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Công Ty Đức Sơn Networks ( DSN ) 

● Có 2 trụ sở : Hồ Chí Minh và Huế

● Có hơn 50 đối tác trên toàn quốc 

● Chuyên nhập khẩu các công nghệ giải pháp tiên tiến trên thế giới 

về Việt Nam 

● Cambium Motorola , Verkada , Ucopia



Định nghĩa Smart City

● - Hệ thống wifi đồng nhất triển khai xuyên suốt 

thành phố phục vụ công dân và du khách, mang 

tính dễ dàng khi truy cập đem lại tiện ích cho 

người dùng 

● - Hệ thống cảnh báo , hỗ trợ nhanh chóng 

phục vụ du khách và người dân tiếp cận với cơ 

quan chức năng để giải quyết vấn đề phát sinh 

nhanh chóng .

● - Hệ thống truyền tải nội dung và quản lý 

truy cập được tích hợp vào hệ thống  chính phủ và 

các sở ban ngành .  

● - Tạo khả năng cho các cấp chính quyền và 

người thi hành công vụ truy cập dữ liệu nhanh 

chóng mọi lúc mọi nơi, phản hồi nhanh hơn trong 

vấn đề thiên tai lũ lụt động đất cháy nổ …. Truy 

xét nhanh các hành vi phạm tội 



Smart City - Hạ Tầng component  

● Sử dụng giải pháp truyền dẫn backhaul 

điểm đối điểm ( PTP ) và điểm đối đa 

điểm ( PTMP ) dễ dàng triển khai wifi 

dọc các tuyến sông và các khu vực dân 

cư , dễ dàng kết nối trường học , cơ 

quan chính phủ , bệnh viện cơ sở 

phòng cháy chữa cháy , trạm chốt công 

an…...

● Triển khai hệ thống liên lạc khẩn cấp, 

bao gồm cả thiết bị wifi sử dụng năng 

lượng mặt trời và năng lượng pin dự 

trữ 

● Không cần yêu cầu cáp mạng cho các 

điểm kết nối 



Smart City - Hạ Tầng Wifi 

● Giải pháp dễ dàng triển khai diện rộng lên 

đến toàn quốc một cách nhanh chóng 

● Quản lý tổng thể tất cả thiết bị trên cùng 

một giao diện thống nhất 

● Hỗ trợ triển khai camera đồng nhất cùng 

hệ thống wifi mà không cần phải triển 

khai thêm cáp mạng - tiết kiệm chi phí và 

thời gian.

● Chuẩn thiết bị wifi AC  phục vụ nhu cầu 

truy cập cho người dùng với mật độ cao 

và tốc độ tối ưu.

● Đã test tại Việt Nam và thế giới về khả 

năng tích hợp với Ucopia và Verkada



Smart City - Hệ Thống Camera An Ninh

● Chuẩn hình ảnh cao cấp full HD và 22 

fps 

● Không có độ trễ kể cả khi vận hành trên 

hệ thống wifi 

● Không cần thiết lập trung tâm điều 

khiển và lưu trữ 

● Hỗ trợ hệ thống giám sát nhận diện 

khuôn mặt và màu vải quần áo , với các 

chức năng cảnh báo được gửi trực tiếp 

đến từng quản trị viên thông qua email 



Smart City - Security system 

● Không bị giới hạn số người thi hành 

công vụ theo dõi camera 

● Không cần phải thi công cáp mạng cho 

hệ thống camera - tận dụng hệ thống 

backhaul - truyền dẫn không dây từ 

Cambium 

● Quản trị lên đến hàng ngàn Camera 

trên cùng giao diện - dễ dàng quản trị 

và thiết lập Camera 

● Đã test tại Việt Nam và trên thế giới về 

khả năng tương thích với Cambium 

Motorola và Ucopia



Smart city - Ucopia content delivery  
- Giải pháp hàng đầu trên thế giới về quản lý 

truy cập và truyền tải nội dung từ Pháp , 

được sử dụng rộng rãi trong khối NATO 

châu âu và các thành phố thông minh trên 

thế giới ví dụ thành phố Hamburg 

- Tích hợp hệ thống marketing đa dạng cho 

du khách và người dân 

- Tích hợp hệ thống tính phí dịch vụ thông 

qua master card và paypal 

- Tích hợp hệ thống định vị và bản đồ 

- Đã test tại Việt Nam và trên thế giới về khả 

năng tương thích với Cambium Motorola 

và Verkada 



Smart city - Ucopia content delivery  
- Đem lại khả năng thu thập thông tin người 

dùng chi tiết và đảm bảo , thông tin thu 

thập được sẽ thuộc quyền sở hữu của đơn 

vị đầu tư 

- Khả năng truyền tải thông điệp hình ảnh 

quảng cáo một cách chuyên nghiệp và đa 

dạng nhưng cực kỳ dễ dàng  

- Đảm bảo an ninh truy cập cho người dùng 

- Khả năng định vị người dùng , cho phép 

quảng cáo cho từng khu vực và loại người 

dùng riêng biệt  

- Tăng mạnh nguồn thu thông qua kiểm soát 

tài nguyên băng thông với các gói băng 

thông dịch vụ.



Smart City - Censors 

- Sử dụng giải pháp Cnreach từ Cambium 

Motorola chuyển đổi các cảm biến dạng 

analog sang dạng digital để tập trung dữ liệu 

- Truyền dẫn dữ liệu về trung tâm IOC lên 

đến 120km 

- Không cần triển khai giải pháp cáp mạng tiết 

kiệm chi phí và thời gian 

- Tập trung xử lý dữ liệu cảm biến : Cháy nổ , 

PCCC , mực nước ,lũ lụt , thiên tai , động 

đất …. Để nhanh chóng đưa ra biện pháp 

ngăn ngừa và giải quyết



Smart City - installation 

● Hệ thống camera an ninh Verkada cao cấp 

tiêu thụ băng thông cực thấp , không cần 

triển khai cáp mạng , không hạn chế số 

lượng Camera khi triển khai 

● Không cần triển khai cáp mạng , thiết bị 

wifi và camera có thể triển khai bất kì nơi 

đâu mong muốn , Các giải pháp khác phải 

cần kết nối cáp 

● Không tồn tại điểm chết tập trung tại một 

điểm 



Smart City - installation 

● Chi Phí thi công thấp nhất so sánh với bất kì 

hệ thống nào trên thế giới 

● Thi công nhanh chóng từ 1 lên đến 1000 

camera và điểm truy cập wifi 

● Bảo hành 1 đổi 1 lên đến 10 năm 

● Dễ dàng triển khai và phát triển thêm trong 

tương lai , dễ dàng triển khai thêm cho các 

khu vực trường học ,bệnh viện , khối cơ 

quan nhà nước để tạo nên hệ sinh thái chung 



Thu Hồi Vốn Từ Nguồn Đầu Tư
Chi Phí Giải Pháp 

● 50 Cameras 
● 50 Outdoor units 
● Backhaul Solution
● Ucopia content delivery 

= > 250 000 USD ( suggested list price 
) 

Các nguồn thu khuyến nghị: :

● Quảng cáo   
● VIP bandwidth - City of Huế
● Security Camera
● Data

= Thu hồi vốn đầu tư dự kiến  : 20-30 %




