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Sản phẩm

Công Ty TNHH TMDV Công Nghệ Vũ Tiến

Nhà cung cấp dịch vụ các giải pháp an ninh,

điện nhẹ cho các cá nhân, nhà máy, xí nghiệp,

văn phòng, showroom, cao ốc…



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY



TRIẾT LÍ

Vũ Tiến là một đội ngũ tận tâm, có

nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh

vực an ninh điện nhẹ, thi công

thẩm mỹ, an toàn, chất lượng.

TẦM NHÌN

Tạo ra một xã hội an ninh,

văn minh, công nghệ hiện

đại. Giám sát hệ thống một

cách an toàn hiệu quả nhất.

SỨ MỆNH

Chúng tôi luôn làm việc trên

tinh thần chính trực, nhất quán,

đầy nhiệt huyết, xây dựng nên

thương hiệu Vũ Tiến. Đến với

chúng tôi, khách hàng luôn yên

tâm về dịch vụ mà Vũ Tiến

mang lại.



Vũ Tiến được thành lập năm 2010, nhà cung cấp dịch vụ các giải

pháp an ninh, điện nhẹ cho các cá nhân, nhà máy, xí nghiệp,

văn phòng, showroom, cao ốc…

Nhân viên của chúng tôi là nhóm các kỹ sư tràn đầy nhiệt huyết

và đội ngũ kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và đã có nhiều

năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công hệ điện nhẹ, với nhiều

đối tác đến từ Châu Âu và Châu Á (Nhật Bản, Đức, Singapore, Bỉ,

Thụy Điển,…) và các dự án lớn ở Việt Nam.

Với các dịch vụ đáng tin cậy và sản phẩm công nghệ tiên tiến,

cùng với kinh nghiệm và sự tận tâm, Vũ Tiến sẽ cung ứng được

tất cả các hệ thống giám sát an ninh của quý khách hàng một

cách chuyên nghiệp với giá cả hợp lý nhất.



HẠNG MỤC
THI CÔNG - DỊCH VỤ02



• HỆ THỐNG TỔNG ĐÀI (PABX)

• HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH

• HỆ THỐNG HẠ TẦNG MẠNG

• HỆ THỐNG CAMERA (CCTV)

• HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI NGHỊ & HỘI THẢO

• HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO

• HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG

• HỆ THỐNG BÃI XE THÔNG MINH

(Cùng nhiều hệ thống khác liên quan đến điện nhẹ)



03 DỰ ÁN
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 



NHÀ MÁY
MARUICHI SUN STEEL

Số lượng camera được 
lắp đặt hơn 300 camera 

IP trong nhà máy ghi 
hình  45 ngày.

Tất cả camera được lắp 
đặt theo tiêu chuẩn công 
nghiệp phù hợp với nhà  

máy sản xuất thép.

Hệ thống được tư vấn và 
lắp đặt bởi Vũ Tiến.



 Lắp đặt hệ thống giám sát ra 
vào cho 20 cửa

 Hệ thống được tư vấn và lắp 
đặt bởi Vũ Tiến

 Số lượng camera được lắp 
đặt hơn 30 camera IP trong 
văn phòng, ghi hình  ít nhất 
30 ngày.

VĂN PHÒNG LAZADA



CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN 
RHENUS VIỆT NAM

Lắp đặt hệ thống báo 
động cho 40 cửa

Lắp đặt máy chấm 
công nhận dạng gương 

mặt kết hợp đo nhiệt 
độ ra vào TRIPOD 

Hệ thống được tư vấn 
và lắp đặt bởi Vũ Tiến

Số lượng camera được 
lắp đặt hơn 200 camera



Số lượng camera được lắp 
đặt hơn 90 camera IP 

trong nhà máy ghi hình  
45 ngày.

Hệ thống được 
tư vấn và lắp đặt 

bởi Vũ Tiến.

Hệ thống mạng 
nội bộ cho toàn 

nhà máy.



Số lượng camera được lắp đặt hơn 
400 camera IP trong nhà máy ghi 

hình  45 ngày.

Hệ thống được tư vấn và 
lắp đặt bởi Vũ Tiến

Số lượng camera cho cổng và các khu 
vực cửa kho xuất nhập được giám  sát 

bởi hải quan với số lượng hơn
10 camera ghi hình trên 12 tháng.

Công ty Thiết Bị Y Tế Olympus Việt Nam





HÌNH ẢNH THI CÔNG04



HÌNH ẢNH THI CÔNG CAMERA



CHẤT LƯỢNGAN TOÀN

THẨM MỸ

HÌNH ẢNH THI CÔNG CAMERA



HÌNH ẢNH THI CÔNG

THIẾT BỊ KIỂM SOÁT CỬA



HÌNH ẢNH THI CÔNG
BÃI GIỮ XE THÔNG MINH



HÌNH ẢNH THI CÔNG CỦA

VŨ TIẾN HỆ THỐNG BÁO ĐỘNG



05
DỊCH VỤ

BẢO HÀNH – BẢO TRÌ

TƯ VẤN LÊN GIẢI PHÁP



BẢO 
HÀNH

BẢO HÀNH
12 THÁNG (TẬN NƠI)
(1 đổi 1 trong tháng đầu khi thiết bị

lỗi do nhà sản xuất)

CHO MƯỢN THIẾT BỊ 
KHI XẢY RA SỰ CỐ

(Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7)

DỊCH VỤ XỬ LÝ 
NHANH

(Xử lý sự cố 48h)



Lợi ích:
 Quý Khách hàng ký hợp đồng giá ưu đãi nhất khi

đang sử dụng dịch vụ lắp đặt VŨ TIẾN.

 Vệ sinh kiểm tra tất cả Camera, màn hình, tủ rack

cho hình ảnh quan sát chất lượng nhất có thể.

 Trả kết quả tình trạng hệ thống đang hoạt động

sau bảo trì (Đề xuất thay thế, thiết bị khi kiểm tra

có vấn đề).



TƯ VẤN GIẢI PHÁP

Tư vấn
tận tâm

Thiết kế
tối ưu

An toàn
Hiệu quả



VÌ SAO NÊN LỰA CHỌN DỊCH VỤ VŨ TIẾN ?

• Đội ngũ kỹ thuật đồng nhất và chuyên nghiệp trong thi công.

• Dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng: có thiết bị cho

khách hàng mượn tạm để thay thế nếu có sự cố cần bảo hành.

• Thi công theo thiết kế, luôn đặt tính thẩm mỹ lên hàng đầu.

• Tuân thủ chính sách an toàn và luôn đặt an toàn lên hàng đầu

trong quá trình thi công.

• Luôn hoàn thành đúng như cam kết khi ký hợp đồng.

• Xây dựng sơ đồ và bản vẽ một cách chi tiết cho khách hàng sau

khi hoàn thành để dễ dàng bảo trì sau này.

• Giúp khách hàng xây dựng một giải pháp an ninh hoàn hảo,

hiệu quả, tiết kiệm.
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