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Gate Control System



Đối tượng khách hàng và 
các  vấn đề thường gặp

Đối tượng khách hàng: Các doanh nghiệp có nhiều công nhân

Các vấn đề thường gặp

❖ Công nhân khăng khăng nói là mình có 
chấm công nhưng tại sao không có giờ 
công, trong khi xem dữ liệu trên máy chấm 
công thì thực sự không có.

❖ Không biết nhân viên chấm công có thành 
công hay không 

❖ Khi máy chấm công bị hư thì làm sao khôi 
phục lại dữ liệu chấm công của những 
ngày trước đó

❖ Tốn thời gian và chi phí trong việc kiếm 
soát xe nhân viên khi ra vào cổng



Giới thiệu sản phẩm - Các 
lợi ích nổi bật

Mô hình giải pháp



Mô hình giải pháp

Mô hình hệ thống giám sát chấm công gồm có: 
❖ Bộ máy tính kết nối với thiết bị quẹt thẻ và đầu đọc barcode
❖ Khi công nhân điểm danh trên máy chấm công, dữ liệu được truyền lập 

tức sang bộ máy tính và hình ảnh của nhân viên được hiển thị trên màn 
hình máy tính 

❖ Đối với những nhân viên có xe bảo vệ sẽ quét trên mã barcode của Xe
❖ Bảo vệ kiểm tra thông tin nếu đúng sẽ cho nhân viên vào
❖ Máy tính lưu giờ công của công nhân ở một nơi riêng, để đối chiếu với 

dữ liệu trên máy chấm công ( phòng trường hợp máy chấm công bị hư, 
hoặc trường hợp báo có chấm công nhưng không có dữ liệu trên máy 
chấm công) 



Lợi ích mang lại

Giúp bảo vệ kiểm soát tốt khu vực chấm công

Giúp nhân viên kiểm tra lại xem mình có chấm công 
đúng hay không và dữ liệu có được lưu lại hay 
không. Kết quả chấm công cũng được hiển thị rõ trên 
màn hình và có thể quan sát từ xa bằng camera 

Có dữ liệu để đối chiếu, phân xử khi có khiếu nại “có 
chấm công mà không có dữ liệu” 

Giúp bảo vệ kiểm tra tài sản của nhân viên ( xe của 
nhân viên) khi vào / ra 1 cách nhanh chóng và hiệu quả



Lợi ích mang lại

Đem lại sự tiện lợi - giảm bớt các thao tác thừa & thủ 
tục rườm rà  

Gia tăng khả năng kiểm soát - Đảm bảo sự linh họat

Đảm bảo sự ổn định khi vận hành - loại bỏ lỗi trong 
quá trình vận hành

Hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, hình thành 
thói quen thực hiện công việc một cách có hệ thống 



Chức năng chi tiết cho từng đối tượng

❖ Quét lên mã nhân viên và mã nhân viên khi ra vào cổng (sử dụng 
thiết bị đọc thẻ và barcode)

❖ Kiểm tra thông tin trên màn hình 
❖ Xem thông tin trực tuyến trên màn hình và cảnh báo khi có thông 

tin sai 
❖ Màn hình hiển thị thông tin nhân viên có hình ảnh, thông tin tài 

sản (xe) đã đăng kí  và highligt  trường hợp vi phạm
❖ Xem số lượng nhân sự đang mặt tại công trường theo bộ phận / 

chi tiết  thông tin nhân viên 

Nhân viên bảo vệ

Trưởng bộ phận bảo vệ

❖ Xem báo cáo thông tin nhân viên đang có mặt tại công 
ty bao gồm cả tài sản 

❖ Xem báo cáo danh sách những nhân viên ra vào 
không hợp lệ 

Phòng hành chính nhân sự

❖ Báo cáo danh sách nhân viên ra vào công trường hàng ngày 
❖ Phát hành mã barcode cho xe
❖ Phát hành mã cho nhân viên và cấp thẻ cho nhân viên 
❖ Xem số lượng nhân sự đang mặt tại công trường theo bộ phận 

/ chi tiết  thông tin nhân viên 
❖ Ghi nhận history quá trình phát hành mã barcode cho xe 
❖ Vô hiệu hoá mã barcode đã phát hành trước đó



Màn hình phần mềm

Màn hình kiểm soát nhân viên ra vào cổng

Các thông tin bao gồm:
❖ Thông tin nhân viên bao gồm hình ảnh
❖ Thông tin xe của nhân viên bao gồm thông tin 

và hình ảnh
❖ Trạng thái thông tin đúng / sai
❖ Lịch sử của 5 người vừa ra/ vào trước đó



Màn hình theo dõi số lượng nhân viên của các bộ phận đã 
vào/ra công ty 

❖ Cột total registered: Số lượng nhân viên đã đăng ký (do người 
dùng nhập vào ) 

❖ Cột plan: số lượng nhân viên từng bộ phận đăng kí vào làm 
việc hàng ngày 

❖ Cột actual: số lượng nhân viên thực tế của từng bộ phận đã 
làm việc trong ngày 

❖ Cột peak: là số lần mà nhân viên của từng bộ phận đã vào 
công ty

Theo dõi số lượng công nhân của từng nhà thầu bộ phận 
đang có mặt tại công ty



Màn hình theo dõi trực tuyến nhân viên khi đang ra 
vào công ty



Chi phí đầu tư (tham khảo)

STT Sản phẩm Ghi chú 

1 Màn hình LCD Sử dụng 2 màn hình cho 2 line - 500 người 

2 Bộ chi PC / máy PC Sử dụng 2 bộ PC cho 2 line - 500 người 

3 Thi công & lắp đặt Bao gồm vật tư 

4 Phần mềm RTMS License cho 2 line  (dành cho 500 nhân viên ) 

Total: từ  3500 - 4500  USD dành cho khoảng 500 công nhân 
Bao gồm:


