
• Công nghệ nhận dạng tự động biển số xe

• Sử dụng thẻ thông minh mifare

• Thời gian nhận xe vào, cho xe ra nhanh chóng

• Hệ thống quản lý bảo mật và an toàn cao

• Thiết kế linh động, đáp ứng được nhiều mô

hình quản lý khác nhau.
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Giới thiệu về CYB:
Là công ty chuyên cung cấp các giải
pháp quản lý kinh doanh, ứng dụng
những công nghệ tiên tiến hiện nay.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, 
giàu kinh nghiệm, tận tụy, trung thực
và uy tín trong ngành cung cấp phần
mềm, thiết bị công nghệ và tư vấn
giải pháp quản lý kinh doanh.

Chúng tôi luôn tiếp tục mở rộng thị
trường, không ngừng nâng cấp giải
pháp để đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của xã hội.

Chúng tôi luôn khơi dậy sự thích thú
và hài lòng của người sử dụng. Cam 
kết lấy sự hài lòng của khách hàng
làm mục tiêu phấn đấu.

Giới thiệu về CYB-Parking Management Ver.2.0:

CYB-Parking Management Ver.2.0 là phiên bản được nâng cấp với những tính năng nổi
bật, đáp ứng tối đa nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Giải pháp sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe tự động, thẻ thông minh không tiếp
xúc, camare ghi nhận hình ảnh với độ phân giải cao.

Giải pháp thiết kế linh hoạt, phù hợp mọi nhu cầu của thị trường trong việc quản lý xe
máy, xe ôtô tại các bãi xe với các đối tượng khách hàng khác nhau: khách vãng lai, 
khách căn hộ, khách vé tháng, khách miễn phí …

Hệ thống tích hợp phần mềm tính toán các khoản phí phải thu tự động (tính theo giờ …), 
dễ dàng mở rộng các dịch vụ thanh toán, các khoản phí phụ thu (rửa xe …), thông qua 
việc sử dụng chính chiếc thẻ gửi xe.

Giao diện chương trình thân thiện, trực quan, hỗ trợ tối đa người dùng. Mẫu thiết kế thẻ
tùy theo yêu cầu của Doanh nghiệp, thẻ hiện tính chuyên nghiệp, vẻ mỹ quan và tiện lợi
tối đa mà Doanh nghiệp muốn mang đến cho Khách hàng của mình.

Giới thiệu tổng quát

CYB-Parking Management 2.0
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Mô tả quy trình hoạt động:

Nhận xe vào
§ Tại cổng vào:

q Camera được bố trí phía trước xe sẽ
chụp hình chụp hình người vào gửi xe
(nếu cần).

q Camera bố trí phía sau xe sẽ chụp hình
biền số xe.

§ Hình ảnh được phần mềm phân tích và nhận
dạng tự động để cho ra biển số kiểm soát của xe
(đối với biển số sạch, đẹp, rõ ràng, sát xuất 85% 
lượt xe ra vào).

§ Sau đó, toàn bộ thông tin sẽ được mã hóa và
ghi vào thẻ, bao gồm:

q Thông tin xe (hình ảnh, biển số)

q Thời gian xe vào bãi (ngày, giờ)

q Thông tin người gửi (nếu là xe vé tháng)

Mô tả Quy trình

Nhận xe vào

Quy trình hoạt động tại lối vào:
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Mô tả quy trình hoạt động:
Khi xe ra:
§ Tại cổng ra:

§ Camera được bố trí phía sau xe sẽ chụp
hình biền số xe ra.

§ Hình ảnh được phần mềm phân tích và nhận
dạng tự động để cho ra biển số kiểm soát của xe
(đối với biển số sạch, đẹp, rõ ràng, sát xuất 85% 
lượt xe ra vào).
§ Sau đó, dựa vào biển số xe, thông tin lúc xe vào
sẽ được truy xuất, đối chiếu thông tin:

q Nếu thông tin không trùng khớp (biển số, 
hình ảnh người gửi xe …) thì sẽ xử lý theo
Quy định của bãi xe.
q Nếu thông tin trùng khớp:

ü Khách vãng lai: thu phí theo Quy
định
ü Khác vé tháng: ghi nhận lượt phí
vào thẻ tháng, gửi thẻ lại cho Khách
hàng

Mô tả Quy trình

Cho xe ra

Quy trình hoạt động tại lối ra:
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Khi xe vào:

§ Chương trình nhận xe vào tương tự như xe máy (có
thể dùng chung cổng vào của xe máy).

§ Khi hoàn tất việc nhận xe vào và cấp thẻ xe, Phần
mềm hỗ trợ xuất lệnh mở barrier tự động cho xe ôtô đi
vào.

§ Khi xe qua khỏi thanh chắn, vòng từ tự động nhận
biết và tự động đóng thanh barrier trở lại. 

Khi xe ra:

§ Chương trình tự động tính toán các khoản phí phải
thu (theo giờ …), thu phí và cho phép xe ra.

§ Hệ thống hoạt động như lúc vào, thanh barrier nhận
lệnh mở tự động từ Chương trình và đóng lại khi xe
qua khỏi.

à Ưu điểm: hạn chế tối đa thời gian nhận xe vào và ra
khỏi bãi, tiết kiệm chi phí nhân công và mang lại vẻ
chuyên nghiệp cho Doanh nghiệp.

Mô tả Quy trình

Xe ôtô

Quy trình quản lý xe ôtô
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- Công nghệ nhận dạng tự động biển số xe.

§ Nhận dạng tự động biển số khi xe vào.

§ Nhận dạng tự động biển số xe ra, đối chiếu với
số xe lúc vào.  

- Quản lý một biển số xe chỉ tồn tại duy nhất 1 chiếc
trong bãi tại cùng 1 thời điểm (cảnh báo trùng biển số).

- Quản lý ca trực của từng nhân viên (tạo user, bảo
mật, phân quyền).

- Quản lý khách hàng thẻ tháng, quý, năm.

- Quản lý khách vãng lai, tính toán thu phí theo từng
block thời gian quy định.

Tính năng

Tính năng nổi bật

- Cho phép thống kê lượt xe trong bãi (theo biển số xe)

- Cho phép thống kê lượt xe ra vào từng thời điểm.

- Cho phép đảo chiều lane lối vào thành lối ra và ngược

lại (tùy thời điểm).

- Hỗ trợ truy xuất báo cáo thành các file định dạng

thông dụng.

- Quản lý lịch sử thay đổi cơ sở dữ liệu.

- Các thống kê, báo cáo linh hoạt tùy yêu cầu của

người dùng.
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Cấu hình và số lượng thiết bị

để nghị

Cấu hình và số lượng thiết bị

Hệ thống bao gồm 01 lối vào và 01 lối ra:

·Chuẩn nén MPEG4 thời gian thực ở
độ phân giải VGA.
·Cấp nguồn qua mạng PoE.
·Hỗ trợ 3GGP xem trên ĐTDĐ
·Cung cấp 3 cửa sổ cho dò tìm chuyển
động.
·Ngõ I/O cho cảm biến và cảnh báo.
·Hỗ trợ dịch vụ DDNS
·Chế độ dò tìm thông minh
·Ống kính zoom cơ

02 máy tại lối vào
(01 chụp hình biển số,
01 chụp hình người gửi

xe)
01 máy tại lối ra

03Camera ghi
hình

02

§ CPU-Pentium IV
§ 512 RAM, HDD còn trống tối thiểu
1GB
§ Hệ điều hành Windows 2000 
Professional hoac Windows XP

01 máy tại lối vào
01 máy tại lối ra

02Máy tính01

Hình minh họaCấu hình đề nghịGhi chúSố
lượngThiết bịSTT
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Cấu hình và số lượng thiết bị

đề nghị

Cấu hình và số lượng thiết bị

Thermal sensitive line dot 
method.
Tốc độ in: 220mm/s
Chiều rộng khổ in: 80mm
Kết nối: RS232, USB
Hệ điều hành: Windows, 
OPOS

Đặt tại lối ra01Máy in hóa đơn05

Bao gồm chức
năng vào và ra

01Phần mềm
CYB-Parking Management Ver.2.0

06

Thẻ thông minh không tiếp
xúc Mifare Classic 1K

Tùy yêu cầuThẻ mifare04

Đầu đọc thẻ mifare, vừa
đọc vừa ghi

01 máy tại lối
vào
01 máy tại lối ra

02Đầu đọc thẻ mifare03

Hình minh họaCấu hình đề nghịGhi chúSố lượngThiết bịSTT

(* Ghi chú: Những thiết bị khác tùy thuộc mô hình đặc trưng của Bãi xe)
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Giao diện phần mềm

Giao diện phần mềm

Nhận xe vào

Hình ảnh xe vào
(chụp từ phía sau)

Xe Khách vãng lai

Hình ảnh người gửi
xe vào

(chụp từ phía trước)
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Giao diện phần mềm

Cho xe ra

Hình ảnh lúc xe
vào

54K4 - 6755

Hình ảnh lúc
xe ra

Hình ảnh người
vào gửi xe

Thời gian xe vào
bãi đậu

Giao diện phần mềm
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Cảm ơn Quý Khách hàng!!!


