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ONE HOME 
HOME VISION – GIÁM SÁT AN NINH CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINH 

 

Home Vision là một phần trong giải pháp tổng thể ngôi nhà thông minh (ONE Home) 

do VNPT Technology nghiên cứu phát triển, bao gồm IP camera, nền tảng quản lý dành 

cho nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng trên thiết bị di động thông mình dành cho khách 

hàng. Được nghiên cứu phát triển với mục tiêu mang đến một cuộc sống an toàn hơn, 

Home Vision đáp ứng mọi nhu cầu giám sát tại các hộ gia đình, giúp gia chủ yên tâm 

hơn khi vắng nhà. 

Không chỉ hoạt động như một hệ thống giám sát độc lập, Home Vision có thể tích hợp 

với các hệ thống của bên thứ ba và kết hợp với các giải pháp khác như nông nghiệp 

thông minh, tòa nhà thông minh,… để đáp ứng nhu cầu thực tế đa dạng của khách hàng. 

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

 Khách hàng chủ động lựa chọn loại IP camera theo nhu cầu sử dụng  

 Độ phân giải cao kết hợp với khả năng nhìn ban đêm mang đến chất lượng hình ảnh 

rõ nét thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng 

 Phát hiện chuyển động 

 Mô hình triển khai linh hoạt, dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện có 

 Tối ưu chi phí đầu tư và vận hành 
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI 

Thiết kế mô-đun hóa cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chủ động tùy biến các chức 

năng phù hợp với nhu cầu đặc thù, đồng thời dễ dàng tích hợp với các hệ thống dịch vụ 

khác để tạo thành hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ toàn diện. Với thiết kế triển khai đơn 

giản, khách hàng có thể dễ dàng lắp đặt và kết nối camera mà không cần đến sự hỗ trợ 

của các kỹ thuật viên. 

 

 

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH 

Các tính năng dành cho khách hàng 

 Quản lý camera 

 Kết nối một hoặc nhiều camera 

đồng thời 

 Giám sát (live view) 

 Xem video trực tiếp từ mọi nơi 

trên mọi loại thiết bị: điện thoại 

thông minh/máy tính bảng để 

theo dõi hình ảnh trong phạm vi 

quan sát của camera  

 Xem nhiều khung hình đồng thời  

 Hỗ trợ VBR (Variable bit rate) 

 Hỗ trợ ghi hình, đàm thoại 2 
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chiều 

 Điều khiển camera: quay quét, 

phóng to/thu nhỏ 

 Timeshift 

 Cấu hình các thông số camera 

 Cập nhật phần mềm OTA 

 Ghi hình và lưu trữ 

 Hỗ trợ ghi video theo nhu cầu 

 Chụp ảnh màn hình giám sát 

 Quản lý video, hình ảnh lưu trữ 

 Hỗ trợ lưu trữ trên cloud, thẻ nhớ 

và điện thoại di động 

 Phát hiện chuyển động 

 Cảnh báo 

 Tự động ghi hình khi phát hiện 

chuyển động và gửi cảnh báo  

 Thiết lập cảnh báo theo nhu cầu 

sử dụng: phát chuông cảnh báo 

tại chỗ và trên ứng dụng giám sát
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Các tính năng dành cho nhà cung cấp dịch vụ 

Hệ thống cung cấp đầy đủ các chức năng dịch vụ cho khách hàng cũng như công cụ hỗ 

trợ kinh doanh và vận hành dịch vụ, cụ thể: 

 Quản lý tài khoản quản trị: quản lý 

tài khoản quản trị trên web app, 

danh sách người dùng này sẽ là danh 

sách quản trị viên hệ thống. Mỗi tài 

khoản quản trị sẽ phụ trách toàn bộ 

hệ thống hoặc một hay nhiều khu 

vực xác định trong hệ thống.  

 Quản lý quyền và vai trò: cho phép 

phân quyền người dùng theo vai trò 

trong hệ thống  

 Quản lý khách hàng: cho phép xem 

danh sách những người đăng ký sử 

dụng hệ thống mobile app ONE 

Home và danh sách thiết bị người 

dùng sử dụng trên app. Mỗi khách 

hàng sẽ được định danh bằng mã 

khách hàng và thuộc khu vực xác 

định trong hệ thống.  

 Quản lý thiết bị: cho phép xem danh 

sách những thiết bị người dùng đăng 

ký trên app ONE Home  

 Quản lý loại thiết bị và dòng thiết bị  

 Loại thiết bị: phân loại thiết bị 

theo chức năng của thiết bị như: 

loại camera, loại thiết bị chiếu 

sáng, ... một loại thiết bị bao gồm 

nhiều dòng thiết bị  

 Dòng thiết bị: phân loại thiết bị 

theo hãng sản xuất, dòng thiết bị  

 Quản lý logs: cho phép quản trị có 

thể quản lý lịch sử tác động của 

người dùng trên hệ thống ONE Home 

(bao gồm cả phân hệ Mobile App và 

WEB)  

 Báo cáo thống kê: đưa ra báo cáo về 

khách hàng và thiết bị sử dụng trên 

hệ thống app ONE Home là cơ sở cho 

quản trị hệ thống quản lý giám sát, 

phân tích, hỗ trợ khách hàng 
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IP CAMERA 

Thiết bị camera giám sát do VNTP Technology sản xuất phục vụ giám sát an ninh cho 

ngôi nhà gồm 2 loại:  

 Camera trong nhà (Home Vision HVIP01) 

 Camera ngoài trời (Home Vision HVOF01) 

Đặc điểm nổi bật của thiết bị 

 Độ phân giải cao (full HD) kết hợp với khả năng nhìn ban đêm mang đến chất lượng 

hình ảnh rõ nét thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng  

 Phát hiện chuyển động và cảnh báo chính xác, giúp gia chủ an tâm khi vắng nhà 

 Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều 

 Hỗ trợ lưu trữ video, hình ảnh trên cloud, thẻ nhớ và điện thoại di động 

 Thiết kế nhiều lựa chọn kết nối mạng: Thiết bị hỗ trợ lựa chọn kết nối mạng Wifi và 

Ethernet để đáp ứng mọi mô hình triển khai 

Thiết bị camera giám sát trong nhà (Home Vision HVIP01) 

 

Resolution 1920x1080 (1080p) 

Len 

Focal Length: 4mm 

Field of View: 85˚ 
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Rotation Pan 355°，tilt 70°，speed 10°-30°/S 

IR Distance up to 10m 

Storage Support micro SD Card up to 128GB 

Video 

Video Compression: H265 

Profile: BaseLine/Main/High Profile 

Streaming Capability: Dual Streaming 

Audio 

Built-in microphone and speaker, support two way 

audio 

Audio compression: G.711A/G.711U/ADPCM 

Connectivity Wifi 802.11b/g/n 

Power  Power supply: 5VDC 

Operating temperature, 

humidity 

Operating temperature: -200C ~600C 

Operating humidity: 0% ~95%  
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Thiết bị camera giám sát ngoài trời (Home Vision HVOF01) 

 

Resolution 1920x1080 (1080p) 

Len 

Focal Length: 4mm 

Field of View: 85˚  

IR Distance up to 30m 

Storage Support micro SD up to 128GB 

Video 

Video Compression: H265 

Profile: BaseLine/Main/High Profile 

Streaming Capability: Dual Streaming 

Audio 

Built-in microphone and speaker, support two way 

audio 

Audio compression: G.711A/G.711U/ADPCM 

Connectivity Wifi 802.11b/g/n 

Power  Power supply: 12VDC 

Operating temperature, Operating temperature: -200C ~600C 
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humidity Operating humidity: 0% ~95%  

Weatherproof  rating IP65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

 
Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VNPT Technology, 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 

 
Điện thoại: +84.24.3750.6666 (24/7) 

 
Email: support@vnpt-technology.vn 


