thuộc vào nhu cầu hoặc list kênh yêu cầu: 

Các nguồn kênh như Analog chinh lây tư nha cung câp đia phương như SCTV, 

VTVCab…(Gồm khoảng 70 kênh) là tin hiêu RF Analog đa co thê sư dung nên đưa thăng vao 

Combiner va truyên tơi TV. 

Vì mô hình này là Analog nên chi chuyên sang tin hiêu RF analog rồi chuyển đến TV luôn, như 

hình trên nguồn kênh lấy tư SCTV, VTVCab… sẽ đi thẳng vào combiner, qua bộ kếch đại Amp 

đến TV. 

Đối với nhưng kênh không co phat trong chum kênh Analog cua NCC đia phương thì phải thu 

thêm tín hiệu gồm các nguồn thu: 

Pay TV tư vê tinh K+ or nha cung câp khac. Vi du : K+1, K+ PM… 
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FTA la kênh free tư vê tinh như Nga, Nhât, Đưc, China… 
 

Ngoai ra cung co thê thu free truyên hinh măt đât T2, nhưng phai lăp thêm Anten(Thưc tê nhưng 

kênh free điêu co trong chum kênh cua NCC nên viêc nay k cân thiêt 

Theo hình trên tại vị trí số 1 là bộ chia vệ tinh (Chia 2, chia 4, chia 6..) cân bao nhiêu kênh thi chia 

bây nhiêu, co thê lăp 1 chao FTA hay nhiêu chao tuy sô lương kênh yêu câu. 

Từ bộ chia vệ tinh xuống STB là Set-top-box (Bộ giải mã, nó kích thước bằng cái đầu ti vi bình 

thường) (Mỗi kênh 1 bộ STB - có thể dùng sang loại IRD 6 cổng thu được 6 kênh FTA và ra 6AV); 

màu xanh là Source phát kênh riêng của đơn vị. Thường thì kênh từ nhà cung cấp đã đủ rồi, chỉ cấp 

thêm tầm 5 đến 10 kênh vệ tinh mà NCC không có thôi. Tín hiệu từ cổng AV của bộ STB phải là 

tín hiệu AV vì bộ trộn chỉ trộn được tín hiệu AV. 
 

RF network ở trên là hệ thống cáp đồng trục, vì đây là tín hiệu analog chứ không phải cáp mạng 

(Tín hiệu số). 

b) Tín hiệu số. 

Sơ đồ nguyên lý: 
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V- Hoạt động của công ty trong các lĩnh vực:  

Công ty Thái Vinh Chuyên cung cấp, thi công dự án điện nhẹ: Khu công nghiệp nhà xưởng, Khách 

Sạn, Tòa Nhà, Bệnh viện, Văn phòng đảm bảo uy tín chuyên nghiệp. 

- Nhận cung cấp vật tư thiêt bị thi công trọn gói. 

-  Nhận thi công lắp đặt trọn gói, nhận lắp đặt thiết bị cài đặt các hệ thống Điện nhẹ hướng  

Dẫn sử dụng, bảo trì bảo dưỡng hệ thống. 

1. GIẢI PHÁP NETWORK SYSTEM 

- Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công mạng nội bộ (LAN) 

- Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công mạng diện rộng (WAN) 

- Dịch vụ tư vấn thiết kế, thi công mạng Internet / Intranet. 

- Dịch vụ tư vấn thiết kế thi công hê thống mạng không dây băng thông rộng (wireless 

Access Point) 

- Dịch vụ tư vấn  thiết kế thi công hệ thống kiểm soát ra vào (Access Control) 

            - Dịch vụ tư vấn  thiết kế thi công hệ thống bãi giữ xe thông minh (Car Parking) 

            -  Dịch vụ tư vấn thiết kế thi công hệ thống điều khiển đèn (Lighting Control) 

            -  Dịch vụ tư vấn thiết kế thi công hệ thống truyền hình vệ tinh, Cáp MATV, CATV… 

            -  Dịch vụ tư vấn Thiết kế thi công hệ thống hội nghị truyền hình (Video Conferencing) 

- Dịch vụ tư vấn Thiết kế thi công hê thống chuông cửa có hình (Door phone) 

- Kinh doanh phân phối, bán lẻ cung cấp lắp đặt thi công các dự án lớn với giá thành rẻ 

nhất thị trường. Server, router, switch, dây mạng, cân bằng tải, …vvv 

Sound: Cung cấp lắp đặt thi công hệ thống loa thông báo, hội trường, sận khấu, …vv 

2. GIẢI PHÁP TỔNG ĐÀI 

- Dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống, thi công lắp đặt hệ thống tổng đài IP, analog giải pháp 

cho danh nghiệp, khách sạn, bệnh viện, trường học, ngân hàng, tòa nhà, nhà máy khu 

công nghiệp. 

- Kinh doanh phân phối, bán lẻ và cung cấp lắp đặt cho dự án với giá rẻ nhất thị trường: Thiết 

bị viễn thông, Tổng đài điện thoại nội bộ, Máy điện thoại, Bộ đàm, Thiết bị mạng phụ trợ, 

Phụ kiện các loại , … 

3.  GIẢI PHÁP CCTV QUAN SÁT 

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera quan sát cho tòa nhà, khối văn phòng, cho Khu công 
nghiệp, Khách sạn, cho khối Ngân hàng – Tài chính, Siêu thị,Sàn giao dịch, các nút giao 
thông, nhà xưởng,kho bãi, cửa hàng quán tạp hóa,quán bar,kiểm soát ra vào bãi đỗ xe…. 

- Kinh doanh phân phối, bán lẻ và cung cấp, lắp đặt cho dự án với giá tốt nhất thị trường: 

Camera giám sát, Đầu ghi hình, Báo trộm, Chuông cửa màn hình, Phụ kiện CCTV các 

loại.. 
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4. GIẢI PHÁP ÂM THANH  

Tư vấn Thiết kế hệ thống thi công lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo Trong các tòa nhà lớn, 
siêu thị, chung cư, khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn…thì hệ thống âm thanh công cộng. 

- Thiết kế thi công hệ thống âm thanh công cộng (Public Adress) 

- Thiết kế thi công hệ thống âm thanh hội thảo (Audio Conference System) 

  Hình ảnh sơ đồ kết nối thiết bị điện nhẹ như sau: 

- Hệ thống Network Biện pháp thi công đấu nối, kết nối thiết bị như sau: 
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Thái Vinh – Chất Lượng Tạo Nên Thương Hiệu – www.ThaiVinh.vn 
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- Hệ thống Tổng Đài Biện pháp thi công đấu nối, kết nối thiết bị như sau: 
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Giải pháp hệ thống tổng đài nội bộ Panasonic: 

 

 

Mô hình lắp đặt cho tổng đài KX- TDE (Analog) 
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Mô hình lắp đặt cho tổng đài KX- TDE (IP)  
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- Hệ thống CCTV Biện pháp thi công đấu nối, kết nối thiết bị như sau: 

Giải pháp camera đo thân nhiệt con người 
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Kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuân mặt - khóa từ: 
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Sơ đồ kết nối các thiết bị - dự án camera giám sát đường phố. 
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Phần mềm quản lý Camera 
Sơ đồ kết nối mô tả của phần  mềm. 
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Hệ thống giao thông thông minh  
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Giải pháp CCTV cho tòa nhà trung cư cao tầng: 
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Sơ đồ  kết nối bộ thu phát không dây cho thang máy:  
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Mô hình kết nối bộ thu phát không dây cho camera trung cư cao tầng  khu nghỉ dưỡng, khu đô thị .. 

 

 

 

WISP CPE 

WISP CPE 

WISP CPE 
Outdoor 
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Giải pháp Camera an ninh Ngân hàng 
Hệ thống camera giám sát ngân hàng là một giải pháp tiên tiến trên thế giới đang được rất nhiều 
quốc gia ứng dụng và phát triển. Tại Việt Nam, Công ty Thái Vinh là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực 
này, hệ thống của Thái Vinh  là một giải pháp tổng thể về giám sát và quản lý an ninh cho ngân 
hàng 
Ngân hàng là khu vực giao dịch tiền mặt có giá trị lớn, chính vì vậy vấn đề an ninh luôn được đề 
cao. Để có thể đảm bảo an ninh, an toàn cho ngân ngân hàng thì việc lắp đặt camera cho ngân 
hàng là giải pháp cấp thiết, đóng vài trò vô cùng quan trọng. 
Ưu điểm của giải pháp Camera quan sát cho ngân hàng 
– Hệ thống giám sát hình ảnh độ phân giải cao, tin cậy, ổn định và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giám 
sát tại các địa điểm như hội sở, chi nhánh và các máy ATM nằm rải rác trên địa bàn rộng. 
– Ngăn chặn các hành vi gian lận trong giao dịch tài chính/ngân hàng 
– Ngăn chặn và phát hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản như trộm cắp, cướp 
– Giảm thiểu các lỗi do con người có thể gây ra trong các giao dịch tài chính 
– Đa dạng hệ thống báo động 
– Hệ thống bảo trì và vận hành thiết bị thông minh: Phát hiện và kiểm tra tình trạng thiết bị trực tiếp 
và gửi tin tự động khi phát hiện lỗi. 
Những vị trí quan trọng cần lắp đặt camera cho ngân hàng 
- Quầy giao dịch: Trong quá trình giao dịch có thể xảy ra sự cố sai xót và các thủ tục, chuyển giao 
tiền. 
- Kho quỹ, phòng server: Thiết lập ghi hình theo lịch thời gian. Ban ngày ghi hình liên tục, ban 
đêm ghi hình khi có chuyển động kết hợp với cảnh báo, vừa đảm bảo được an ninh vừa giảm được 
dung lượng ghi hình 
- Bãi giữ xe: Bảo vệ tài sản cho khách hàng, hạn chế tình trạng trộm cắp. 
- Khu vực ra/vào: Khu vực này thường có nhiều người qua lại, lắp đặt camera là giải pháp tuyệt 
vời giúp giám sát mọi hoạt động, hành vi của khách hàng, đồng thời phát hiện sự xâm nhập bất hợp 
pháp. 
- Quan sát toàn cảnh: Để có thể quan sát được hoạt động của nhân viên gia dịch, nhân viên kiểm 
soát, hoạt động của khách hàng. 
- Cây ATM: Lắp camera tại những vị trí này sẽ phát hiện được những hành vi bất thường, giám sát 
toàn diện.  Hình ảnh lắp đặt tại  Ngân hàng 
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Hệ thống Âm thanh Biện pháp thi công đấu nối, kết nối thiết bị như sau:  
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Hệ thống loa FV200 của TOA. 
 

 Đây là 1 hệ thiết bị gồm nhiều thiết bị thành phần, nên nếu xảy ra sự cố 1 thiết bị thì không cần 

thay đổi toàn hệ thống. 
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Hệ VX-3000 của TOA 

 

 

Công nghệ này cũng tốt, tiên tiến hơn loại FV-200 nhưng giá đắt hơn, với lại chỉ áp dụng cho 

nhiều Block mà muốn kết nối với nhau thì dùng hệ thống này. Các block kết nối với nhau thông 

qua SW 

Khi thiết kế chọn công suất thì tính ra công suất loa trước. xong xem mỗi con trung tâm cắm dc 

mấy modul âm thanh. ví dụ 1 modul âm thanh 500w thì 2 modul là 1000w (Con dự phòng chỉ dùng 

khi 2 con kia cháy). vậy tính toán cả hệ thống có mấy loa cộng lại dc công 

suất mấy woát xem lúc dùng full đạt ko. (Bên FV-200 thì 1 con amli đã 1200w, nếu thiếu bao 

nhiêu w thì thêm 1 con amli là dc, bên này phải lựa xem con trung tâm có mấy ngõ cắm modul tăng 

âm,thường thì 3 ngõ, 2 ngõ làm việc còn 1 ngõ dự phòng nhưng phải lưu ý con dự phòng chỉ làm 

việc khi 2 con kia hỏng 

Hệ IP-3000 TOA 
 

Đây là hệ tiên tiến nhất. sử dụng nền tảng IP có khả năng điều khiển hệ thống trên web, có 

tính bảo mật và linh hoạt cao. 
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Hệ thống đơn giản chỉ gồm: Phần mềm IP-3000CD; Bộ giao diện âm thanh IP-

3010AF; Mic chọn vùng IP-300RM và dao diện đồ họa GUI. 

Hệ thống này dùng cho sân bay, bên cảng, khu công nghiệp, căn hộ hạng san 

Hệ thống âm thanh biểu diễn: 
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VI-Triết lý của Thái Vinh  

Công ty Thái Vinh luôn luôn mong muốn phục vụ khách hàng những công nghệ mới nhất, 

những sản phẩm có chất lượng cao nhất… Giúp khách hàng giải quyết những bài toán về thông tin liên 

lạc tiết kiệm – chất lượng – hiệu quả bằng các ứng dụng phần cứng và phần mềm của công ty cung cấp.  

Đối với Thái Vinh, khách hàng là tài sản quan trọng nhất. Sự hài lòng này đã và đang được thể hiện rõ 

nét đối với chất lượng các sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp: chất lượng cao của thiết bị, của 

giải pháp, cuối cùng và quan trọng nhất là chất lượng cao của dịch vụ chăm sóc khách hàng.  

Trong chiến lược con người, Thái Vinh luôn mong muốn mỗi thành viên của công ty là một bộ phận 

hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì công ty luôn có những định 

hướng phát triển mới phù hợp với họ. Các vị trí mới trong công ty luôn dành cho những người làm việc 

lâu năm trong công ty có cùng khả năng với người mới tới.  

Chúng tôi đã và đang cùng khách hàng xây dựng giải pháp tối ưu và lựa chọn công nghệ và thiết bị 

thích hợp đảm bảo tính hệ thống, tính mở, tính phát triển.  

Với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, chúng tôi luôn đảm bảo sẽ đáp ứng được mọi nhu 

cầu của khách hàng cũng như các vấn đề trước và sau bán hàng.  

Hệ thống tổ chức của Công ty Cổ Phần Thái Vinh:  

Hiện nay, công ty Cổ Phần Thái Vinh có đội ngũ cán bộ gần 36 Cán bộ - Công nhân, với hơn 

92% đã tốt nghiệp đại học chính quy về các ngành kỹ thuật công nghệ thông tin, tin học, viễn thông và 

kinh tế. Tuổi trung bình của công ty hiện nay là 29, tuy nhiên các cán bộ đều đã có nhiều kinh nghiệm 

về tư vấn, thi công,lắp đặt cũng như giỏi về kỹ thuật, triển khai, bảo hành trong lĩnh vực công nghệ viễn 

thông, an ninh – giám sát.  

Trong đó:  

Phòng Kế toán - Tài vụ - Kho  4  

Phòng Kinh doanh - Marketing  5 

Phòng Kỹ Thuật  23  

                   Phòng Bảo hành & Dịch vụ giao nhận  3  

Bên cạnh đó, Thái Vinh còn có đội ngũ cộng tác viên, đơn vị đối tác luôn phối hợp cùng các cán bộ 

trong công ty về kỹ thuật, thi công nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển các dự án.   
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BÁO CÁO VỀ  NĂNG LỰC KỸ THUẬT  

ĐỘI NGŨ KỸ THUẬT VIÊN  

Chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo tốt, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng hoàn tất 

những công việc khó khăn phức tạp nhất.   

 Danh sách các cán bộ kỹ thuật phụ trách các công trình của chúng tôi:  

TT  Tên  Trình độ chuyên môn  Kinh nghiệm  

1  Hoàng Văn Cam  Cử nhân công nghệ thông tin 11 năm  

2  Nguyễn Văn Tuấn  Cử nhân Điện tử- Viễn thông  8 năm  

3  Cao Đắc Tuyến  Cao Đẳng  12 năm  

4  Nguyễn Huy Quang  Cử nhân  công nghệ thông tin 04 năm  

5  Hồ Thắng  Cao Đẳng  03 năm  

6  Ung Văn Quốc  Cao Đẳng  06 năm  

7  Lê Văn Huệ  Cao Đẳng  05 năm  

8  Lê Văn Thắng  Cao Đẳng  05 năm  

9  Nguyễn Việt Trường  Cao Đẳng  07 năm  

10  Nguyễn Văn Thuận  Cao Đẳng  07 năm  

11  Nguyễn Văn Thành  Cao Đẳng  06 năm  

12  Nguyễn Phương Đông  Cao Đẳng  03 năm  

13  Hoàng Văn Thư Trung cấp 3 năm 

14  Nguyễn Tiến Đức Cao đẳng 5 năm 

15 Lê Văn Vinh Cao đẳng 05 năm 

16  Nguyễn Văn Thế Cao đẳng 06 năm 

17 Nguyễn Mậu quý Cử nhân công nghệ thông tin 10 năm 

18 Hoàng Văn Tình Trung cấp 5 năm 

19 Hoàng văn Trường Trung cấp  5 năm 

20 Hoàng Ngọc Phương Đại học 10 năm 

21 Vũ Đức Bình Đại học 6 năm 

22 Nguyễn Mạnh Cường Trung cấp 6 năm 

23 Hoàng Văn Ban Trung cấp 6 năm 
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NĂNG LỰC BẢO HÀNH, BẢO TRÌ  

Khách hàng của chúng tôi được hưởng những dịch vụ sau bán hàng tốt nhất. Chúng tôi có các 

trung tâm hỗ trợ khách hàng với đường dây nóng, đội ngũ kỹ thuật viên luôn sẵn sàng 24/24, được 

trang bị đầy đủ các phương tiện kỹ thuật. Tại đây chúng tôi có các hệ thống thiết bị tham khảo cho phép 

các kỹ thuật viên có thể thực hành, thử nghiệm, kiểm tra nhằm nắm vững tốt nhất tính năng tác dụng và 

có thể mô phỏng các cấu hình sử dụng để phát hiện nguyên nhân các trục trặc đang xảy ra tại phía 

khách hàng giúp cho các kỹ thuật viên tại hiện trường có khắc phục nhanh nhất các sự cố.  

Tại mỗi trung tâm kỹ thuật, các vật tư dự phòng cũng được dữ trữ với số lượng cần thiết đảm 

bảo cho hoạt động của các hệ thống đang khai thác không bị ngưng trễ, gián đoạn trong trường hợp có 

sai lỗi thiết bị.   

 Trong thời gian bảo hành, bảo trì, đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi cũng tiến hành kiểm tra 

định kỳ hoạt động và điều kiện làm việc của các hệ thống thiết bị nhằm phòng tránh, ngăn chặn 

những sự cố có thể xảy ra.   

HỖ TRỢ CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT  

Chúng tôi luôn hợp tác chặt chẽ và luôn nhận được sự hỗ trợ cao nhất của các nhà cung cấp. Đội 

ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi luôn được tiếp nhận những công nghệ tiên tiến, kiến thức cơ bản cũng 

như kiến thức chuyên môn chuyên sâu, hiểu biết  sâu sắc về tính năng của thiết bị thông qua những 

khoá đào tạo trong và ngoài nước với sự trợ giúp của những chuyên gia của các nhà cung cấp và không 

ngừng tích lũy kinh nghiệm qua quá trình tham gia các dự án trên khắp đất nước.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI VINH 
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Sơ đồ quy trình thi công: 

 

Quản lý chung của nhà thầu.  

Tất cả mọi hoạt động của công trình, công trường thi công được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát 

chặt chẽ của nhà thầu. Tiến độ và biện pháp thi công chi tiết, biện pháp về An toàn lao động phải được 

nhà thầu phê duyệt trước khi tiến hành thi công. nhà thầu sẽ giám sát toàn bộ quá trình thi công qua các 

báo cáo hàng tuần, hàng tháng gửi về, đồng thời cử cán bộ xuống công trường theo dõi, kiểm tra thực tế 

quá trình thi công & cùng với Chỉ huy công trường giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh với Chủ 

đầu tư & Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát. 
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- Tổ chức thi công ngoài hiện trường ( Xem sơ đồ tổ chức thi công kèm theo) 

- Chỉ huy trưởng công trường: Đại diện nhà thầu ở công trường, có trách nhiệm điều hành toàn bộ dự 

án - điều tiết các đội thi công về tiến độ, quan hệ trực tiếp với chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề liên 

quan đến việc thi công. Giúp việc cho chỉ huy trưởng công trình có các chỉ huy phó công trường ( trong 

đó 01 chỉ huy phó phụ trách tài chính, kinh tế và 01 chỉ huy phó phụ trách kỹ thuật, hồ sơ.) 

- Bộ phận kế hoạch - vật tư - thiết bị : Bộ phận vật tư cho dự án này là rất quan trọng, bởi dự án có 

nhiều chủng loại vật tư . Bộ phận này đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ vật tư cho công trình, không 

được làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công công trình. Nhiệm vụ chính của cơ quan cung ứng vật tư là đặt 

và nhận hàng. Sau đó căn cứ vào tiến độ thi công cấp phát vật tư, trang thiết bị cho việc thi công nhằm 

đáp ứng được theo bản tiến độ cung cấp vật tư và thiết bị cho công trình.  

- Bộ phận quản lý kỹ thuật, tiến độ: Gồm đội ngũ kĩ sư có thâm niên, kinh nghiệm chuyên ngành trực 

tiếp chỉ đạo thi công các hạng mục của mình. Chịu trách nhiệm trước chỉ huy trưởng, chủ đầu tư về các 

vấn đề liên quan đến việc thi công như: Thay đổi thiết kế, phát sinh công việc, thay đổi vật tư, vật liệu 

đưa vào thi công công trình, tổ chức kiểm tra kỹ thuật v.v... thống nhất chương trình nghiệm thu, bàn giao 

với Chủ đầu tư. Chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán theo giai đoạn và toàn bộ 

công trình. 

- Bộ phận an toàn lao bảo vệ, y tế: động. 

+ Các cán bộ an toàn tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ kỹ thuật và công nhân về kỹ năng làm 

việc an toàn và hiệu quả. Luôn đôn đốc, kiểm tra công tác an toàn lao động trên công trường góp phần 

hoàn thành dự án đạt hiệu quả cao. 

+ Bảo vệ công trường : Bộ phận bảo vệ chịu trách nhiệm bảo vệ toàn bộ tài sản của nhà thầu, đảm 

bảo an ninh trong thời gian thi công, làm thẻ ra vào công trường và đăng ký tạm trú cho Cán bộ công 

nhân viên. 

+ Y tế công trường : Được trang bị tủ thuốc và dung cụ sơ cứu đầy đủ. Luôn túc trực thường 

xuyên trong thời gian thi công. Kịp thời sơ cứu những tai nạn xảy ra.  

- Bộ phận quản lý chất lượng, hồ sơ: Gồm cán bộ có thâm niên, kinh nghiệm đảm bảo chất lượng công 

trình, các thủ tục, hồ sơ giấy tờ đầu vào, đầu ra. Công tác hồ sơ nghiệm thu, bàn giao chạy thử đúng mẫu 

biểu theo quy định. 
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- Bộ phận tài chính kế toán: Luôn đảm bảo việc thanh toán cho các nhà cung cấp để đảm bảo tiến độ giao 

hàng hóa, vật tư đến công trình đúng thời hạn. Thực hiện các công tác thanh toán, hồ sơ quyết toán với 

nhà cung cấp, chủ đầu tư đúng quy định của pháp luật. 

- Đội trưởng đội xây lắp: Các đội trưởng chịu trách nhiệm trước chỉ huy trưởng công trường về toàn bộ 

tiến độ, chất lượng, an toàn của hạng mục được phân giao. Điều hành toàn bộ các tổ thi công thuộc phạm 

vi quản lý của đội. 

- Đội ngũ tổ thợ, công nhân: Các đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề có tay nghề cao, đủ số lượng tham 

gia thi công xây dựng công trình như: Các đội thợ điện, thợ điều hòa, thợ làm thi công ống gió... Tuỳ theo 

tiến độ thi công, số lượng công nhân sẽ được điều động đến công trường để đảm bảo tiến độ thi công của 

dự án. 

- Bố trí tổng mặt bằng thi công:  

Bố trí tổng mặt bằng thi công dựa trên tổng mặt bằng xây dựng bản vẽ thiết kế kĩ thuật thi công, 

trình tự thi công các hạng mục đề ra, có chú ý đến các yêu cầu và các quy định về an toàn thi công, vệ 

sinh môi trường, chống bụi, chống ồn, chống cháy, an ninh, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến hoạt động 

của các khu vực xung quanh.  

Nhà thầu chúng tôi sẽ làm việc với Chủ đầu tư, ban quản lý dự án để xin các vị trí đặt thiết bị máy móc, 

các bãi tập kết vật tư, thiết bị, hệ thống đường điện, nước phục vụ thi công, hệ thống nhà ở, lán trại tạm 

cho cán bộ, công nhân viên. 

-Vị trí đặt máy móc thiết bị: Vị trí đặt các loại thiết bị phải phù hợp, nhằm tận dụng tối đa khả năng máy 

móc thiết bị, dễ ràng tiếp nhận vật liệu, dễ di chuyển.  

-Kho bãi: Dùng để chứa vật tư chính, vật tư phụ. Các kho này được bố trí ở các khu trống sao cho 

thuận tiện cho việc xuất vật tư cho thi công, chúng có cấu tạo từ nhà khung thép, lợp tôn thuận lợi cho 

việc lắp dựng, di chuyển. 

-Nhà ban chỉ huy công trường: Được bố trí ở vị trí trung tâm để thuận tiện cho việc chỉ đạo thi 

công của công trường. 

-Nhà ở cho cán bộ, công nhân viên: Được bố trí xung quanh công trường ở các khu đất trống, các 

nhà này bố trí sao cho an toàn ít bị ảnh hưởng quá trình thi công 
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-Điện phục vụ thi công: Nhà thầu chủ động làm việc với Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, cơ quan 

chức năng sở tại để xin đấu điện thi công (làm các thủ tục, hợp đồng mua điện). Để đảm bảo an toàn trong 

quá trình sử dụng điện, bố trí lắp aptômát để ngắt điện khi bị chập, quá tải.  

-Nước phục vụ thi công: Nhà thầu chủ động làm việc với Chủ đầu tư, ban quản lý dự án, Cơ quan 

chủ quản để xin cấp nước thi công. Nước được lấy từ nguồn nước gần công công trường, đầu họng nước 

nhà thầu lắp đồng hồ đo để xác định lượng nước sử dụng. Nước từ nguồn cấp được dẫn đến chứa tại các 

bể chứa tạm trên công trường.  

Biện pháp kiểm soát chất lượng 

-   Mục đích 

 Nhằm thiết lập, kiểm tra vận hành, quản lý và bảo trì sau này cho từng hạng mục thi công theo 

đúng tiêu chuẩn kĩ thuật và bản vẽ thi công được phê duyệt. Quy trình này cung cấp cho bên A, ban quản 

lý và chủ đầu tư một cách nhìn tổng quát toàn bộ hạng mục thi công để cùng bên B tiến hành kiểm tra lắp 

đặt hệ thống. 

-  Quy trình thực hiện 

 Các hạng mục thi công đều phải có danh mục kiểm tra về chất lượng thi công quy chuẩn để đảm 

bảo công việc được thực hiện theo đúng kỹ thuật của hạng mục. 

- Kiểm tra vật tư, thiết bị 

 Toàn bộ vật tư thiết bị nhập khẩu hoặc mua trong nước đều phải đảm bảo đầy đủ xuất xứ, chứng 

nhận và đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. 

 Các vật tư thiết bị đưa vào công trường thi công phải được sự đồng ý của bên A, ban quản lý và 

chủ đầu tư, phải đạt được các yêu cầu về kỹ thuật. 

- Kiểm tra trong quá trình giao nhận 

Danh mục biểu mẫu kiểm tra như sau: 

+ Tiêu chuẩn kỹ thuật 

+ Hạng mục sử dụng 

+ Số lượng 
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+ Chứng chỉ chất lượng hàng hóa 

- Nghiệm thu trong quá trình lắp đặt  

 Tất cả các hạng mục thi công đều phải có biểu mẫu nghiệm thu lắp đặt nhằm đánh giá công việc 

cũng như sửa chữa khi có sai sót trong thi công. biểu mẫu này phải đi kèm với mẫu kiểm tra tại công 

trường do bên A, ban quản lý và chủ đầu tư ban hành.  

- Báo cáo thử nghiệm 

Các hạng mục công việc cần phải thử nghiệm cũng đều phải có biểu mẫu báo cáo thử nghiệm đã 

được bên A, ban quản lý và chủ đầu tư chấp thuận.  

-  Báo cáo thử nghiệm cuối cùng  

Báo cáo nghiệm thu hoạt động phải được bên A, ban quản lý và Chủ Đầu Tư chấp thuận nhằm bảo 

đảm toàn bộ hệ thống được lắp đặt đã vận hành đúng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu. 

- Các hồ sơ kỹ thuật bàn giao:  

Bản vẽ hoàn công, tài liệu kỹ thuật của thiết bị và các biên bản nghiệm thu từng phần kiểm 

nghiệm và nghiệm thu hệ thống đều được bàn giao cho bên A, bản quản lý và Chủ Đầu Tư.  

- Các tiêu chuẩn được nhà thầu áp dụng trong thi công: 

Nhà thầu thực hiện công tác lắp đặt hệ thống điện theo đúng hệ thống tiêu chuẩn hiện hành của Việt 
Nam: 

- TCVN: 4055 – 1985: Tổ chức thi công. 

- TCVN: 4225 – 1988: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Quy phạm thi 
công và nghiệm thu. 

- TCVN: 5038 – 1991: Kỹ thuật an toàn xây dựng. 

- TCVN 4091 – 1985: Nghiệm thu các công trình xây dựng 

- TCVN 5308 – 1991: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động 

- TCVN 4086 – 1995: Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động 

- TCXDVN 263-2002: Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình. 

- 11TCN-18-84 : Qui phạm trang bị điện về qui định chung. 

- 11TCN-19-84 : Qui phạm trang bị điện về hệ thống đường dây dẫn điện. 

- 11TCN-20-84 : Qui phạm trang bị điện về bảo vệ và tự động. 
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- Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành được áp dụng: 20 TCN 25-91; 20 TCN 27-91; 11 TCN 18-84  
đến 11 TCN 21-84. 

- Nghiệm thu đúng theo NĐ209/CP và  TCVN 371: 2006 

 

BÁO CÁO VỀ NĂNG LỰC NHÀ THẦU TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT  KINH DOANH CHÍNH  

Hướng kinh doanh của Thái vinh  

1- Thương mại:   

Quan điểm kinh doanh của công ty là “Không chỉ cung cấp sản phẩm tốt” mà cung cấp cho 

khách hàng “1 giải pháp hiệu quả - 1 hệ thống hiệu quả” mà khách hàng mong đợi.  

 Chính vì thế, các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đều được thử nghiệm với thời gian ít nhất là 1 tháng 

trước khi cung cấp đến tận tay khách hàng.  

2- Dịch vụ:   

• Tư vấn, thiết kế:  

Với đội ngũ quản lý và kỹ thuật được đào tạo chính quy, nhiều năm kinh nghiệm, cập nhật 

thường xuyên các sản phẩm công nghệ mới nên chúng tôi mạnh dạn “chào hàng “ với Quý khách hàng 

dịch vụ “Tư vấn thiết kế “. Với các dự án có giá trị lớn, chúng tôi hoàn toàn miễn phí cho dịch vụ này 

và xem như nay là một lợi thế cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế.  

• Thi công:  

 Với ưu điểm về lập giải pháp, tư vấn, thiết kế, đội ngũ thi công của Thái Vinh nhiều năm qua 

được khách hàng tín nhiệm là một trong những công ty thi công uy tín hàng đầu, chuyên nghiệp, có tổ 

chức và kế hoạch tốt nhất khu vực phía Nam.  

Chúng tôi thi công các công trình dự án từ khi sơ khai đến các văn phòng đang hoạt động.   
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Các đối tác chiến lược: 

1. Camera quan sát 

 

  

  

  

2. Tổng đài – mạng nội bộ  
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3. Thiết bị báo trộm – báo cháy  

  

  

  

4. Máy chấm công  

  

  

 5: Thiết bị mạng  
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6: Hệ thống Loa 

 

 

       KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI  

 

Nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ hoàn hảo, chúng tôi đã giành được sự tín nhiệm của khách 

hàng thuộc mọi cơ quan, tổ chức cũng như các thành phần kinh tế trên cả nước.   
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU 

VII : DỰ ÁN TIÊU BIẾU CÁC GÓI THẦU THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHẸ: 
1. Hệ thống khách hàng – các gói thầu thi công hoàn thành đưa vào sử dụng: 

Dự án điện nhẹ:  khách sạn J&C Hotel 

Địa chỉ: KCN  Samsung – H. Yên phong – T. Bắc Ninh  
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Dự án điện nhẹ:  khách sạn Paralia Hotel Phú Quốc 

Địa chỉ: An Thới, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang 
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Dự án điện nhẹ: Huyện Ủy - UBND Huyện. Vân Hồ - Tỉnh. Sơn La 
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Dự án điện nhẹ: Cửa khẩu quốc tế cầu treo Hà Tĩnh 

 
  

Dự án điện nhẹ: Trường PTTH chuyên Hà Nội - Amsterdam 
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Dự án điện nhẹ:  nhà hàng Long Vĩ Palace Hà Nội nhà hàng cao cấp: 

 
 

Dự án điện nhẹ: Chung cư Vinhomes New Center Hà Tĩnh 

Địa chỉ:  Đường Hàm Nghi – Thành Phố Hà Tĩnh 
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Dự án điện nhẹ:  Tòa 5B2 Chung cư Eurowindow River Park 
Địa chỉ: Đông hội – Đông Anh – Hà Nội 

 
 
Dự án điện nhẹ:  Viện nghiên cứu và phát triển Viettel 
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Dự án điện nhẹ:  Trường Đại Học Điện Lực Cơ Sở 2 

Địa chỉ: Sóc Sơn – Hà Nội 

 
 

Dự án điện nhẹ:  CÔNG TY TNHH WNC VIỆT NAM – Khu công nghiệp quế võ 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ - Phường Vân  Dương-TP  Bắc Ninh 
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Dự án điện nhẹ:  Công ty TNHH DK Hà Nội SB 
Địa chỉ: Lô L3, Khu công nghiệp dệt may Phố Nối B, Xã Dị Sử, Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên 

 

 
Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Shengshing Hải Dương (thi công từ xưởng 1 đến xưởng 8) 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Vsip Hải Dương  
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Dự án điện nhẹ:  Nhà máy RSI Hưng Yên 
Địa chỉ: Xuân Dục Mỹ Hào – Hưng Yên 

 

Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Tribico Hưng Yên 
Địa chỉ: Khu công nghiệp Yên Mỹ 2 - Hưng Yên 
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Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Điện Tử Johnson Health 
Địa chỉ:  KCN Thuận Thành II, Bắc Ninh 

  
 
Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Công ty TNHH Hotron Precision Electronic Industrial Việt Nam 
 
Địa chỉ:  KCN Đồng Văn IV – Hà Nam 
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Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Công Ty TNHH Công Nghệ JOCHU Việt Nam 
 
Địa chỉ:  KCN Đồng Văn IV – Hà Nam 

 

 Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Công ty TNHH UMEC Việt Nam 
Địa chỉ:  KCN Quang Châu, Xã Quang Châu, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang 
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Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Công ty TNHH Phi Hong Việt Nam 
Địa chỉ:  KCN An Dương, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Hải Phòng  

 
 
Dự án điện nhẹ:  Nhà máy WNC Hà Nam 
Địa chỉ:  KCN An Đồng Văn 3, Duy Tiên, Hà Nam 
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Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Healthy  
Địa chỉ:  KCN Yên Phong – Bắc Ninh 

 

 
Dự án điện nhẹ:  Nhà máy Công ty TNHH Hulane Electronic  
Địa chỉ: Lô đất XN 28 và 32, KCN Đại An, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương  
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CAM KẾT KỸ THUẬT 

     

• Dịch vụ sửa chữa bảo trì các hệ thống viễn thông, hệ thống mạng 24/7.  

• Dịch vụ triển khai lắp đặt, thi công hệ thống hạ tầng,cáp.  

• Đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, khi có sự cố sẽ có thiết bị thay thế khắc phục 

tạm thời.  Giá cả cạnh tranh.  

  

   

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ CAM KẾT  PHÁT TRIỂN  

  

Tập thể đội ngũ cán bộ và nhân viên trong công ty quyết tâm xây dựng Công Ty Cổ Phần 

Thái Vinh trở thành một tổ chức vững mạnh về kinh tế, bền chặt trong quan hệ. Thúc đẩy sự hợp 

tác đa phương, để các bên tham gia cùng có lợi, gắn quyền lợi của mọi người vào sự nghiệp chung 

để trở thành sức mạnh tập thể.  

Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển kể từ ngày thành lập cho đến nay, Công Ty Cổ 

Phần Thái Vinh đã đạt được những thành tích đáng kể, công ty từng bước phát triển lớn mạnh, đời 

sống cán bộ nhân viên được cải thiện, khách hàng tin tưởng, bạn bè đối tác quý mến. Có được 

những thành tích kể trên bởi vì công ty đã duy trì được những cam kết quan trọng của mình.   

Khẳng định sự quyết tâm của công ty trong thực hiện chiến lược lâu dài phát triển công ty phục 

vụ khách hàng và hợp tác với bạn bè, đối tác, Công Ty Cổ Phần Thái Vinh cam kết:  
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 Tích cực tham gia đóng góp cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước.   

• Hợp tác lâu dài và hỗ trợ khách hàng bằng việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật và tư vấn kỹ thuật 

chất lượng cao, trung thực và tận tụy với khách hàng.   

• Mở rộng hợp tác với các đối tác trên cơ sở hợp tác chân thành, cùng có lợi để đem đến cho 

khách hàng những dịch vụ, sản phẩm tốt nhất. 

Tổng đài Thái Vinh tư vấn 24/24 giúp khách hàng giải quyết mọi thắc mắc lớn nhỏ của 

mình. Hỗ trợ khách hàng xử lý hệ thống, tư vấn Dự Án: 
 

   Hỗ trợ    Hotline 

Phòng Dự án 
:  0982.366.696 

:  0343.889.888 

Đường dây nóng 24/24 :  024. 3645 2222 

Phòng Bảo Hành :  024 .399 23357 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!  

 

 

 


