THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỢP TÁC GIỮA NHTC VÀ VIETEK
NHẰM TRIỂN KHAI VIỆC PHÂN PHỐI HỆ THỐNG ĐỊNH VỊ
THỜI GIAN THỰC nRTLS
Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 1 tháng 12 năm 2018
Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang (NHTC) trân trọng thông báo Công ty cổ phần Phát
triển Phần mềm và Công nghệ Việt – VIETEK là đối tác chính thức phân phối và triển khai, tích hợp hệ
thống định vị thời gian thực nRTLS ở thị trường thành phố Hà Nội, Việt Nam từ ngày 1/12/2018.
Việc hợp tác với VIETEK sẽ thúc đẩy phát triển, triển khai, tích hợp và chăm sóc khách hàng tốt hơn cho
các dự án định vị thời gian thực chính xác cao ở thị trường thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Về VIETEK: Công ty cổ phần phát triển Phần mềm và Công nghệ Việt
(VIETEK) được thành lập năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực phát triển
phần mềm , thiết kế và sản xuất các thiết bị thông minh và giải pháp công
nghệ như hệ thống GPS Tracking thông minh, hệ thống bãi đỗ xe thông minh
(Smart Car Parking System), hệ thống kiểm soát vào ra, camera thông minh,
hệ thống thanh toán tự động, giải pháp nhà thông mình theo tiêu chuẩn
Châu Âu – KNX,…
Trang web: www.vietek.com.vn và web: www.vity.vn
Về NHTC: Công ty TNHH MTV Công Nghệ Cao Nha Trang
(NHATRANG HITECH) được thành lập năm 2011, là công ty Nghiên cứu,
phát triển và sản xuất các sản phẩm Internet of Things (IoTs), chuyên về hệ
thống định vị thời gian thực chính xác cao (nRTLS).
Trang web: www.nhtc.com.vn
Về giải pháp định vị thời gian thực nRTLS: Hệ thống nRTLS cho phép định vị chính xác người và tài
sản trong thời gian thực với độ chính xác lên đến 10cm:
1. Với khách hàng nhà máy, giải pháp Nhà máy thông minh [Smart Factory] của Nhatrang Hitech liên
tục tích hợp con người, công nghệ và truyền thông để nhanh chóng thích nghi với quy trình sản xuất và
đáp ứng các điều kiện thị trường luôn thay đổi.
2. Với khách hàng siêu thị hoặc đại siêu thị, i-Retail đem đến giải pháp Thông Minh (#Intelligent) Sáng
Tạo (#Innovation) và sử dụng kết nối vạn vật (#IoT) trong bán lẻ truyền thống.
3. Với khách hàng là các tòa nhà văn phòng, Smart Office đem đến giải pháp thông minh để quản lý nhân
viên, tài sản trong thời gian thực.
Chúng tôi cung cấp api và kit phát triển để các nhà phát triển cùng sử dụng, phân tích, tối ưu cho các
giải pháp của mình:
1. An ninh tòa nhà
2. Quản lý tài sản theo thời gian thực
3. Quản lý kho theo thời gian thực
4. Y tế, sức khỏe
5. Phân tích số liệu cho thể thao thành tích cao
…và nhiều ứng dụng khác.
Trang web: www.rtls.nhtc.com.vn
Vui lòng liên hệ info@nhtc.com.vn nếu cần thêm thông tin!

