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Tập đoàn Tyco Electronics (thương hiệu AMP Netconnect) thông qua đối tác của
mình là Công ty Nhân Sinh Phúc (NSP) giới thiệu giải pháp nâng cao tính cạnh tranh
cho ngân hàng bằng hệ thống quản trị thông minh cho trung tâm dữ liệu. Giải pháp
AMPTrac quản lý hạ tầng hệ thống theo thời gian thực, tiết kiệm năng lượng, giảm
thiểu chi phí và làm tăng hiệu năng trong các data center của doanh nghiệp, ngân
hàng; giúp quản lý việc di dời, thêm bớt và thay đổi kết nối cáp một cách linh hoạt
và hiệu quả.

  

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng tham
quan gian hàng Công ty Nhân Sinh Phúc.

  

Đặc biệt, giải pháp MRJ21 và MPO đang được nhiều ngân hàng ứng dụng trong việc
tối ưu hóa mật độ cổng đồng và quang, làm tăng diện tích sử dụng. Giải pháp
MPOptimate cho tốc độ truyền dữ liệu đạt 40/100Gbps và đáp ứng cho nhu cầu mở
rộng trong tương lai. 

Ngoài ra, Tập đoàn AXIS và nhà phân phối ủy quyền Công ty Công nghệ Quang
Dũng (QD.Tek) giới thiệu giải pháp giám sát hình ảnh (Network video). Đây là giải
pháp giám sát an ninh hình ảnh trên nền IP, giải pháp an ninh AXIS dành cho lĩnh
vực ngân hàng như giám sát hệ thống máy rút tiền ATM; giám sát thái độ làm việc
của nhân viên, giao dịch viên; hệ thống cảnh báo tức thời khi có sự cố…

  

Tham quan và tìm hiểu giải pháp AXIS tại gian hàng QD.Tek.
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Giải pháp AXIS sử dụng thành công trong nhiều dự án giám sát an ninh lớn trên thế
giới như Ngân hàng Tabiola (Phần Lan), ABN Amro (Singapore), BCC Marcon (Ý),
SAFE (Thụy Điển), Bộ Giao thông Vận tải (Hàn Quốc), Bộ Tư pháp (Thổ Nhĩ Kỳ), Bộ
Nội vụ (Nga), Sân bay Sydney (Úc), Công ty chứng khoán Kim Eng (Thái Lan)… Tại
Việt Nam, Công ty QD.Tek thực hiện nhiều dự án như Văn phòng Thành Ủy TP.HCM,
Bộ Công an, Tòa nhà Dầu khí, Ngân hàng Đông Á, Trường ĐH Quốc tế RMIT…

  

Gian hàng BKAV với giải pháp an toàn, bảo mật, văn phòng điện tử eOffice, giải
pháp chữ ký số, chứng thực số...

  

Giải pháp an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu tại gian hàng Data Terminator.

  

Các giải pháp quản trị trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại gian hàng Polaris.

Giới thiệu giải pháp trung tâm dịch vụ khách hàng (contact center) tại gian hàng
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Avaya - Sun Ivy.

Giải pháp thẻ thông minh tại gian hàng Công ty CP Thông Minh MK.

  

Giải pháp bán lẻ NTIS tại gian hàng Công ty Giải pháp Tin học Nhật Tâm.

  

Giải pháp theo dõi và bảo vệ máy ATM tại gian hàng Diebold.

  

  

Nguon: pcworld.com.vn
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