
Tổng

STT Hạng mục thiết bị Cấu hình & thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng Đơn giá { VND }

3,523,433,000

Thành tiền { VND }

01 Phân hệ giám sát và hiển thị

Phần mềm tiếp nhận thông tin định vị AIS của các 
phương tiện, hiển thị thông tin đường đi của các phương 
tiện trên bản đồ theo thời gian thực. Lấy thông tin liên 
quan đến tàu, phi hành đoàn, khách hàng từ các hệ thống 
tích hợp bên ngoài. Phần mềm có có chức năng quản lý 
lộ trình, tuyến đi của các phương tiện. Và chức năng phân 
quyền, quản lý người sử dụng.

Core 26 857.691.500 22,299,979,000

02 Phân hệ cảnh báo tự động

Quản lý giám sát hải đồ và hướng chuyển động của các 
phương tiện có gắn AIS, cho phép người quản lý có thể 
khống chế hoặc tạo ranh giới các khu vực,  cũng như khả 
năng va chạm của các phương tiện dựa trên các thông số 
giám sát, qua đó đưa ra các cảnh báo cho người điều 
khiển về vi phạm hoặc khả năng tai nạn. Các bài toán 
cảnh báo: phát hiện tàu đi vào các vùng đặc biệt; thiết lập 
các luật cảnh bảo; phát hiện tàu bất hợp pháp; tàu sai làn, 
tàu sai luồng; quản lý theo dõi nhóm tàu; phát hiện tình 
trạng cập mạn thuyền; tính toán số lượng tàu theo một 
khu vực cụ thể; Và bản đồ mật độ đi lại của tàu thuyền;

Core 22 841.366.500 18,510,063,000

03 Phân tích số liệu hải đồ hàng hải

Phân tích số liệu của các chuyến đi phục vụ công tác 
hoạch định chiến lược và an ninh: Dựa vào số lượng tàu 
thuyền hoạt động trên biển, dựng lại hoạt động của tàu 
bè trong quá khứ để xác định nguyên nhân, hoặc các hiện 
tượng để tăng cường điều khiển giao thông hoặc phục vụ 
mục đích an ninh. Bảng dữ liệu Dashboard cho phép 
người quan lý nắm bắt nhanh được tình trạng hoạt động 
của tàu thuyền trong khu vực. Các loại báo cáo chuyên 
đề giúp phân tích dữ liệu.

Core 20 840.000.000 16.800.000.000

04 Phân hệ tích hợp các hệ thống

Nền tảng kết nối với các thông tin từ hệ thống ngoài như 
thê thống AIS, hệ thống cảng biển, hệ thống bán vé, cổng 
thủ tục tàu biển hoặc các dịch vụ công khác để hiển thị 
các thông tin chi tiết/ hành chính/ hoặc khai báo các 
phương tiện trên biển. 

Core 16 984.375.000 15.750.000.000

73,360,042,000
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Xin chân thành cảm ơn !


