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PHENIKAA MAAS LÀ AI?
Phenikaa MaaS ra đời với vai trò như một cố vấn công nghệ, luôn có mặt để giải quyết những nhu
cầu về quản lý giao thông của khách hàng.

Thông qua việc áp dụng các công nghệ lõi về bản đồ, ứng dụng, AI và BigData cũng như các sản
phẩm IoT hợp quy hợp chuẩn của Phenikaa, doanh nghiệp có thể quản lý vận hành giao thông một
cách tối ưu hơn và giúp nâng tầm vị thế giữa nền công nghiệp 4 đầy cạnh tranh.

NĂNG LỰC CỦA PHENIKAA MAAS
6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển ứng dụng giao thông công cộng số 1 Việt Nam -

BusMap.

Được tin tưởng và hợp tác với Chính quyền và các doanh nghiệp lớn: Thành phố Đà Nẵng, VinGroup,
Qualcomm, Grab.

Dây

chuyền

sản xuất

hiện

đại

và khép kín: Nhà máy sản

xuất

thiết bị hàng loạt với quy trình chuẩn và

quy mô hàng đầu Việt Nam.
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Phenikaa MaaS cam kết cung cấp các giải pháp giao thông thông minh hàng đầu, giúp doanh nghiệp và tổ chức vận hành giao thông đô thị
một cách hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ra mắt ứng dụng BusMap với
hơn 2 triệu người dùng và triển
khai tại 6 thành phố lớn
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Thành lập công ty cổ phần
BusMap

Trở thành thành viên của
tập đoàn Phenikaa
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GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP
SMART PORT

GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

GIẢI PHÁP SMART PORT LÀ GÌ?
Smart Port là giải pháp ứng dụng công nghệ giúp tự động hóa quy trình nhận diện và giám sát container tại Cảng.

Giải pháp sử dụng công nghệ AI on the Edge, qua đó:

Giúp cảng quản lý

hiệu quả xe ra vào

Giúp cảng tiết kiệm
chi và nhân sự

Rút ngắn quy trình thủ
công, tăng năng suất

Giảm tình trạng kẹt xe
tại cảng giờ cao điểm

VÌ SAO NÊN CHỌN GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI?
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Ứng dụng công nghệ
AI on the Edge

Theo dõi liên tục và
chính xác

Giải pháp Make in
Vietnam

Tùy biến linh hoạt và tích
hợp với camera tại cảng
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TÍNH NĂNG CHÍNH
Là giải pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình tự động hóa các hoạt động quản lý xe
ra vào tại cảng, Smart Port bao gồm các tính năng:
Nhận diện container tự động (ACCR): Có khả năng nhận
diện ký mã hiệu container, nhận diện loại container theo
tiêu chuẩn ISO 6346, tốc độ nhận diện nhanh kể cả khi xe
đang di chuyển. Hỗ trợ nhận diện tại nhiều vị trí tại cảng:
Cổng ra vào, đường nội bộ, cầu cảng,...

Nhận diện i n số e đ
o r ooc tự động
(A R): Tốc độ nhận diện nhanh kể cả khi xe đang di
chuyển, có khả năng nhận diện biển số xe bị bẩn, mờ,
han g .
b ể

LP

x

ầu ké

và

ơ m

Nhận diện số seal của container: Giúp nhận diện số seal
qua ứng dụng Smart Port App và kiểm tra tính hợp lệ của
Container.

ỉ
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SẢN PHẨM BAO GỒM CÁC TÍNH NĂNG NÀO?

TÍNH NĂNG MỞ RỘNG
Là giải pháp được thiết kế nhằm hỗ trợ quá trình tự động hóa các hoạt động quản lý xe
ra vào tại cảng, Smart Port bao gồm các tính năng:

Nhận diện thùng container bị hỏng: Giúp tự động phát
hiện các hư hỏng, biến dạng trên mặt ngoài của
Container để kịp thời ghi nhận và xử lý.
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Bản đồ nội khu dẫn đường cho xe container tại cảng:
Hỗ trợ hướng dẫn để container di chuyển đến đúng vị trí.
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GÓI DỊCH VỤ SMART PORT

CHÚNG TÔI CUNG CẤP GÓI GIẢI PHÁP TỔNG HỢP BAO GỒM
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SMARTPORT CMS

THIẾT BỊ IoT - bHUB AI BOX

Hệ thống dashboard quản lý dữ liệu
theo thời gian thực, ghi nhận thông
tin và báo cáo số lượng xe ra vào
cảng hằng ngày, lưu trữ hình ảnh
đầy đủ cho từng lượt xe ra vào.

Thiết bị AIBox nhỏ gọn, tiết kiệm
điện, ứng dụng công nghệ AI on the
Edge nhận diện container và xe
theo thời gian thực, hỗ trợ đồng
thời đến 8 camera.

SMARTPORT APP
Ứng dụng dành cho nhân viên của
Cảng để nhập liệu lên hệ thống
bằng thiết bị di động, tích hợp tính
năng ALPR và ACCR trên camera
của điện thoại.
phenikaamaas.com

GIỚI THIỆU CÁC

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

CẢNG TIÊN SA - TP ĐÀ NẴNG
Cảng Tiên Sa ứng dụng giải pháp Smart Port trong vận hành cổng thông minh tại cảng,
giúp tự động nhận diện container, biển số xe và thông báo vị trí hạ container cho tài xế.
Tất cả quy trình đều diễn ra tự động và tiết kiệm 80% thời gian dừng đỗ Container tại
cổng.
Giải pháp Smart Port của Phenikaa MaaS đã giúp Cảng Tiên Sa vận hành công thông minh tại cảng:

Giúp tự động nhận diện
container, biển số xe

Thông báo vị trí hạ
container cho tài xế
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100%

Tự động hoá 100%
quy trình

Tiết kiệm 80% thời gian
dừng đỗ container tại cổng
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DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

NPH THẾ GIỚI SỐ
Phenikaa MaaS hiện đang hợp tác với vai trò cố vấn và cung cấp
giải pháp công nghệ cho NPH Thế Giới Số trong lĩnh vực dịch vụ
hàng hải và logistics. Cụ thể, Phenikaa MaaS chịu trách nhiệm đưa
ra những chiến lược phù hợp để triển khai các giải pháp công
nghệ vào hoạt động thực tiễn của đối tác.

5s
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Chỉ mất 5 giây để
nhận diện container
và biển số xe.

50%

Có thể kết nối lên
đến 8 camera chỉ với
một thiết bị.

100%

Tiết kiệm 50% chi phí
với thiết bị AIbox.

Tự động hóa quy
trình ra vào cổng.

Thông báo vị trí hạ
container ngay khi xe
vào cổng.
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GỢI Ý QUÁ TRÌNH HỢP TÁC

QUY TRÌNH HỢP TÁC

Nhận proposal

Trang 13

Đồng ý hợp tác

Triển khai ứng
dụng và vận hành

Nhận báo giá

Chuyển giao
hệ thống

Thống nhất hợp đồng

Thanh lý hợp đồng
và phản hồi

Ký kết
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ĐỐI TÁC CỦA PHENIKAA MAAS

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
Với tiềm lực to lớn về công nghệ và con người, Phenikaa MaaS là đơn vị hàng đầu được đa số các công ty & tổ chức lựa chọn trong việc cung
cấp các giải pháp về giao thông thông minh. Chúng tôi được tin tưởng và hợp tác bởi Quý khách hàng.
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THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
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Doanh nghiệp Khoa
học Công nghệ

Quán quân 

Đổi mới sáng tạo và
Khởi nghiệp 2019

Quán quân

Việt Startup Contest
2019

Quán quân 

ITU Award 2020

Quán quân 

AI Hack 2020

Á Quân

Giải thưởng Sáng tạo
thành phố Hồ Chí Minh
lần 2

Top 3

Thử thách Sáng tạo Đổi
mới Qualcomm 2020

Top 12

SK Startup Fellowship
Batch #2 2021
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CTCP CÔNG NGHỆ PHENIKAA MAAS
Mã số doanh nghiệp: 0315862038 do Sở KHĐT TP HCM cấp ngày 21/08/2019
Đại diện Công ty: Tổng Giám đốc Lê Yên Thanh
Email: contact@phenikaamaas.com
Điện thoại : (+84) 868 963 967
Tầng 6, tòa nhà Adelle, 373 - 375 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

