
 

Bạn muốn  

- Hiện đại hơn, thông minh hơn  

- Đẳng cấp hơn 

- Gây chú ý hơn với khách hàng 

- Tạo tiện nghi hơn cho cư dân  

- Sử dụng ít nhân lực hơn 

- Quản lý chặt chẽ hơn 

- Tiết kiệm chi phí hơn 

- An ninh hơn 

 

 

 

 

Hệ thống tự 

động kiểm soát 

giao thông TIS 

Có thể giúp bạn 

Hãy đến và cảm nhận tại  

 

 

Khách hàng của TIS 

 

 

Tầng 3 - Tòa nhà APE C, 14 Lê Đại 

Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Phone: (84.4)3 9766 703 .  

Fax: (84.4)3 9766 704  

Email: info@tis.vn . Website:tis.vn  

Phone: (84.4)3 9766 703 

Hệ thống tự động kiểm 

soát giao thông thông 
minh 

Nâng cao giá trị, hợp tác thành công  
CÔ NG T Y C Ổ P HẦ N T IS  

Đô thị thông 

minh hơn 

 



 

Hệ thống tự động kiểm 
soát giao thông là gì? 

Là một giải pháp của TIS được triển 

khai tại các điểm ra vào khu đô thị, 

khu chung cư tự động kiểm soát các 

xe ô tô / xe máy thuê bao được đăng 

ký biển số ra vào không với sự kiểm 

soát của con người vẫn đảm bảo độ 

an ninh khu đô thị, khu chung cư 

Phù hợp với 

Điểm vào các khu đô thị cao cấp, các 

khu du lịch, nghỉ dưỡng, nhà chung 

cư 

 

Hệ thống tự động kiểm soát giao thông TIS 

Chức năng chính: 

- Quản lý toàn bộ xe thuê bao  

- Lưu trữ toàn bộ hình ảnh giao thông  

qua video 

- Tự động nhận dạng biển số xe thuê 

bao và mở barrier cho xe qua  

- Chụp và lưu trữ xe đi qua   

- Quản lý và tra cứu ra vào của xe  

- Hiển thị trực tuyến hiện trạng ra vào  

- Kết nối l iên thông toàn bộ mạng lưới 

của ngõ khu đô thị  

- Điều khiển tập trung tại trung tâm kiểm 

soát 

Hệ thống hoạt động ra 
sao? 

Hệ thống sẽ chụp và nhận dạng 

tự động biển số các phương 

tiện giao thông. Nếu biển số xe 

được đăng ký sẽ mở barrier cho 

phép xe đi qua. 

Người điều khiển có thể sử 

dụng thẻ thông minh để qua 

trạm kiểm soát bằng hình thực 

quẹt thẻ  

 

Caption describing picture or 
graphic.  

 

Ưu điểm giải pháp của TIS 

- Tiết k iệm chi phí, Một hệ 

thống có thể sử dụng tối đa 4 

làn xe 

- Có thể sử dụng hỗn hợp tự 

động nhận dạng và bán tự 

động qua thẻ chip thông minh  

- Không cần trực bởi bảo vệ  

- Hệ thống trung tâm k iểm soát 

nhiều điểm trạm  


