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CAMERA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Camera trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành thiết bị quan 
trọng trong chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp. 
Với khả năng nhận diện chính xác, camera AI không chỉ 
giúp tự động chấm công cho nhân viên mà còn giúp bộ 
phận nhân sự giảm đến 90% việc tính công hàng tháng. 
Các quản lý có thể nắm được tình hình vào/ra của nhân 
viên toàn công ty theo thời gian thực. Camera AI thúc 
đẩy văn hóa minh bạch từ đó tăng hiệu suất làm việc 
của tổ chức. Camera AI còn giám sát an ninh tốt hơn 
camera thông thường khi cảnh báo người lạ, báo có 
khách viếng thăm hay gửi thông báo các khu vực không 
cho phép người xâm phạm. Không ai có thể phá hủy dữ 
liệu video từ camera khi mọi dữ liệu đã được lưu trữ trực 
tuyến.

Tự động hóa chấm công
Loại bỏ gian lận
Giảm 90% việc tính công hàng tháng
Quản lý thời gian hiệu quả
An toàn và an ninh hơn
Hỗ trợ cho bán hàng
Ứng dụng cho lĩnh vực khác
Lắp đặt dễ dàng - quản lý đơn giản



TỰ ĐỘNG CHẤM CÔNG

Camera AI có khả năng nhận diện nhân viên hoàn toàn 
tự động khi có bất kỳ ai xuất hiện trên khung hình. Tốc 
độ nhận diện của camera chỉ 0.25 giây với khoảng cách 
nhận diện từ 1-5m. Camera AI có khả năng nhận diện 
chính xác 99.7%, ở góc từ 30 độ trở lên và cả trong điều 
kiện thiếu sáng. Khả năng xử lý nhận diện cho 50.000 
người/camera và có thể ghi nhận ở tình trạng mất kết 
nối internet.

Nhờ khả năng nhận diện ngay tức thì, không còn tình 
trạng nhân viên quên chấm công, loại bỏ những tranh 
cãi không đáng có. Trải nghiệm của nhân viên với dịch 
vụ HR của công ty sẽ được cải thiện hơn rất nhiều.



LOẠI BỎ GIAN LẬN

Việc nhận điện nhân viên ở khoảng cách xa đến 5m do 
vậy không thể xảy ra gian lận như máy chấm công vân 
tay. Camera AI cũng có khả năng nhận diện ngay cả khi 
nhân viên đeo khẩu trang hay đeo mắt kính tối màu. Việc 
dựa vào thấu kinh và chiều sâu của hình ảnh, nhân viên 
không thể sử dụng hình ảnh 2D để làm giả camera.



GIẢM 90% VIỆC TÍNH CÔNG

Trước đây bộ phận nhân sự thường mất thời gian để tính 
công như việc phải đổ dữ liệu ra Excel, đối soát công với 
từng nhân viên, tính toán đi trễ, về sớm, quên chấm công 
thì với camera AI và phần mềm chấm công của Tanca 
mọi công việc tính công sẽ được xử lý tự động theo thời 
gian thực. Nhân viên có thể kiểm tra bảng công của 
mình bất kỳ thời gian nào. Cuối tháng, nhân sự chỉ cần 
xuất bảng chấm công ra giúp giảm gánh nặng công việc 
cho nhân sự.



QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

Nếu nhân viên chấm công từ 30s-10 phút/hàng ngày, 
hàng năm công ty sẽ tốn hàng trăm hoặc hàng ngàn 
tiếng chỉ cho việc chấm công, đây là một sự lãng phí 
thời gian. Camera AI chỉ chấm công chưa đến 1s và cải 
thiện đáng kể việc đi làm đúng giờ của nhân viên.

Các quản lý cũng nắm được số giờ công thực tế so với 
số giờ kế hoạch (ca làm) hoặc nắm ai đang vào/ra hoặc 
thời gian ra ngoài bao nhiêu lâu.



AN TOÀN VÀ AN NINH HƠN

Camera AI là công nghệ không tiếp xúc do đó thiết bị 
này giúp giảm nguy cơ của Covid19 khi không sử dụng 
vân tay để xác thực chấm công. Việc này sẽ giúp nhân 
viên của bạn an toàn hơn.

Thiết bị này cũng cảnh báo khi có người lạ xuất hiện hay 
khi có người xuất hiện tại khu vực không cho phép, phân 
quyền ghi nhận/ thông báo cho 1 nhóm nhân viên, 
khách hàng xuất hiện tại 1 vài khu vực hoặc theo dõi lộ 
trình di chuyển của bất kỳ ai qua camera. Mọi dữ liệu 
video và hình ảnh được truyền về ngay tức thời và không 
thể phá hủy như camera gắn thẻ nhớ.



HỖ TRỢ CHO BÁN HÀNG

Bạn muốn thống kê có bao nhiêu khách hàng viếng 
thăm công ty, cửa hàng? Có bao nhiêu khách VIP và họ 
sẽ ngồi tại khu vực nào? Camera AI có khả năng thống 
kê và ghi nhận số lần xuất hiện để giúp bạn có thông tin 
về khách hàng của mình. Trong tương lai Camera AI còn 
góp phần phân tích hành vi khách hàng, ghi nhận các 
khu vực khách hàng thường mua sắm hoặc hỗ trợ việc 
thanh toán thông qua việc nhận diện khuôn mặt.



ỨNG DỤNG CHO LĨNH VỰC KHÁC

Camera AI có thể ứng dụng trong lĩnh vực điểm danh 
học sinh tại trường học và thông báo cho phụ huynh 
nắm tình hình, giúp nhà trường nắm được sỉ số học sinh 
cũng như các học sinh vắng học.

Thay vì check in bằng Card Visit, Camera có thể giúp 
đếm số lượng khách hàng đến Checkin hoặc ghi lại hình 
ảnh các khách hàng đã ghé thăm các sự kiện để có thể 
lưu lại vào những sự kiện sau đó.

Thiết bị này cũng có thể được trang bị trong hộ gia đình 
để đảm bảo việc giám sát an ninh hiệu quả và thông 
minh hơn.



LẮP ĐẶT DỄ DÀNG - QUẢN LÝ ĐƠN GIẢN

Sử dụng công nghệ kết nối Wifi, do vậy camera AI không 
cần phải đi dây phức tạp. Camera có thể lắp đặt trên 
tường hoặc đặt trên cây tripod và dễ dàng di chuyển khi 
đổi văn phòng.

Việc thiết lập FaceID sử dụng nhận diện cũng dễ dàng 
khi chỉ cần sử dụng duy nhất 1 hình ảnh. Việc đồng bộ 
tất cả FaceID trên toàn bộ camera là ngay tức thì và 
không mất thời gian như sao chép vân tay hoặc xử lý 
tình trạng không chấm công được do hư vân tay.

Quản lý video camera trên đám mây thông qua ứng 
dụng di động với nhiều thiết lập tùy biến linh hoạt như 
chỉnh âm thanh camera, nháy đèn, gửi thông báo, sms 
đến điện thoại, hú âm thanh ban đêm khi phát hiện xâm 
nhập.



Giá bán và cấu hình

CẤU HÌNH SẢN PHẨM GIÁ CẢ

Kích thước Cao 11.6cm – Rộng: 81cm – Sâu: 7.0cm

Khối lượng 385 gram

Màu sắc Trắng

Bộ nhớ trong Tiếng Việt – Tiếng Anh

3.500.000

Kết nối 802.11 a/be/g/n/ca )2.4 GHz/5GHz Wifi

Nhiệt độ 0-40 độ

Âm thanh Speaker và Microphone

Camera Input ½ 8 inch, 5 megapixel color sensor

Video Nhận diện khuôn mặt độ phân giải 2k

Khác Góc quay: 136 độ
Cảm biến: Ambient light
Chế độ xem ban đêm: High power Led (940nm)
Đèn trên Camera: Logo Led



Hình ảnh và video ra mắt sản phẩm

Các khách hàng đang sử dụng Camera AI


