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Nhu cầu hiển thị thông tin

Mô hình thành phố thông minh

1. NHU CẦU HIỂN THỊ THÔNG TIN
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Nhu cầu hiển thị thông tin

Để vận hành hệ thống E-Gov hiệu quả, các nhà lãnh đạo CNTT của Chính quyền 
cần tạo ra một môi trường cho phép mở rộng cộng tác và đem lại những thông 
tin hữu ích cho Chính quyền

Nguồn : IBM, STOP THINKING CiO, START THINKING BUSINESS VALUE
Future of CIO, Six ways CIOs can contribute to revenue generation

Hạ tầng CNTT
đóng góp cho kinh doanh và 
hoạt động của Doanh nghiệp

Chế độ sẵn sàng đem lại các 
nội dung truyền thông của 
Chính quyền để thúc đẩy sự 
quan tâm của người dân

Xây dựng hạ tầng hỗ trợ 
nâng cao truy cập và quản lý 

thông tin  

Tạo môi 
trường cộng 

tác

Đem lại những 
thông tin quan 

trọng

Thúc đẩy giao 
tiếp với bên 

ngoài

Đem lại hệ thống thuận tiện cho nhân 
viên kết nối và cộng tác trên nhiều 
hoạt động khác nhau

1. NHU CẦU HIỂN THỊ THÔNG TIN
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Nhu cầu hiển thị thông tin – Hiệu quả

Quản lý bảng tin tập trung sẽ đem lại một môi trường giao tiếp phù hợp, lôi cuốn, 
và hỗ trợ giao tiếp/ cộng tác hiệu quả

1. NHU CẦU HIỂN THỊ THÔNG TIN

CỘNG TÁC PHÙ HỢP LÔI CUỐN

Cho phép chia sẻ ý tưởng và 
các văn bản, tài liệu

Hiển thị các thông điệp hoặc số 
liệu theo ngữ cảnh

Hiển thị thông điệp truyền thông 
ấn tượng, hiệu quả

Quản lý

bảng tin 

tập trung
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“BẢNG TIN THÔNG MINH”

SAMSUNG SMART SIGNAGE
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Giải pháp “Bảng tin thông minh”

Giải pháp “Bảng tin thông minh” của Samsung đem lại khả năng tương tác hiệu 
quả, đồng thời đảm bảo dễ dàng sử dụng và vận hành
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TĂNG TÍNH TƯƠNG TÁC cộng tác hiệu quả

DỄ DÀNG VẬN HÀNH đem lại thông tin phù hợp

Nội dung ẤN TƯỢNG thu hút người xem

2. GIẢI PHÁP CỦA SAMSUNG
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Tăng tính tương tác, cộng tác hiệu quả

Cải thiện môi trường cộng tác cho nhân viên nhờ giải pháp trình chiếu tương tác 
và có khả năng kết nối hiệu quả
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HÀ NỘI Kết nối hiệu quả với hệ thống họp
Kết nối tuyệt vời với hệ thống họp video và những thiết bị  
khác để đem lại một môi trường cộng tác ổn định

Họp hiệu quả với những tính năng 
hỗ trợ tương tác
Chia sẻ ý tưởng và ý kiến một cách thuận tiện hơn, nhờ 
các tính năng tương tác như tính năng chạm màn hình 
hoặc giải pháp bảng tương tác (E-Board)

Dễ dàng chia sẻ nội dung theo 
nhiều định dạng khác nhau
Dễ dàng vận hành các buổi họp khi sử dụng giải pháp hỗ 
trợ nhiều định dạng media khác nhau mà không đòi hỏi 
thêm các xử lý phức tạp khác

TPHCM ĐÀ NẴNG

Seoul

2. GIẢI PHÁP CỦA SAMSUNG
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Dễ dàng quản lý, hiển thị thông tin phù hợp

Các thông tin được tùy chỉnh theo đúng thời gian dự kiến khi sử dụng giải pháp 
quản lý nội dung

Dễ dàng tùy chỉnh nội dung nhờ 
kết nối đến dữ liệu nội bộ
Hiển thị dữ liệu được tải từ nguồn dữ liệu của doanh 
nghiệp theo thời gian thực, nhờ các công cụ authoring 
và template đã có sẵn. 

Giải pháp cài đặt sẵn – giảm thiểu 
các rào cản hiển thị
Tối ưu hóa các nguồn tài nguyên cần thiết, nhờ vào giải 
pháp quản lý nội dung đã được cài đặt sẵn. 

Triển khai nội dung dễ dàng từ 
nhiều địa điểm khác nhau
Đơn giản hóa việc chuyển tải những nội dung phù hợp 
đến thậm chí nhiều màn hình hiển thị ở nhiều vị trí khác 
nhau, thông qua giải pháp quản lý nội dung

2. GIẢI PHÁP CỦA SAMSUNG
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Đem lại thông tin ấn tượng, cuốn hút

Gây sự chú ý của khách hàng tới những thông điệp được hiển thị rõ nét với bố 
cục sinh động
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Đem lại nội dung liền mạch
Hỗ trợ trải nghiệm nhìn xuyên suốt với những hình ảnh 
chất lượng cao hiển thị trên video walls – vốn được 
thiết kế để giảm thiểu tối đa sự mất mát thông tin

Hình ảnh sống động như thật
Tăng cường sự thu hút của hình ảnh nhờ kỹ thuật tối ưu 
màu sắc khi sử dụng giải pháp quản lý màu sắc tiên tiến

Hỗ trợ những ý tưởng nghệ thuật 
và sống động
Đem lại những nội dung gây ấn tượng mạnh nhờ điều 
chỉnh hình ảnh và bố trí các màn hình hiển thị một cách 
nghệ thuật 

2. GIẢI PHÁP CỦA SAMSUNG
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Màn hình hiển thị chuyên dụng

Samsung cung cấp các giải pháp hiển thị khác nhau để đáp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng

2. GIẢI PHÁP CỦA SAMSUNG

Màn hình ghép Màn hình đơn Đặc biệt

UD Series
DH Series

PE Series

UD Tiled

UE Series
DM Series

DB Series

“Sản phẩm với thiết kế đơn giản hơn và có những tính năng chính”

ED Series

Tiêu chuẩn

Cơ bản

Cao cấp

“Sản phẩm thông dụng với những tính năng và công nghệ tiêu chuẩn”

“Sản phẩm cao cấp với những tính năng và công nghệ tuyệt đỉnh

Outdoor
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[PHÒNG HỌP]

Đem lại lịch họp luôn được 
cập nhật

Thu hút sự chú ý của người 
nghe nhờ tương tác

Hỗ trợ cuộc họp video được 
diễn ra liên tục 

Cơ quan có thể sử dụng : Samsung có thể :

→ DỄ DÀNG TÍCH HỢP
với hệ thống họp

→ TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ
với nhiều nội dung khác 
nhau

→ SẢN PHẨM ĐÁNG TIN CẬY
chạy liên tục 16x7, không 
bị gián đoạn

Giao tiếp với người họp dễ dàng và thuận tiện

3. TÌNH HUÔNG SỬ DỤNG
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Mô hình phân bố thông tin

Màn hình ghép - Video wall 

1 khung hình

open

Tài liệu

Video

Conference

PC tại chỗ

LFD 95” ( 3 khung hình )

Màn hình đơn - LFD Display

[PHÒNG HỌP – TRỰC TUYẾN]

2 khung hình 3 khung hình

3 khung hình (1 khung hình tùy biến)

3. TÌNH HUÔNG SỬ DỤNG
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Bảng tương tác (E-Board): MagicIWB Board S không cần kết nối với PC

[PHÒNG HỌP – E-Board]

MagicIWB Board S

(960 X 1080)

Vẽ trên mọi

tài liệu

MagicIWB Board S

(1920 X 1080)

Hình trong hình/ PIP 
(TV/PC/HDMI/DVI/PIM Source)

3. TÌNH HUÔNG SỬ DỤNG
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Bảng tương tác (E-Board): hỗ trợ ghép nhiều E-Board và nhiều người dùng

• Ghép nhiều E-Board: Tạo 1 
bảng điện tử lớn

• Nhiều người dùng: Mỗi bảng có 1 
menu độc lập

[PHÒNG HỌP – Ghép E-Board]

3. TÌNH HUÔNG SỬ DỤNG
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[KHU VỰC LỄ TÂN]

Tăng cường thông điệp của tổ 
chức

 Khách dễ dàng tìm thông tin 
liên quan với màn hình cảm 
ứng

Hiển thị thông tin ấn tượng trong 
không gian thiết kế mới

Cơ quan có thể sử dụng : Samsung có thể :

→ SÁNG VÀ RÕ (hình ảnh)

→ MÀN HÌNH SỐNG ĐỘNG
thích hợp các ý tưởng hiển 

thị nghệ thuật

→ GỌN NHẸ
trong việc lắp đặt

→  HiỂN THỊ LIÊN TỤC
nội dung

Mang lại hình ảnh ấn tượng tốt hơn cho tổ chức thông qua màn hình cảm ứng và hình 
ảnh sinh động

3. TÌNH HUÔNG SỬ DỤNG
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[KHU VỰC LỄ TÂN]

Cung cấp thông tin dễ dàng, sống động và cuốn hút

Màn hình cảm ứng Samsung 
không cần PC

DHD, DMD series
40”,48”,55”(DHD)
32”, 40”, 48” 55”, 65”, 75”, 82”(DMD)
Tương thích với tấm cảm ứng

• Tấm cảm ứng tháo lắp dễ dàng
• Tiết kiệm chi phí cho thiết bị phụ trợ
• Có thể kết nối PC

Tấm cảm ứng

DHD series
(40”, 48”, 55”)

DMD series
(32”, 40”, 48”, 55”, 65”, 75”, 

82”)

Kiosk thông tin (Không cần PC)

3. TÌNH HUÔNG SỬ DỤNG
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[KHU VỰC LỄ TÂN]

Cung cấp thông tin và hình ảnh tổ chức nghiệp sống động và cuốn hút

- TT R&D cho ĐTDĐ ,Suwon Hàn Quốc
- Sản phẩm: 55” , UDC , 18 x 2

- Kích thước: 25.3 x 34.7 ft 
- Sản phẩm: 46”, UDC , 12 x 3 

3. TÌNH HUÔNG SỬ DỤNG
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Quản lý Template (thiết kế mẫu)Quản lý nội dung

+ =

Thông tin kỹ thuật số

Quản lý từ xa Quản lý qua Thiết bị di động

Database

Quản lý và điều khiển nội dung trên màn hình thông tin kỹ thuật số

Dễ dàng tạo và quản lý nội dung với nhiều mẫu template chuyên nghiệp

Liên kết dữ liệu

Giải pháp trọn gói

4. TẠI SAO CHỌN SAMSUNG
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Power LANPower
Signage

Player

AV cables RS-232C

Power LAN

CONVENCIONAL DISPLAY

Lợi ích người dùng

Gọn gàng và Đơn giản

4. TẠI SAO CHỌN SAMSUNG



23

Lợi ích người dùng

MÀN HÌNH THƯỜNG

Tiết kiệm điện

4. TẠI SAO CHỌN SAMSUNG

Tiết kiệm điệnTiết kiệm điện
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Đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
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Dòng sản phẩm đa dạng

[UE Series] [UD Series]

• Đường viền cực
mỏng
(BtoB : 3.5mm)

• Chuyên dụng(24/7)
• 700cd
• Chống chói

• Đường viền mỏng
(BtoB : 11mm)

• Mỏng & nhẹ
• 450cd

Màn hình đơn

450nit

DM

350nit

DB

700nit

DH

16

Màn hình ghép

4. TẠI SAO CHỌN SAMSUNG
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Samsung dẫn đầu thị trường màn hình chuyên dụng từ năm 2010 nhờ  công nghệ và thiết kế
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GIẢI THƯỞNG VỀ SÁNG TẠO
bởi CES 2013

Samsung dẫn đầu thị trường

Thị phần màn hình hiển thị nơi công cộng Sự công nhận về thị phần màn hình

Thúc đẩy sáng tạo trong trình chiếu

Dẫn đầu thị trường màn hình chuyên dụng 

4. TẠI SAO CHỌN SAMSUNG
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Nhà cung cấp giải pháp đáng tin cậy

Samsung là công ty duy nhất có năng lực cung cấp cả giải pháp phần mềm và thiết bị phần 
cứng

26

* Source : D.Search, Display Market Global Market Share, 2012 3Q
Samsung Analysis

Phần mềm 
được cài đặt 

sẵn

Thiết bị
Giới hạn Có thể tùy chỉnh

Chú trọng nội 
dung

Tích hợp DB

SAMSUNG

N Corp.

P Corp.

L Corp.

Market Share

Nhà cung cấp giải pháp hiển thị

4. TẠI SAO CHỌN SAMSUNG
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Nguyễn Hoàng Linh
Samsung Vina

Khối Doanh nghiệp


