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MỤC LỤC 

----------- ***** ----------- 

 

 

I. GIỚI THIỆU VỀ PHÚ YÊN XANH 

 Thông tin lĩnh vực hoạt động và cấu trúc 

 Đối tác và nhà cung cấp uy tín được lựa chọn 

 Một số dự án tiêu biểu các mảng đã triển khai 

 

II. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

 Hệ thống truyền hình thông minh IPTV 

 Hệ thống Super WiFi Công Nghiệp 

 Hệ thống Camera An Ninh Thông Minh 

 Hệ thống Tổng Đài Hybrid IP Thông Minh 

 Hệ thống Âm Thanh Thông Báo Tập Trung 

 Hạ tầng Cáp tín Hiệu Mạng, Máng cáp và Thang máng cáp 
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PHU YEN XANH SOLUTION COMPANY LIMITED 

Head office: Office 02, Floor 08, Pearl Plaza Building, 561A Dien Bien Phu Street, 

Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City 

Branch: 80/15D, TX52 Street, Ward Thanh Xuan, District 12, Ho Chi Minh City 

Tel: (028) 7109 8678                                                                           MST: 0312275017 

 

   

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP PHÚ YÊN XANH  
Hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, viễn thông - truyền thông, quảng cáo thương mại thành lập năm 

2013. Chúng tôi luôn tạo ra những sản phẩm thiết kế, hệ thống, dịch vụ chuyên nghiệp bởi sự kết hợp của kinh 

nghiệm, trình độ chuyên môn và tư duy sáng tạo của tuổi trẻ đầy năng động và nhiệt huyết trong ngành Công 

nghệ thông tin và Viễn Thông tại Việt Nam. 

Sản phẩm và dịch vụ của PHU YEN XANH SOLUTION COMPANY LIMITED là sự kết hợp hoàn hảo của trình 

độ, đối tác tin cậy, uy tín lâu năm, mỹ thuật và sự sáng tạo trong thiết kế, thi công từng hạng mục dự án. Sự kết 

hợp uyển chuyển giữa thiết kế và thực tiễn cuộc sống đã tạo nên cho chúng tôi một phong cách cung cấp sản 

phẩm Super WiFi Công Nghiệp, Wifi chuyên dụng, Camera thông minh, Hệ thống data center, Tổng đài 

đa nềnh tảng, Hệ thống truyền hình thông minh IPTV cho Bệnh viện, Hotel & Resort, phần mềm và giải 

pháp phần mềm, hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới và bán tự động bơm tưới hay phục vụ giải pháp 

nước nóng cho khách sạn chuyên nghiệp mà hầu hết các doanh nghiệp đang mong đợi. Điều đặc biệt là chúng 

tôi đã có cơ chế tối ưu hóa các quy trình thiết kế bản vẽ, mô phỏng, demo, báo giá, thuyết trình kỹ thuật giúp 

cho việc giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu mà khách hàng vẫn có được sản phẩm hoàn hảo nhất. 

Vốn điều lệ: 1,900,000,000 vnđ ( Một tỷ, chín trăm triệu đồng tại năm 2013 ) 

Vốn điều lệ hiện tại: 6,450,000,000 vnđ ( Sáu tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng tại 12/2021 ) 

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp và đem lại hiệu quả cao nhất 

cho khách hàng! 

 



Sơ đồ cấu trúc: Công ty TNHH Giải Pháp Phú Yên Xanh 

 

LĨNH VỰC KINH DOANH: 

I. HỆ THỐNG WIFI CHUYÊN DỤNG & WIFI CÔNG NGHIỆP TỔNG THỂ: 

 Triển khai phủ sóng Wi-Fi Chuyên Dụng chuẩn công nghiệp cho Trường học, Hotel, Resort, Tòa nhà, 

Kho bãi, Bến cảng, Khu vực công cộng với các dòng sản phẩm ( Super Wi-Fi Altai, Hybrid Wi-Fi, 

RouterBOARD Mikrotik, GrandStream Networks, UBiQUiTi, Aruba Networks, Ruckus Networks, 

Cambium Networks, Ruijie Networks, 4IPNET, PYX Network Deployment Scenario ) 

 Kết nối các vùng không có Internet thông qua truyền tải dữ liệu vô tuyến tầm xa từ vài km đến vài chục 

km từ đất liền ra đảo hoặc lên vùng núi, trạm bơm khí hóa dầu ngoài khơi hoặc trong thang máy. 

II. HỆ THỐNG GIẢI PHÁP CCTV CAMERA THÔNG MINH CHUYÊN NGHIỆP: 

 Thiết kế, lên giải pháp hệ thống Camera an ninh thông minh cho Tòa nhà, Khách sạn, Ngân hàng, 

Resort, Thang máy, Bến cảng, Kho bãi ở nhiều môi trường khắc nghiệt với các thương hiệu 

(BestViews, Bosch, LG, Panasonic, Honeywell, Hikvision, Dahua, …) 

 Hệ thống hội nghị truyền hình âm thanh và video (GrandStream Networks, Yearlink, … ) 

 Kết nối vô tuyến tầm xa cho Camera giao thông, nhận diện khuôn mặt, biển số xe theo thời gian thực. 

 Hệ thống lưu trữ hình ảnh camera khổng lồ với nhiều chuẩn kết nối cũng như lưu trữ linh hoạt. 

III. HỆ THỐNG GIẢI PHÁP PABX TỔNG ĐÀI ĐA NỀNH TẢN CHUYÊN NGHIỆP: 

 Cung cấp giải pháp Tổng đài điện thoại (GrandStream,Yearlink, Panasonic, Siemens, Alcatel, …) 

 Triển khai hạ tầng VoIP liên kết nhiều chi nhánh thông qua Internet với Chi phí tốt nhất. 

IV. HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH SẠN VÀ KHO BÃI: 

 Tư vấn triển khai hệ thống phần mềm Quản lý khách sạn Chuyên dụng ( eZee PMS, Smile, Pyx, … ) 

 Phát triển và thi công toàn bộ Hệ thống kiểm soát Bãi xe ra vào bởi Phú Yên Xanh phát triển. 

 Quản lý tập trung, bán tập trung cho việc triển khai Marketing Online trên nền Wi-Fi Chuyên Dụng 

 Giám sát, quản lý kho bãi Chuyên nghiệp trọn gói từ thiết bị phần cứng đến phần mềm bởi Honeywell 

V. HỆ THỐNG PA BÁO ĐỘNG CHO TÒA NHÀ, TRƯỜNG HỌC VÀ CẢNG HÀNG KHÔNG: 

 Cung cấp giải pháp kiểm soát, báo động thông minh ( Bosch, TOA, Honeywell, Hikvision ) 

 Hệ thống Báo động âm thanh tập trung Chuyên biệt cho từng khu vực Ở tòa nhà bởi chống cháy 

VI. HỆ THỐNG IPTV, MÀN HÌNH GHÉP CHUYÊN DỤNG – VIDEO WALL: 

 Cung cấp công nghệ IPTV cho Resort, Hotel, Hospital; giải pháp Video Wall chuyên nghiệp cho Hộ 

trường, sảnh chờ, phòng hợp, trung tâm điều khiển an ninh và các hạng mục giải trí theo yêu cầu. 

 Giải pháp đáp ứng mọi qui mô dự án trong và ngoài trời với độ nét cao, ổn định với tuổi thọ tuyệt vời. 



 

Phú Yên Xanh tự hào là nhà Cung cấp giải pháp Công nghệ thông tin & Viễn thông chuyên nghiệp, đáp ứng mọi qui mô dự án 

Hệ thống Website của Công ty Giải Pháp Phú Yên Xanh – Saigon 

https://phuyenxanh.vn | https://phuyenxanh.com.vn | https://phuyenxanh.com | https://phuyenxanh.info | 

https://phuyenxanh.org | https://phuyenxanh.edu.vn | https://phuyenxanh.net  

 

https://phuyenxanh.vn/
https://phuyenxanh.com.vn/
https://phuyenxanh.com/
https://phuyenxanh.info/
https://phuyenxanh.org/
https://phuyenxanh.edu.vn/
https://phuyenxanh.net/
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MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU: 

1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHỤC VỤ MẶT ĐẤT SÀI GÒN  

Địa chỉ: A77 Bạch Đằng, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

Cung cấp: Hệ thống Super Wi-Fi Công Nghiệp phủ sóng 800m từ tâm, bao quát toàn bộ khu vực kho vận 

trong bãi đổ tàu bay của Sân bay tân sơn nhất – Saigon. 

Tổng giải pháp: 721,0000,0000 vnđ ( Bảy trăm hai mươi mốt triệu ) 

2. CÔNG TY TNHH THIÊN THANH – THIÊN THANH RESORT PHÚ QUỐC CHUẨN 5 SAO  

Địa chỉ: 78 Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Thị trấn Dương Đông, Tp. Phú Quốc Kiên Giang 

Cung cấp: Hệ thống tổng thể CNTT và Viễn Thông: Hệ thống Wi-Fi Chuyên Dụng, Camera IP Hybrid, Tổng 

đài Panasonic, Server Dell và PC, Laptop Dell, Hệ thống Âm Thanh thông báo và Phát nhạc nền. Giải pháp 

cơ sỡ dữ liệu và Hạ tầng Mạng, Phần mềm quản lý khách sạn và Thiết kế Website chuyên dụng. 

Tổng giải pháp: 4,546,0000,0000 vnđ ( Bốn tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu ) 

3. CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ SP-ITC SÀI GÒN  

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Tư (990 cũ), Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp. HCM 

Cung cấp: Hệ thống Super Wi-Fi Công Nghiệp phục vụ Kiểm tra các Container vừa cập cảng và lưu kho, 

mọi dữ liệu được liên thông liên tục về trung tâm dữ liệu và đỗ một phần về trụ sở chính. 

Tổng giải pháp: 1,543,0000,0000 vnđ ( Một tỷ năm trăm bốn mươi ba triệu đồng ) 

4. TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGÔ THỜI NHIỆM QUẬN BÌNH TÂN  

Địa chỉ: Khu dân cư Hoàng Nam, phường An lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

Cung cấp: Hệ thống tổng thể CNTT và Viễn Thông: Hệ thống Wi-Fi Chuyên Dụng, Camera IP Hybrid, Tổng 

đài Panasonic, Hệ thống Âm Thanh thông báo và Phát nhạc nền.. 

Tổng giải pháp: 3,768,0000,0000 vnđ ( Ba tỷ, bảy trăm sáu mươi tám triệu ) 

5. CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NGA –CORVIN HOTEL & NOLIS HOTEL  

Địa chỉ: 19-21 Thùy Vân, Phường 02, Thành phố Vũng Tàu  

Cung cấp: Hệ thống giải pháp tổng thể CNTT và Viễn Thông: Hệ thống Wi-Fi Chuyên Dụng, Camera IP 

Hybrid, Tổng đài IP chuyên dụng, Cơ sở dữ liệu – Data Center Dell và PC.  

Tổng giải pháp: 2,380,000,000 vnđ ( Hai tỷ, ba trăm tám mươi triệu ) 

6. KHÁCH SẠN MAI SON HOTEL PHÚ QUỐC 

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang 

Cung cấp: Hệ thống giải pháp tổng thể CNTT và Viễn Thông: Hệ thống Wi-Fi Chuyên Dụng, Camera IP 

Hybrid, Tổng đài Panasonic, Hệ thống âm thanh phát nhạc nềnh. 

Tổng giải pháp: 780,000,000 vnđ ( Bảy trăm tám mươi triệu ) 

7. KHÁCH SẠN THẢO NHỚ HOTEL PHÚ QUỐC 

Địa chỉ: 40 Mạc Thiên Tích, Thị trấn Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Kiên Giang 

Cung cấp: Hệ thống giải pháp tổng thể CNTT & Viễn Thông: Hệ thống Wi-Fi Chuẩn Công Nghiệp, Hybrid 

IP Camera, Tổng đài Panasonic Hỗn Hợp, Phần mềm Quản lý khách sạn. 

Tổng giải pháp: 760,000,000 vnđ ( Bảy trăm sáu mươi triệu đồng ) 

8. CÔNG TY TNHH VŨNG TÀU RIVAGE – RIVA HOTEL VŨNG TÀU 

Địa chỉ: 03-05 Thùy Vân, Phường 02, Thành phố Vũng Tàu 

Cung cấp: Hệ thống giải pháp tổng thể CNTT và Viễn Thông: Hệ thống Wi-Fi Chuyên Dụng, Camera IP 

Hybrid, Tổng đài IP chuyên dụng, Cơ sở dữ liệu – Data Center Del và PC. Giải pháp phần mềm eZee PMS 

chuyên dụng cho Quản lý Khách sạn chuẩn 4 sao. 

Tổng gải pháp: 1,200,000,000 vnđ ( Một tỷ hai trăm triệu ) 

9. KHU NGHỈ DƯỠNG ROCK WATER BAY BEACH RESORT & SPA 

Địa chỉ: ĐT719, Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 

Cung cấp: Giải pháp Wi-Fi Chuyên Dụng, Camera Hybrid IP và một số hạng mục khác cho Resort 

Tổng giải pháp: 546,000,0000 vnđ ( Năm trăm bốn mươi sáu triệu ) 

10. KHU NGHỈ DƯỠNG SIX SENSES CÔN ĐẢO 

Địa chỉ: Bãi đất dọc, Thành phố Côn Đảo, Tỉnh Bà Rịa Vũng, Thành phố Vũng Tàu 

Cung cấp: Cung cấp Hệ thống giải pháp hạ tầng phủ sóng Wi-Fi Chuyên Dụng 

Tổng giải pháp: 593,000,0000 vnđ ( Năm trăm chín mươi ba triệu ) 

11. CÔNG TY CẢNG CONTAINER TRUNG TÂM SÀI GÒN 

Địa chỉ: Lô C-17, Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh 

Cung cấp: Cung cấp Hệ thống giải pháp hạ tầng phủ sóng Super Wi-Fi Công Nghiệp 

Tổng giải pháp: 689,000,0000 vnđ ( Sáu trăm tám mươi chín triệu đồng ) 

12. CHUNG CƯ HIỆU THÀNH - THE PARKLAND APARTMENT 



Địa chỉ: Nguyễn Thị Búp, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh 

Cung cấp: Giải pháp kết nối Vô tuyến không giây kết hợp Camera IP về trung tâm tòa nhà Hiệp Thành, 

Hệ thống Camera IP toàn khu vực, Giải pháp bãi đậu xe thông minh 

Tổng giải pháp: 1,689,000,000 vnđ ( Một tỷ sáu trăm tám mươi chín triệu ) 

13. BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC 

Địa chỉ: 4 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 

Cung cấp: Hệ thống IPTV, Wi-Fi Chuyên Dụng và Marketing Online trên nềnh sóng Wi-Fi phục vụ 

Toàn bộ bệnh nhân nội trú, vãn lai và Các nhân viên của bệnh viện. 

Tổng giải pháp: 487,000,0000 vnđ ( Bốn trăm tám mươi bảy triệu ) 

14. CỤC HẢI QUAN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Địa chỉ: 741 QL14, Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước 

Cung cấp: Hệ thống Wi-Fi Chuyên Dụng ngoài trời và trong nhà 

Tổng giải pháp: 487,000,000 vnđ ( Bốn trăm tám mươi bảy triệu ) 

15. UBND THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ KIÊN GIANG 

Địa chỉ: 38 Lê Lợi, Thanh Vân, Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang 

Cung cấp: Hệ thống Wi-Fi Chuyên Dụng ngoài trời và giải pháp hệ thống công nghệ thông tin dữ liệu. 

Tổng giải pháp: 693,000,000 vnđ ( Sáu trăm chín mươi ba triệu ) 

16. KHU NGHỈ DƯỠNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG - ĐẠI LÃI 

Địa chỉ: Phúc Yên – Vĩnh Phúc 

Cung cấp: Hybrid Wifi Mesh Ap Map 1000 + Antenna Omni 13dBi: 04 Bộ (Lắp ngoài trời) 

Hybrid Wifi Mesh Ap Map 800 + Antenna Sector 16dBi: 01 Bộ (Lắp ngoài trời) Server IBM® System® 

x3250 M4 E3-1220: 01 Bộ Router CCR1036-12G-4S-EM: 01 Bộ 

Tổng giải pháp: 600,000,000 vnđ ( Sáu trăm triệu ) 

17. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP – HẢI DƯƠNG  

Địa chỉ: Lai Cách, Cẩm Giang, Thành phố Hải Dương  

Cung cấp: Hybrid Wifi Mesh Ap Map 100 + Antenna 13dBi Omni: 02 Bộ (Lắp đặt ngoài trời) Hybrid Wifi 

Mesh Ap Map 800: 03 Bộ (Lắp bên trong)  

Tổng giải pháp: 790,000,000 vnđ ( Bảy trăm chín mươi triệu ) 

18. KHÁCH SẠN 4 SAO STARCITY – HỒ CHÍ MINH  

Địa chỉ: 144 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.  

Cung cấp: UniFi Ap LR và TOUGHSwitch PoE Carrier, Switch Alcatel, PABX Alcatel, PA, CCTV – Bosch  

Tổng giải pháp: 1,600,000,000 vnđ ( Một tỷ sáu trăm triệu ) 

19. KHU NGHỈ DƯỠNG RESORT BA THẬT – LAGI BÌNH THUẬN 

Địa chỉ: Cách Mạng Tháng 8, P.Bình Tân, Thị Xã Lagi, Bình Thuận  

Cung cấp: Hybrid Wifi Mesh Ap Map 1000 + Antenna Omni 13dBi: 01 Bộ (Lắp ngoài trời) Hybrid Wifi 

Mesh Ap Map 800 + Antenna Omni 15dBi: 01 Bộ (Lắp ngoài trời) Router Draytek Vigor 2920v: 01 Bộ 

Tổng giải pháp: 520,000,000 vnđ ( Năm trăm hai mươi triệu ) 

20. NHÀ NGHỈ MŨI NÉ BỘ CÔNG AN BÌNH THUẬN  

Địa chỉ: 706A Phường 15, Mũi Né, Tỉnh Bình Thuận.  

Cung cấp: Hệ thống sản phẩm Hybrid Wifi Mesh Ap Map 1000 + Antenna 13dBi Omni, Hybrid Wifi Mesh 

Ap Map 800 và các loại Antenna 19dB, bộ định tuyến. 

Tổng giải pháp: 480,000,000 vnđ ( Bốn trăm tám mươi triệu ) 

21. KHU NGHỈ DƯỠNG RESORT HÒA BÌNH – PHÚ QUỐC  

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Phường 07, Dương Đông, Tỉnh Kiên Giang.  

Cung cấp: Hệ thống Hybrid Wifi Mesh Ap Map 1000 + Antenna 13dBi hai phân cực Hệ thống Bullet M2 HP 

UBiQUiTi + Antenna Omni 15dBi toàn resort và hạ tầng mạng. 

Tổng giải pháp: 520,000,000 vnđ ( Năm trăm hai mươi triệu ) 

22. SUỐI NƯỚC NÓNG BÌNH CHÂU & HỒ CỐC – VŨNG TÀU  

Địa chỉ: 55 Bình Châu Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu 

Cung cấp: Hybrid Wifi Mesh Ap Map 1000 + Antenna Omni 13dBi Hybrid Wifi Mesh Ap Map 800 và Còn 

một số hạng mục nhỏ liên quan.  

Tổng giải pháp: 420,000,000 vnđ ( Bốn trăm hai mươi triệu ) 

23. KHU NGHỈ DƯỠNG RAMANA HOTEL SAIGON 

Địa chỉ: 323 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Hồ Chí Minh  

Cung cấp: Hạ tầng giải pháp phủ sóng Wi-Fi Chuyên Dụng cho Khách sạn và Khu vực toàn Resort 

Tổng giải pháp: 688,000,0000 vnđ ( Sáu tám mươi tám triệu ) 

24. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HẢI  

Địa chỉ: Lai cách, Cẩm Giàng, Thành phố Hải Dương  



Cung cấp: Hạ tầng giải pháp phủ sóng Wi-Fi Chuyên Dụng cho Toàn trường  

Tổng giải pháp: 393,000,0000 vnđ ( Ba trăm chín mươi ba triệu ) 

25. KHU NGHỈ DƯỠNG DAISY RESORT PHÚ  

Địa chỉ: Tổ 7 Đường Trần Hưng Đạo, Khu phố 7, Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang  

Cung cấp: Hệ thống Giải pháp Wi-Fi Chuyên Dụng và Marketing Online trên nềnh sóng Wi-Fi  

Tổng giải pháp: 287,000,0000 vnđ ( Hai trăm tám mươi bảy triệu ) 

26. TRƯỜNG QUỐC TẾ SAIGON  

Địa chỉ: 5 Sử Hy Nhan, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh  

Cung cấp: Giải pháp phủ sóng Wifi chuyên dụng toàn bộ trường phục vụ việc truy cập internet và dữ liệu 

Tổng giải pháp: 653,000,0000 vnđ ( Sáu trăm năm mươi ba triệu ) 

27. NHÀ MÁY GIẤY LEE & MAN – HẬU GIANG  

Địa chỉ: Nam Sông Hậu, Phú Hữu A, Châu Thành, Hậu Giang  

Cung cấp: Giải pháp quản lý người dùng trên nềnh sóng Wi-Fi Chuyên Dụng phủ khắp nhà máy  

Tổng gải pháp: 460,000,000 vnđ ( Bốn trăm sáu mươi triệu ) 

28. XÍ NGHIỆP KHO VẬN XĂNG DẦU K130  

Địa chỉ: Khối 6 phường Hà khẩu - Tp Hạ Long - Quảng Ninh  

Cung cấp: Cung cấp giải pháp phủ sóng Hybrid Wi-Fi Mesh cho toàn khu vực kiểm soát, vận hành thiết bị 

và các hệ thống liên quan có kết nối mạng nội bộ để đổ dữ liệu về trung tâm liên tục.  

Tổng gải pháp: 365,000,000 vnđ ( Ba trăm sáu mươi lăm triệu ) 

29. Xem thêm: https://phuyenxanh.vn/du-an/  
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II. GIỚI THIỆU GIẢI 

PHÁP CÔNG NGHỆ 

 

 

 

 

 

 
 



1. HỆ THỐNG IPTV CHO HOSPITAL, HOTEL, RESORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tạo sự khác biệt trong cung cấp dịch vụ giải trí tại Phòng Bệnh 

 Thỏa mãn nhu cầu giải trí của người nhà nuôi bệnh 

 Tạo nhiều phương thức kinh doanh dịch vụ thông qua hệ thống 

 Kênh marketing trực tiếp hiệu quả đến nhóm khách hàng mục tiêu 

 Nâng cao giá trị thương hiệu cũng như hình ảnh của bệnh viện 

 Quản lý và hiện thị popup nội dung cảnh báo, Video trên TV và màn hình quản trị 

 Điều chỉnh layout, thay đổi bố cục hiện thị theo yêu cầu 

 Giám sát ON/OFF TV và các trang thiết bị trong phòng bệnh 

 Phân quyền hệ thống cho từng cấp bật hoặc từng loại phòng bệnh/ khách hàng 

 Điều chỉnh play kênh TV Online hoặc trình chiếu thông báo khẩn cấp 

 

 Hệ thống phần cứng trung tâm điều khiển: 

 Phần mềm trung tâm PYX Middleware 

 Iptv' + Android Box TV - Rating: the smiling faces and intuitive icons + DS Center Manage and 

show hotel's information or services promotion. Support schedule, slide images, scroll text, 

html, video, channel… 

 LCC server Broadcasting hotel's channels + Report Softtools 

 Web based management and reporting application that can be access for reviewing the 

performance/status of the system and rooms. 

 Support IP Multicast content and Customize layout hotel brand style: 

Manage the Hotel TV via IP Network, Multi-language support, Support PMS (Opera) 

integration with iptv, Hospital-TV built-in services.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. HỆ THỐNG SUPER WI-FI CÔNG NGHIỆP 

 

 
a. Với môi trường phục vụ cho việc học và tra cứu thông tin, phú yên xanh đề xuất nên xây dựng 

hệ thống mạng Wi-Fi chuẩn Công nghiệp tốt nhất ngay từ đầu nhằm mang lại chất lượng tốt 

nhất cho việc trải nghiệm người dùng và công việc của Giáo viên khi sử dụng sóng Wi-Fi để kết 

nối về dữ liệu trung tâm trường hoặc kho tư liệu trên Internet được nhanh chóng và trơn chu 

nhất, đảm bảo vùng phủ sóng mạnh và full roaming. 

b. Việc bố trí dòng sản phẩm Access Point Indoor thay vì ngoài trời bởi: Thiết kế phòng hơi đặt 

thù riêng, cần cung cấp dịch vụ phủ sóng Wi-Fi tốt nhất nên Phú Yên Xanh khuyên chọn giải 

pháp Indoor này để đạt được 135% và có kết hợp bộ phát sóng Outdoor nhằm mang lại vùng 

phủ sóng mang lại cho từng vị trí sử dụng đạt yêu cầu. 

c. Toàn bộ hệ thống sẽ phân ra thành 2 tên sóng (SSID) riêng biệt dành cho Cán bộ nhân viên 

Trường và Học sinh – Mục đích cho học sinh sử dụng ở Ký túc xá và giờ giải lao, 2 tên sóng 

được tách biệt và được bảo mật tuyệt đối, xác thực theo MAC và Radius nhằm tránh việc tấn 

công từ SSID – Tên sóng của học sinh. Phú Yên Xanh cam kết bảo mật tuyệt đối. 

d. Hạ tầng được thiết kế chuẩn cho các bộ phát sóng Super Wi-Fi Công Nghiệp hoạt động bền bĩ 

theo thời gian và hoạt động liên tục 24/24 mà không cần phải khởi động lại thiết bị. 

e. Toàn bộ 2 khu vực trường có tên sóng đồng bộ, người dùng (Giáo viên hoặc Học Sinh) khi duy 

chuyển từ vùng Trường Tiểu Học sang vùng Trường THPT không cần phải kết nối lại bởi toàn 

bộ hạ tầng mạng được đồng bộ hóa và quản lý tập trung tại phòng IT. 

 

 



3. HỆ THỐNG CCTV – CAMERA GIÁM SÁT THÔNG MINH AI 

 

 
a. Mục đích camera quan sát sẽ bao quát toàn bộ dọc hành lang và các khu vực thường được chú 

ý: Nhà xe, khu vực văn phòng và dọc tường rào bảo vệ giám sát toàn bộ Trường và Kiểm soát 

học sinh ở bất cứ khu vực nào được cho phép và có Link tới hệ thống Âm thanh báo động. 

b. Các camera quan sát độ phần giải cao sẽ giúp cho vật hay người cần kiểm tra sẽ rõ nét và chính 

xác, giúp tìm ra sự cố nhanh chóng kèm theo nhận diện khuôn mặt AI và Chụp tự động có đối 

chiếu nhằm tránh đột nhập theo những thời gian chỉ định (Tùy chọn ở phần mềm có phí) 

c. Hệ thống kết hợp Camera PTZ quan sát tự động theo chuyển động của con người – Trừ động 

vật và chuyển động của cây cối, giúp an ninh tốt hơn. 

d. Việc xem lại cực kỳ nhanh chóng với công nghệ AI – Nhận diện khuôn mặt tức thì: Khi xem lại 

chỉ cần chọn khuôn mặt lạ cần xem, nó sẽ hiển thị toàn bộ những nơi mà người đó đã đi qua 

trong trường theo từng múi giờ và có cảnh báo an ninh nếu người này lãng quản với mục đích 

xấu hoài. 

e. Với giải pháp hạ tầng camera có sẵn, nếu trường muốn đo thân nhiệt hay tự động mở khóa bằng 

bare là điều rất đơn giản, chỉ cần mua thêm phần mềm do chính phú yên xanh viết, hệ thống sẽ 

kiểm soát ra vào tuyệt đối an toàn và thông minh, không cần nhân viên phải cầm máy đó thân 

nhiệt, chấm công, mở cửa thụ động như trước nữa. 



 
Sơ đồ Nguyên Lý Hoạt Động 

f. Local Map – Chỉ định vị trí camera nhằm biết chính xác vị trí camera gặp sự cố hoặc cảnh báo 

có kết hợp với Hệ thống báo cháy, nhằm can thiệp nhanh nhất khi gặp sự cố. 

 
Với hạ tầng camera đã đáp ứng, chỉ cần phần mềm tập trung, quý khách sẽ có: 

* Quản lý tình trạng kết nối camera 

* Thêm bớt ghi chú vùng giám sát 

* Cảnh báo khói trước nguy cơ cháy nổ 30 phút (Có kèm cảm biến khói) 

* Giao tiếp trực tiếp với hệ thống PA – Âm thanh thông báo nhằm đưa ra cảnh báo bằng âm 

thanh cho toàn bộ các khu vực hoặc phân khu theo chỉ định. 

* Cho phép điều khiển xoay camera (Trái, phải, trên, dưới), phóng to, thu nhỏ (Đối với các 

camera có hỗ trợ) 

* Hệ thống hỗ trợ người dùng lưu trữ và cắt hình ảnh/ video, ghi nhận lại thời gian tại thời điểm 

quay camera/ hiện thông tin thời gian, thông tin camera. 

* Xem lại hình ảnh ghi được của các camera trong hệ thống giám sát tập trung một cách nhanh 

chóng bằng các bộ lộc tùy chọn và theo thời gian thực ngay chính trên Local Map. 

* Giám sát thông qua ứng dụng trên thiết bị di động. Ứng dụng chạy trên các nền tảng điện 

thoại phổ biến hiện nay như Android, iOS. (Có bản Free không phải trả phí) 



g. Chức năng xem lại và trích xuất: 

 
Xem lại hình ảnh ghi lại của bất kỳ camera nào trong hệ thống giám sát tập trung một cách 

nhanh chóng bằng các bộ lọc tùy chọn và theo thời gian thực. 

a. Chức năng tìm kiếm, thống kê danh sách các Video đã được ghi lại: 

- Thống kê gồm các thông tin: 

+ Khoảng thời gian ghi hình 

 + Tên camera ghi hình 

 + Dung lượng video trên ổ cứng...  

- Tìm kiếm video: 

+ Khoảng thời gian ghi hình 

+ Nhóm/ Cụm/ Tên Camera/ Khuôn mặt (Được Camera AI chụp khuôn mặt lại) 

+ Theo chuyển động trong khung hình xác định, có thể phát triển tính năng hỗ trợ tìm kiếm 

video theo kịch bản user định nghĩa thông số đối tượng (cao, dài), định nghĩa hành vi đối tượng 

(đột nhập khu vực cấm, vượt rào ảo). 

- Ghi hình theo nhiều chế độ: Ghi liên tục theo thời gian, ghi khi có chuyển động, khi có Alarm 

và ghi theo thời gian biểu lập sẵn. 

- Cho phép điều chỉnh chất lượng ghi hình và số hình ghi trong một giây cho từng camera. 

- Cho phép thiết lập lưu trữ video cho từng camera. Phần mềm cho phép cấu hình lưu trữ cho 1 

hoặc 1 nhóm camera theo các tiêu chí sau: Nơi lưu trữ (ổ đĩa nào), Thời gian tối đa lưu trữ, 

dung lượng tối đa lưu trữ 

- Phù hợp với các yêu cầu đối với giải pháp lưu trữ tập trung và giải pháp lưu trữ phân tán.  

- Cho phép xem lại các file video đã lưu: 

+ Back 

+ Forward 

+ Slow 

+ Pause 

- Cho phép xem lại đồng thời nhiều camera cùng lúc 

- Cho phép xuất ra các định dạng video thông dụng. 

- Khả năng tải các đoạn video được ghi lại. 

Và còn nhiều chi tiết và ứng dụng mà Hệ thống đang hỗ trợ, … 

 

 

 



4. HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI HYBRID IP THÔNG MINH 

 

 

 
 

 

a. Hệ thống Tổng Đài Nội Bộ được phú yên xanh cung cấp mang lại sự đồng bộ hóa, thẩm mỹ, 

khả năng liên kết cao, hoạt động bền bỉ ngay cả ở những môi trường khắc nghiệt: Muối biển, 

Nhiệt độ cao hay Nhiệt độ âm trong kho lạnh và đồi núi có sấm sét. 

b. Mô hình tổng đài điện thoại nội bộ là khái niệm được các kỹ thuật viên phú yên xanh lắp đặt và 

gắn nhiều chức năng được lập trình sử dụng, lời chào cho phía doanh nghiệp; giúp nhân viên 

công ty thao tác đơn giản như: Nhận cuộc gọi, chuyển cuộc gọi nội bộ, ra bên ngoài thông qua 

nhiều số máy nhánh cùng lúc mà không bị gián đoạn hay bị nhiễu. 

c. Với việc phục vụ liên lạc giữa các bộ phận nội bộ với nhau, nhân viên kinh doanh, nhân viên 

chăm sóc khách hàng, phòng kỹ thuật, trung tâm bảo hành, kế toán và sếp không bị đức quản 

hay trở ngại thì yêu cầu một hệ thống tổng đài nội bộ khi triển khai cần đảm bảo các tiêu chí mà 

phía doanh nghiệp đưa ra. 

d. Số bưu điện CO vào là bao nhiêu? Số Ext máy nhanh cho toàn thể nhân viên công ty hiện tại và 

khả năng mở rộng về sau cho công nghệ tổng đài Analog, tổng đài Ip hay giải pháp tổng đài 

điện toán đám mây cloud phù hợp với nhu cầu, chi phí đầu tư phải đạt được hiệu quả cao và ổn 

định. 

Chúng tôi biết cách giúp quý Doanh nghiệp hoàn thành giải pháp hạ tầng Tổng Đài Nội Bộ tổng thể 

tốt nhất cho quý doanh nghiệp công ty, khách sạn, resort, văn phòng đại diện, cơ quan chính phủ 

nhà nước; bởi kinh nghiệm Phú Yên Xanh đã triển khai hơn 100+ khách hàng lắp đặt. 

 Cáp tín hiệu LAN cần được ưu tiên trong phần hạ tầng nhằm mang lại hoàn hảo cho tín hiệu. 

 Switch – Hub: Bộ chia tín hiệu trung tâm và từng tầng cần lưu ý khi dùng tổng đổng đài IP vì cần 

băng thông lớn, ổn định. 

 Sản phẩm Tổng đài điện thoại theo đúng mô hình 

đưa ra và có tư vấn. 

 Chọn dòng tổng đài Analog hoặc IP phù hợp và đáp 

ứng đủ hiện tại và khả năng phát triển tương lai 

nhằm tránh đầu tư lắc nhắc. 

 Mô phỏng cuộc gọi trước khi tiến hành lắp đặt theo 

vị trí đã được phần mềm vẽ ra để mang lại hiệu quả 

thực tế cao nhất. 

 Kiểm tra lại tổng đài điện thoại cũ có tận dụng được 

gì không? Với các số trung kế và máy nhánh Ext 

hiện tại đã phù hợp chưa? 

https://phuyenxanh.vn/san-pham/tong-dai-dien-thoai/


5. HỆ THỐNG ÂM THANH THÔNG BÁO 

 

 
a. Hệ thống âm thanh toàn bộ hai khối học Tiểu học và Trung học được quản lý tập trung tại Phòng IT 

hoặc bất cứ đâu mà chủ đầu tư yêu cầu, cực kỳ linh động và tiện lợi cho vận hành. 

b. Tất cả loa được mặt định chia thành 5 vùng riêng biệt cho các mục đích phát âm thanh thông báo 

tùy ý. Nếu muốn một thông báo cho toàn bộ 2 trường thì chỉ cần nhấn một nút All thì toàn bộ sẽ 

được nghe âm thanh thông báo từ phía người điều khiển. 

c. Micro chia 10 vùng – Hiện tại sẽ được sử dụng cho 5 vùng của Trường, micro này có thể đặt ở 

phòng nào cũng được, không nhất thiết phòng IT, nó có chức năng thông báo ngay lập tức những 

thông báo gì đó của ban tổ chức trương với các nút bấm chọn vùng tùy ý. (Hệ thống được chia làm 

5 vùng, sẽ có số 1, 2, 3, 4, 5 tương ứng với 5 vùng âm thanh tách biệt. 

d. Hệ thống được Link – Kết nối với hệ thống báo Cháy và Camera, khi có cảnh báo từ Camera hoặc 

Hệ thống báo cháy, hệ thống Âm thanh sẽ phát âm thanh cảnh báo di tảng hoặc cảnh báo có sự cố 

hỏa hoạn hay gì đó được Lưu sẵn trên Bộ điều khiển trung tâm mà không cần bất cứ sự can thiệp 

nào từ phía con người, độ chính xác tuyệt đối ngay lập tức. 

e. Hệ thống hoàn toàn có thể duy chuyển theo ý thích mà không sợ phải thay đổi cấu trúc hạ tầng tổng 

thể, vì hệ thống âm thanh thông báo – PA được Phú Yên Xanh triển khai là hệ thống mở và cực kỳ 

linh động trong việc triển khai, nâng cấp và di chuyển. 

 

 

 



 

6. CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁP TÍN HIỆU MẠNG, ÂM THANH VÀ MÁNG CÁP 

Với đặc thù giải pháp đưa ra cho toàn bộ trường là Giải pháp tổng thể tập trung hoàn chỉnh, đáp ứng 

lượng Giáo viên – Cán bộ nhân viên, thiết bị phục vụ công việc giản dạy và toàn thể học sinh cũng 

như phụ huynh khi tới thăm trường được sử dụng các tiện ích: Wi-Fi Miễn Phí, Tra cứu thông tin 

trực tuyến lịch trình và các khóa học trên các bản thông tin điện tử hoặc màn hình thông minh, … 

Hạ tầng mạng còn đảm bảo truyền thông dữ liệu, tín hiệu Camera cho toàn trường ổn định. 

 
Công ty Phú Yên Xanh đã lên giải pháp tổng thể quản lý tập trung với Cơ sở hạ tầng cáp tín hiệu 

Mạng, Âm Thanh cho toàn trường luôn đảm bảo các hệ thống Super Wifi Công Nghiệp, Hybrid IP 

Camera, Tổng đài thông minh, Âm thanh thông báo công cộng hoạt động ổn định thì chúng tôi chọn 

lựa các loại cáp tín hiệu tốt nhất được đảm bảo và có độ tin tưởng cao cho nhiều công trình: 

 Cáp mạng chống nhiễu Commscope CAT 7A (AMP Cat 7A) cho băng thông 10Gigabit. 

 Cáp âm thanh chống nhiễu và chống cháy Benka sản xuất tại Malaysia hiệu năng cao. 

 Cáp quang 4 Core Multimode của Commscope mang lại độ ổn định và dự phòng cao. 

 Switch Mikrotik chuyên dụng với Module quang 10Gigabit chịu tải cao, quản lý thông minh. 

 Mặt nạ mạng trong phòng có thẩm mỹ cao, hiện đại của UTen – Đức độ ổn định tiếp xúc cao. 

 Ống nhựa Nanoco của Panasonic, ren nối, đế âm vuông, cùm 20 mang lại độ bềnh, sức chịu 

va đập, chịu nhiệt cao giúp thẩm mỹ cho từng chi tiết. 

 Ống luồn cáp tín hiệu Âm thanh, Lan, Quang ra phòng bảo vệ Nối giữa 2 khu A và B đảm 

bảo tín hiệu thông suốt và tín hiệu truyền đi và truyền về phòng IT tốt nhất. Đồng thời giao 

tiếp đồng bộ tốt nhất với các thiết bị đầu cuối của nhà mạng hiện tại VNPT và Viettel. 

 Máng cáp được bố trí đều khắp các khu vực được lắp đặt thiết bị nhằm mang lại sự tiện lợi và 

thẩm mỹ cao cho Thiết bị được lắp lên các vị trí sử dụng. Thang máng cáp bố trí 2 khu vực 

phòng IT và khu B sau cầu thang có nắp đậy đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cao nhất. 

 



 

1. Mặt nạ mạng được bố trí gần bàn Giáo viên cho toàn bộ các phòng học với từ tường ra 

50cm và cao từ sàn chưa đổ nền và ghạch là 70cm. 

2. Đế âm vuông Nanoco + Mặt nạ mạng RJ45 – Uten được lắp đặt khớp và áp sát tường. 

3. Ống nhựa phi 20 được đấu nối với đầu nối về đế âm thông qua Ren nối, sau đó chạy 

thẳng trên sàn rồi lên tường sau đó đi ra máng cáp. 

 

4.  
5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùm Treo, 

Tacke đạn M8 

và Ti reo M8 

Thang Máng Cáp có Nắp 200mm x 

100mm x 1,5mm đặt dọc theo Tường 

lên điểm đấu nối chưa toàn bộ Cáp 

trục chính về phòng IT 

Máng Cáp điện nhẹ không nắp 

150mm x 50mm x 1mm chứa toàn bộ 

Cáp mạng, cáp âm thanh, cáp quang 


