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Công ty cổ phần phân phối điện tử JVS (JVS) với nhiều năm kinh nghiệm
trong việc: nhập khẩu, phân phối và lắp đặt các giải pháp về thiết bị
giáo dục và thiết bị an ninh giám sát. Với các chuyên gia nhiều kinh
nghiệm và được đào tạo bài bản, JVS đã cung cấp cho hàng ngàn
khách hàng trong suốt thời gian qua và vinh dự nhận được bằng khen
của các Sở ban ngành cho những đóng góp của mình
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Tầm nhìn - Sứ mệnh
Giá trị cốt lõi

Năng lực
Nhân sự

Tầm nhìn
– Trở thành công ty đứng đầu Việt Nam trong việc cung cấp giải pháp
giáo dục thông minh.
– Là công ty coi trọng sự sáng tạo của mỗi cá nhân, coi trọng tính nhân
văn minh bạch và đạo đức nghề nghiệp.
– Hướng đến cộng đồng và văn hóa doanh nghiệp. Tạo ra cuộc sống tốt
đẹp hơn cho nhân viên, đối tác và xã hội.

Sứ mệnh
– Không ngừng sáng tạo, cải tiến để mang đến sản phẩm dịch vụ chất
lượng cao với giá thành hợp lý cho khách hàng.
– Thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng về vật chất và tinh thần cho cán
bộ nhân viên trong công ty nhằm khuyến khích tạo ra nhiều giá trị mới
chất lượng cho khách hàng.

Đội ngũ nhân viên JVS luôn được đào tạo, trau dồi kiến thức, kĩ năng để phục vụ khách
hàng chuyên nghiệp nhất:
Marketing trẻ trung, năng động, tích cực sáng tạo trong công việc.
Đội ngũ kỹ sư đầy sáng tạo,chịu khó và ham học hỏi. Cùng sự góp sức của phòng R&D
dày dặn kinh nghiệm về các sản phẩm, giải pháp.
Kỹ sư của chúng tôi được đào tạo và chứng nhận từ các hãng hàng đầu thế giới như:
Boxlight, Dahua, Epson, IQ,..

Giá trị cốt lõi
– Chúng tôi là công ty coi trọng sự sáng tạo của mỗi cá nhân.
– Coi trọng tính nhân văn minh bạch và đạo đức nghề nghiệp. Chất lượng
sản phẩm luôn đảm bảo chính hãng, dịch vụ chuyên nghiệp giám sát từng
bước làm việc.
– Hướng đến cộng đồng và văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp.
– Tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho cho chính nhân viên, đối tác và xã hội.

Chúng tôi tự hào khi mang đến những sản phẩm chất lượng cao với phong cách làm việc
chuyên nghiệp.
JVS mong muốn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khách hàng đồng thời nâng cao chất lượng
và hoàn thiện dịch vụ, từng bước trở thành nhà phân phối điện tử hàng đầu Việt Nam.
Với phương châm chia sẻ- hợp tác- cùng phát triển, JVS luôn mong muốn thiết lập đồng hành
lâu dài với các đơn vị.
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Sơ đồ
Tổ chức

Sơ đồ các chi nhánh
Của JVS
Chi nhánh
Hà Nội

TỔNG GIÁM ĐỐC

Chi nhánh
Đà Nẵng

Chi nhánh
Hà Nội

Trụ sở
TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh
Đà Nẵng

Chi nhánh
Cần Thơ

Trụ sở
TP. Hồ Chí Minh

   . 

Chi nhánh
Cần Thơ

ĐÀ NẴNG

Phòng
Hành chính

Phòng
Kế toán

Phòng
Kinh doanh

Phòng
Marketing

Phòng
Kỹ thuật

Hành chính
nhân sự

Kế toán
công nợ

Thiết bị
văn phòng

Lắp đặt

Kho - Giao nhận

Kế toán kho

Camera

Bảo hành

Dự án

Chăm sóc
khách hàng

R&D

   `    
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chọn chúng tôi
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Khách hàng tiêu biểu

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc là nhà phân phối chính thức trên toàn quốc của các tập
đoàn điện tử hàng đầu trên thế giới như: Sony, LG, Boxlight, IQ Board, Epson, Magitech, Dahua, Hikvision... cùng với đội nghĩ kỹ sư đã được đào tạo chính hãng trong và ngoài nước. Chúng tôi tự tin đảm
bảo thực hiện các công trình phức tạp nhất.

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
Đội ngũ quản lý có nhiều năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực công nghệ đặc biệt về giáo
dục và doanh nghiệp. Đội ngũ quản lý JVS luôn tự hào về sự gắn kết, khả năng quản lý và tổ
chức tập thể.

KỸ SƯ – CÁN BỘ NHÂN VIÊN
Kỹ sư của chúng tôi được đào tạo và chứng nhận từ các hãng hàng đầu thế giới như: Boxlight,
Dahua, Epson, IQ,.. Đội ngũ nhân sự trẻ, luôn luôn năng động sáng tạo, tự tìm tòi và học hỏi
không ngừng về công nghệ mới nhất. Đội ngũ nhân sự JVS đều tốt nghiệp và có chuyên môn,
am hiểu trong lĩnh vực điện tử, CNTT.

CHUYÊN MÔN
Nhân sự JVS đều được huấn luyện, đào tạo về chuyên môn, kỹ năng, giao tiếp và quản trị, nhằm
nắm bắt và đáp ứng nhu cầu khách hàng.
VÀ HƠN 4000 KHÁCH HÀNG KHÁC
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Các sản phẩm
và giải pháp JVS
Máy chiếu

Máy hủy
tài liệu

Màn hình
tương tác

Đối tác tiêu biểu

Khóa
thông minh

Camera
quan sát

Tivi
Cường lực 4k

Thiết bị
hội nghị

Màn hình ghép
Màn hình LED
VÀ MỘT SỐ ĐỐI TÁC KHÁC
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Giải pháp
Lớp học thông minh
• Quản lý và giám sát lớp học đa phương tiện hiệu quả
• Dạy và học online tương tác 2 chiều
• Sử dụng kho học liệu 3D, multimedia cho các môn học
• Biên soạn và sử dụng giáo án điện tử, kho bài giảng điện tử theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT

PHÒNG HỌC THÔNG MINH – KHỐI MẦM NON

PHÒNG HỌC THÔNG MINH – KHỐI TIỂU HỌC

Kết nối không dây. Học
viên có thể dùng tablet,
mobile,.. Thực hiện tương
tác trên bảng tương tác,
máy chiếu tương tác

Kết nối không dây. Tương tác
với bài giảng qua màn hình và
phần mềm tương tác, tham gia
làm bài kiểm tra, bài test, hoạt
động đội nhóm trên phần mềm

PHÒNG HỌC THÔNG MINH – KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ

Kết nối không dây. Học bài
học trực quan hơn với mô
phỏng 3D. Hoạt động kiểm tra,
trắc nghiệm trực tiếp. Mở rộng
tài liệu học với Cloud

Kết nối không dây, dùng
cho cả lớp học cơ bản và
học nhóm, ôn tập,…
PHÒNG HỌC THÔNG MINH – KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
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Máy chiếu
Boxlight

Máy chiếu Boxlight là thương hiệu máy chiếu đến từ USA, ra đời năm 1985. Với nhiều năm ra đời và phát
triển, Boxlight lọt TOP 500 công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp trình chiếu và hiển thị cho doanh
nghiệp, chính phủ và giáo dục.
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Đa dạng sản phẩm từ độ sáng 3,500 – 13,000 Ansi lumens

Máy Chiếu Phổ Thông

Máy Chiếu LASER

ALX350: 3500lm (Low End)
ALX402: 4000lm
ALX462: 4600lm
ALW402: 4000lm
ALU452: 4500lm

KVX600 : 6000lm
KVW600 : 6000lm
KVU600 : 6000lm

Máy Chiếu Gần

Máy Chiếu LASER

AUW325ST: 3200lm

UPX500: 5000lm
UPW500: 5000lm
UPU500: 5000lm

Máy Chiếu Tương Tác

Máy Chiếu LASER

ANX405ST:4000lm
ANW355ST:3500lm
ANWU335ST : 3300lm
ANX405STi:4000lm
ANW355STi:3500lm
ANWU335STi : 3300lm

WUXGA:
PR12K : 12000lm
PR13K : 13000lm

Máy Chiếu Hội Trường

Máy Chiếu LASER

KTX600: 6000lm
KTW600:6000lm
KTU600: 6000lm

WUXGA:
PM9000 : 9000lm
PM11K : 11000 lm

Công nghê LCD có tuổi thọ bóng đèn lên đến 20,000h
20,000 hours long life
Philips lamp

7 Lý do lựa chọn máy chiếu Boxlight dành cho dự án:
1. Công nghệ LCD có tuổi thọ bòng đèn cao nhất (20.000h)
2. Đa dạng sản phẩm từ độ sáng 3.500 – 13.000 Ansi Lumens
3. Có nhiều tính năng riêng dành cho dự án
4. Tích hợp phần mềm Mimio dành cho giáo dục
5. Chính sách build cấu hình riêng
6. Thương hiệu Mỹ từ 1985/ Xuất xứ Taiwan
7. Bảo hành 03 năm, trải nghiệm miễn phí 7 ngày

16
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Màn hình tương tác
Procolor Boxlight

Màn hình phẳng tương tác ProColor có
các kích thước 55 ”, 65”, 75 ”và 86”.
Cung cấp các tính năng tương tác,
điều khiển bằng cảm ứng đơn giản. Độ
phân giải cực cao (4K) UHD

Loa kép 20W tích hợp

ScreenShare: kết nối không dây và chia
sẻ màn hình đồng thời từ 9 thiết bị. Dễ
dàng sử dụng mà không cần cài đặt
ứng dụng trên thiết bị của người dùng

Hệ thống âm thanh
Boxlight

Công nghệ Flicker-Free loại bỏ hiện
tượng nhấp nháy màn hình và Low Blue
Light nâng cao khả năng tập trung và
bảo vệ mắt

Tính năng chia đôi màn hình. Hiển thị 2
ứng dụng, nội dung khác nhau đồng
thời.

Device Management System:
vận
hành và điều khiển hệ thống nhiều màn
hình như bật/tắt, gửi hình ảnh, video,
cài đặt ứng dụng đồng bộ.

- Loa BOXLIGHT CH-10W thiết kế sang trọng, công suất phù hợp cho phòng học.
- Công nghệ khuếch đại lớp D cho âm thanh trung thực, sống động.
- Speaker: 2.75-inch 5W/8Ω x 2 full rang (high performance speaker).
- Công suất: 10W.
- Tần số: 50Hz ~20kHz.
- Nguồn điện: Switching Power Supply DC12V/2A.
- Ngõ vào: Audio in x 1, DC in x 1.
- Phụ kiện loa: Power code x 1, Power adapter x 1, 3.5mm audio cable x 1, Sponges.
- Kích thước: 254.1 x 250 x 90 mm.
- Loa MIC không dây BOXLIGHT CH-30W thiết kế sang trọng, công suất phù hợp cho phòng học.
- Công nghệ khuếch đại lớp D cho âm thanh trung thực, sống động.
- Tích hợp Microphone cài áo không dây thuận tiện cho việc đi lại trong phòng.
- Channel: 20 channels (Auto-match).
- Speaker: 2.75-inch 15W/8Ω x2 (Loa hiệu suất cao)
- Frequency Match Distance: 30m.
- Input-Speaker: Audio in x 1, DC in x 1.
- Input-MIC: MIC in x1, DC 5V in x 1, Audio in x 1.
- Phụ kiện loa: Power code x 1, Power adapter x 1, 3.5mm audio cable x 1, Sponges, User's Manual (CD), QSG.
- Phụ kiện MIC: 3.5mm USB cable, Clip-on microphone, Sling.
- Kích thước: 254.1 x 250 x 90 mm
- Trọng lượng: 1.5kg.

18
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Máy chiếu
Epson
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Màn hình tương tác
Thông minh

Máy chiếu Epson là một trong những thương hiệu máy chiếu lớn trên thế giới. Epson mang đến giải
pháp máy chiếu giảm tác hại đến môi trường. Trong vài năm trở lại đây, thương hiệu này đã chiếm
ưu thế với doanh số bán ra của Epson luôn đứng top đầu thế giới.
Điểm nổi bật máy chiếu EPSON
– Máy chiếu Epson sử dụng công nghệ chiếu LCD mang đến độ trung thực, tươi tắn, sống động cho
trình chiếu.
– Đa dạng phân khúc từ độ sáng 4,000 Ansi lumens đến 13,000 ansi lumens.
– Máy vận hành tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng, không gian khác nhau đảm bảo chất lượng hiển
thị tốt.
– Tuổi thọ bóng đèn cao giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa và bảo trì sản phẩm
– Mức giá tương đối tốt thích hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau như trường học, doanh
nghiệp, nhà hàng,…

MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC IQTOUCH với độ chính xác cao lên tới 20
điểm chạm đồng thời, chiều cao viết 2mm và độ chính xác đến
1,5mm. Chất lượng hiển thị màn hình cao lên tới 4K.
Tích hợp với máy tính cấu hình mạnh mẽ có tùy chọn hệ thống
android bổ sung nhiều tính năng, tích hợp với phần mềm tương
tác IQ, bảng tương tác IQTouch mang đến cho bạn giải pháp
trình chiếu tốt nhất.

Máy chiếu vật thể

Camera hội nghị

Soundbar

Máy chiếu vật thể IQDocument
cung cấp khả năng kết nối trực
tiếp với màn hình và máy chiếu
qua HDMI, VGA. Hỗ trợ thao
tác cảm ứng. Đèn LED chống
chói và độ sáng cao.

Camera chuyên dụng
cho hội nghị trực tuyến.
Mang đến độ phân giải
4K, Zoom 12X. Thuật toán
lấy nét tức thời, chính xác
mang đến trải nghiệm hội
nghị chuyên nghiệp

IQSound cung cấp trải
nghiệm âm thanh sắc nét,
chân thực. Các chức
năng điều khiển đa dạng
với remote

THIẾT BỊ KẾT NỐI KHÔNG DÂY IQShare

BỤC GIẢNG THÔNG MINH IQ PODIUM

Thiết bị trình chiếu không dây IQShare
WP32 giúp bạn sử dụng dễ dàng, dễ
dàng thao tác. Giúp chia sẻ ý tưởng,
chia sẻ màn hình trình chiếu chỉ với một
lần bấm nút.

IQPodium cho phép người sử dụng dễ
dàng kiểm soát được nội dung trên
màn hình lớn nhưng vẫn để mắt, trò
chuyện trực tiếp với người xem, học
sinh, sinh viên. Bao gồm một màn hình
và bút tương tác
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Tivi cường lực
Cho giáo dục

Thiết bị
Tương tác thông minh

Thiết bị tương tác thông minh là giải pháp tiết kiệm chi phí tận dụng máy chiếu thường để biến bất kỳ mặt
phẳng (mặt tường phẳng, mặt kính, bảng viết thông thường…) hoặc tất cả các loại màn hình Tivi LCD, LED,
PDP thành bảng tương tác thông minh.

Tivi cường lực 4K chuyên dụng cho giáo dục mang đến công nghệ tăng độ tương phản và màu sắc HDR giúp
chất lượng hình ảnh sắc nét, mịn đẹp. Kết hợp giữa hệ điều hành Android 9.0, âm thanh Dolby Digital Plus và
màn hình mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho lớp học đa phương tiện cũng như các phòng hội thảo.
Kết nối truyền hình ảnh tương tác 2 chiều thông minh với tất cả các thiết bị di động qua các ứng dụng chia
sẻ màn hình trên hệ điều hành iOS, Android, Windows: AirPlay, Screen sharing, Eshare...

ĐA DẠNG KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH:
43, 50, 55, 60, 65, 75, 86, 101 INCH

Đa dạng về kích thước hiển thị và loại màn hình

Phù hợp với mọi loại
máy chiếu: máy chiếu
xa, máy chiếu gần, máy
chiếu siêu gần. Thiết bị
có thể nhận biết hình
ảnh từ phía trước hoặc
phía sau.

Bút tương tác
nhanh nhạy, độ
chính xác cao.
Tương tác đa điểm,
sử dụng tối đa 10
bút cùng lúc.

Thiết bị có kích thước
nhỏ gọn, có thể lắp cố
định dưới máy chiếu
hoặc sử dụng di động
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Bục giảng
Thông minh

Phần mềm giáo dục
Thông minh

1.5 BỤC GIẢNG THÔNG MINH

Bục giảng thông minh đáp ứng
được nhu cầu về việc biến
lớp học của mình thành lớp
học thông minh, hãy cân
nhắc dòng bục giảng thông
minh của JVS - thiết bị dạy
học thông minh đang rất nổi
bật hiện nay

Vật liệu bục giảng: Mặt trên + Thân bục bằng kim loại
Màn hình tablet: 22” (16:9 wide)
Bộ điều khiển tích hợp: Điều khiển PKS-7000H (Tích hợp AMP) + bảng cảm ứng 7”
LCD + Cổng kết nối (HDMI)
Mic cố định: Cổ ngỗng
Mic không dây: 2 mic cầm tay
Ampli: 4Ω (300Watt)

Bục giảng thông minh đáp
ứng được nhu cầu về việc
biến lớp học của mình thành
lớp học thông minh, hãy cân
nhắc dòng bục giảng thông
minh của JVS - thiết bị dạy
học thông minh đang rất nổi
bật hiện nay

Chức năng giảng dạy chú thích
• Chế độ chú thích: đa dạng màu bút, nét bút, bảng viết, chế độ xóa.
• Chế độ làm việc với các nội dung trên màn hình Windows.
• Công cụ Toán học, vẽ sơ đồ, mở rộng bảng không giới hạn,vv

Loa: 30W x 2 (60W)
Kết nối mở rộng: VGA, LAN, RS232, 5.5 MIC, AC Power in
Hỗ trợ viết vẽ (PK Chalk Box): Viết & Vẽ & Ghi hình & Chụp ảnh
Kích thước ( W x D x H ): 640 x 750 x1084 mm
Khối lượng: 65 kg
Giao diện người dùng dễ sử dụng
Bảng điều khiển tích hợp giúp điều khiển mọi thiết bị đa phương tiện trong lớp học
Bánh xe bằng thép đặc biệt giúp dễ dàng di chuyển
Màn hình có thể điều chỉnh góc nhìn
Mic không dây giúp bài giảng thêm hiệu quả
Mic cổ ngỗng cao cấp (chống hú)

Chức năng biên soạn số hóa bài giảng
• Ghi hình nội dung bảng viết, webcam hoặc camera và âm thanh giảng bài của giáo viên
• Ghi màn hình máy tính giảng dạy của giáo viên
• Ghi âm thanh giảng bài của giáo viên
Nền tảng chia sẻ nội dung, hỗ trợ người giảng dạy tạo ra các video chất lượng, hình ảnh rõ nét với các
file lưu định dạng PNG, JPG, PDF, MP4, tệp ghi có hình có độ phân giải cao.
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Phòng học ngoại ngữ
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Giải pháp phòng họp
Thông minh IQ

Giải pháp phòng học ngoại ngữ là một trong các giải pháp tiêu biểu của JVS, được thiết kế
thông minh, áp dụng cho cả học online và offline. Giúp học viên nắm bài hiệu quả, giảng viên
tương tác với lớp dễ dàng, tiện lợi.

Ưu điểm của phòng học ngoại ngữ thông minh:
Cung cấp cho nhà trường một giải pháp và hệ thống toàn diện trong việc dạy và học ngoại ngữ và
các môn học khác nhau
Bài học trực quan, sinh động, tương tác và thực hành ngay trong giờ học để nắm bài hiệu quả.
Giáo viên có thể bật/tắt/khởi động lại máy của học sinh từ xa
Công nghệ xác định ngôn ngữ thông minh có thế nhận ra từng câu một cách chính xác.
Giúp giảng viên chủ động nắm rõ hơn về tình hình học viên.
Học tập, thực hiện hoạt động nhóm ngay tại lớp.
Thuận tiện cho cả học offline và online qua zoom, meet,…

Cuộc họp được tổ chức nhanh chóng, chuyên nghiệp và đơn giản với góp phần giúp doanh
nghiệp giải quyết mọi vấn đề dễ dàng hơn, nâng cao hiệu quả công việc. Thông tin được truyền
tải nhanh chóng đến các thành viên giúp kế hoạch của doanh nghiệp được triển khai sớm hơn
và tốt hơn

IQConference
Cam CV270

IQConference
Cam CV230

JoinOne
AYH200

JoinGroup
AVS200

IQConference
Cam CV410 Pro

IQSpeakerphone
S230

IQConference
Cam CV810

IQSpeakerphone
S330

IQConference
Cam CV800

IQSpeakerphone
S500
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Giải pháp
Màn hình ghép JVS

Cung cấp giải pháp màn hình LED được ứng dụng trong: - Phòng họp, hội trường, sân khấu, các
showroom, khu vực công cộng ( bến tàu điện, xe, trung tâm thương mại, bảo tàng , thư viện)
khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Tư vấn và khảo sát chuyên nghiệp, chi tiết, chính xác.

Màn hình ghép JVS có đặc trưng trong việc truyền thông, quảng cáo, các màn hình ghép lớn
đều được lắp đặt linh hoạt, dù ở kích thước thế nào hay góc hẹp, ngang thì đều cho ra chất
lượng hình ảnh đồng nhất, sắc nét.

Tạo nội dung linh hoạt
Cấu trúc menu trực quan
Giao diện người dùng đồ họa dành riêng cho hướng dựng đứng
Lớp phủ bảo vệ
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Thiết bị
An ninh
JVS tự hào là nhà phân phối của các hãng camera an ninh hàng đầu thế giới: Dahua, Hikvision,
IDIS, IMOU, ZKTECO tại Việt Nam

Camera giám sát tích hợp năng lượng mặt trời
An toàn - hiệu năng cao - dễ dàng lắp đặt

Giải pháp Cây xăng thông minh
An toàn & vận hành hiệu quả
• Phát hiện cảnh báo cháy
• Chống phá hoại tài sản
• Vận hành hiệu quả

Giải pháp An ninh Biệt thự
• Dễ sử dụng
• Cảnh báo sớm
• Thông minh

Giải pháp Camera Cửa hàng
• Giám sát từ xa
• An toàn
• Gia tăng doanh thu

Giải pháp An ninh tòa nhà văn phòng
• Hiệu quả
• An toàn
• Quản lý mạnh mẽ
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Giải pháp
Điểm danh chấm công

ĐIỂM DANH TỰ ĐỘNG: Camera nhận diện khuôn mặt, so khớp
với dữ liệu và thông tin học sinh, sinh viên tên hệ thống để điểm
danh tự động.
GIÁM SÁT: Giám sát tự động đối với học sinh, sinh viên mượn sách
tại thư viện, sử dụng công cụ phòng thí nghiệm, sử dụng trang
thiết bị của nhà trường.
KIỂM SOÁT: kiểm soát các kỳ thi trong nhà trường, tránh được tình
trạng gian lận thi cử, thi hộ.
HỖ TRỢ CHẤM CÔNG, ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN – GIẢNG VIÊN.
Camera điểm danh hỗ trợ chấm công, đánh giá giảng viên tự
động, chi tiết và chính xác.

Chấm công không tiếp xúc. Không cần sờ tay vào máy để
chấm vân tay hay quẹt thẻ từ. Chỉ cần đi qua là máy đã nhận
diện khuôn mặt và chấm công cho bạn. Bảo mật cao, ngăn
chặn chấm công giùm.

Giải pháp
Kiểm soát ra vào thông minh

Thiết kế hiện đại, đẹp và trang nhã.
Xác định đối tượng chính xác
Tính năng kiểm soát ra vào thông minh theo thời gian thực: tính năng này chỉ được phép mở cửa
trong khoảng thời gian được cài đặt.
Tính năng kiểm soát ra vào theo khu vực: tính năng này chỉ được phép mở cửa ở những khu vực
được phép mở.
Lưu trữ lại lịch sử ra vào, kiểm soát số lần ra vào
Phân quyền truy cập ra vào theo từng cấp
Tự động mở cửa trong những trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn, động đất...
Tính năng báo động: Đây là tính năng cao cấp của hệ thống kiếm soát cửa ra vào Dahua. Tính
năng này giúp bảo vệ ngôi nhà, văn phòng công ty của bạn khỏi sự xâm phạm trái phép.
Phầm mềm quản lý tập trung giúp việc điều khiển và giám sát một cách dễ dàng.
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Khóa
Thông minh

Máy
Hủy giấy

Khóa điện tử thông minh tăng cường bảo mật
Khóa cửa thông minh được trang bị nhiều tính năng bảo mật cao như: mở khóa bằng vân tay,
mở bằng thẻ từ, remote, chìa khóa cơ trong trường hợp khẩn cấp. Nếu sử dụng tính năng này thì
người khác không thể dò được mã, sao chép cũng như cắt chìa như những khóa thông thường.

Khóa thông minh cửa nhôm

Máy hủy tài liệu Magitech được sản xuất theo công nghệ mới của Đức lần đầu xuất hiện tại Việt
Nam. Là thương hiệu máy hủy uy tín, nổi tiếng trên thế giới về chất lượng và thương hiệu.
Với cấu tạo tính năng đa dạng thiết kế nhỏ gọn, an toàn tuyệt đối khi sử dụng. Ngoài ra máy còn có
thể hủy được ghim bấm, đinh kẹp, thẻ nhựa và đĩa CD, đĩa mềm, tiện cho nhiều mục đích sử dụng.
Ưu điểm:
• Bảo mật thông tin
• Bảo vệ môi trường
• Ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính

Khóa thông minh văn phòng - căn hộ

MÁY HỦY GIẤY VĂN PHÒNG MAGITECH

Khóa thông minh khách sạn

Khóa thông minh cửa cổng

MÁY HỦY GIẤY CÔNG NGHIỆP MAGITECH
Khóa cửa kính

Khóa tủ locker

34 | JVS PROFILE

JVS PROFILE | 35

Một số dự án
Đã thực hiện

Lắp Đặt Hệ Thống
Máy Chiếu
Đại Học Cần Thơ

Hệ Thống
Kiểm Soát Ra Vào & Máy Chiếu
Trường Quốc Tế Á Châu

Bãi giữ xe Sân bay Tân Sơn Nhất

Hệ thống Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS

JVS cung cấp giải pháp nhận diện khuôn mặt cho
Western Ford với 200 nhân viên

Công ty Dược Phẩm
Đạt Vĩnh Phú

Chung cư River Gate Residence

Resort Aria Vũng Tàu

Lắp Đặt Hệ Thống Camera Giám Sát
Trường Quốc Tế EMASI
Hệ thống Barrier , đầu đọc thẻ/ vân tay/ nhận diện
khuôn mặt, camera giám sát
Lợi ích giải pháp : Mỗi học sinh sẽ có 1 thẻ từ ra vào
trường theo thời gian quy định. Ví dụ : Sáng vào từ
7h-7h30 , chiều về từ 16h30-17h. Khi học sinh quẹt
thẻ thì Server sẽ ghi nhận và cập nhật ngay tức thì.
Quy mô dự án : 3 làn vào , 3 làn ra, 2 barier đôi và 2
Barier đơn
Đơn vị tư vấn và triển khai : Công ty CP phân phối
điện tử JVS

Giải Pháp
Hội Nghị Trực Tuyến Phòng Họp Hội Nghị
Đh Quốc Tế Sài Gòn
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Trường Quốc tế Emasi

Công ty Viettel

Trường Đại Học Y Dược

Trường Đại Học Sư Phạm TP. HCM

Siêu thị điện máy Nguyễn Kim

Công ty Led Hồng Nhân

Trường Đại Học Văn Hóa TP.HCM

Trường Đại Học Mở TP.Hồ Chí Minh

Trường Quốc tế Á Châu

Trường Quốc Tế Việt Úc( VAS)

Trường Quốc Tế Pháp

Trường Hàn Quốc
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Trường Đại học Cửu Long

Trường Đại học Cần Thơ.

Trường Đại Học Đồng Tháp

Nhà máy Shang Hung Cheng

Công ty Cổ Phần Dầu Khí Việt Nam

Công ty mì Việt Hương

Đại Học An Ninh Nhân Dân

Công ty Bia sài Gòn

Ngân hàng Nam Á

Công An tỉnh Sóc Trăng

Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

Công ty Tân Huê Viên
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Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thánh đường Giáo xứ Hà Nội

Ngân hàng TMCP Phát triển HCM
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Trường Quốc Tế Sài Gòn

Chung cư Vạn Đô

Cao Đẳng Giao Thông Vận Tải

Dự án Đại Học Giao Thông Vận Tải.

Dự án Trường Đại Học Kinh Tế- Luật.

Công ty Tin học Phong Vũ

Điện máy Thiên Hòa

Công ty Gỗ Alpha

Chung cư Hoàng Anh 2

Và hàng trăm dự án lớn nhỏ khác
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Một số hình ảnh Hoạt động

Lời cảm ơn

Workshop JVS – Giải Pháp Công Nghệ Số tại Hà Nội và TP.HCM

Jvs Đạt Top 100 Doanh Nghiệp
Tiêu Biểu Việt Nam 2021

Đạt doanh nhân trẻ tiêu biểu 2019

Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng, đối tác những lời tri ân sâu sắc và chân
thành nhất đối với sự tin tưởng, hợp tác và hỗ trợ quý báu của Quý vị đối với CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÂN PHỐI ĐIỆN TỬ JVS trong thời gian qua.
Được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý khách hàng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi, thời
gian qua CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI ĐIỆN TỬ JVS đã đạt được những thành quả rất đáng tự
hào, thể hiện ở sự tăng trưởng liên tục và vững chắc trong những bước đi đầu tiên.
Với CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI ĐIỆN TỬ JVS, tài sản và giá trị lớn nhất chính là lòng tin, là sự ủng

Tham gia tài trợ giải tennis CCTV lần 8

Hội thảo Kết nối hội nhập công nghệ 4.0

hộ của Quý khách hàng/đối tác với những sản phẩm dịch vụ mà Công ty cung cấp cũng như đối
với mối quan hệ hợp tác hiệu quả và chân thành mà chúng tôi luôn dành cho khách hàng.
Kính chúc Quý khách hàng/đối tác nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI ĐIỆN TỬ JVS luôn mong muốn được đồng hành và sẵn sàng phục vụ
Quý khách hàng/đối tác trên con đường phát triển mạnh mẽ và bền vững của mình. Trân trọng!

Tổ chức Giải tennis – Tranh cup Boxlight

Workshop Mô hình cơ bản
của lớp học thông minh

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI ĐIỆN TỬ JVS
Trụ sở TP.HCM: Số 24 Giải Phóng, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Hà Nội: Số 12 Ngõ 40 Phố Phan Đình Giót,
Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đà Nẵng: K8/01 Huỳnh Ngọc Huệ, Phường An Khê,
Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Cần Thơ: 10 CMT8, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Hotline: 0903 751 781
Email: info@jvs.vn
Website: www.jvs.vn

