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9% 56% 90%

Thành phố thông minh Giao thông thông minh Thiết bị thông minh

Áp dụng CNTT vào cuộc sống là 1 xu hướng tất yếu

Năm 2040, dự kiến khoảng 90% thành phố trên toàn châu Á sẽ ứng dụng
Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo vào đời sống.



Khó khăn hiện tại Giải pháp bSmartcity 

Người dân chưa tương tác trực tiếp
Hiện tại chưa có một kênh tương tác trực tiếp giữa chính
quyền địa phương và người dân. Việc cập nhật thông tin
và sử dụng tiện ích xã hội còn gặp khó khăn. 

Không có hệ thống quản lý 
thông tin chung
Người quản lý phải đi đến nơi của thiết bị để kiểm tra
và không nhận biết được thiết bị có sự cố nào. Hệ
thống quản lý riêng lẻ, không thống nhất.

Thiết bị lỗi thời
Khó phát hiện được những sự kiện bất thường và đo
lường độ tương tác trên thiết bị. Không khai thác được
dữ liệu tìm năng từ thiết bị.

Thiết bị ứng dụng IoT, AI
Sử dụng công nghệ hiện đại với chi phí rẻ, xác định
thời gian thực, số lượng người tương tác để đánh giá
hiệu suất của các hệ thống.

Ứng dụng thông minh
Ứng dụng cập nhật đầy đủ thông tin về dịch vụ, tiện
ích thành phố. Người dân nhận chỉ thị trực tiếp từ
chính quyền địa phương.

Hệ thống quản lý chung 
Nhận biết thông tin, xử lý dữ liệu, xuất báo cáo cho
nhà điều hành trên máy tính và điện thoại. Hỗ trợ việc
đưa ra giải pháp quy hoạch đô thị.



Chính quyền

Công dân Doanh nghiệp



ỨNG DỤNG THÀNH
PHỐ THÔNG MINH

Sử dụng mọi lúc, mọi nơi



 

 

 Tất cả tiện ích chỉ trong 1 ứng dụng bSmartcity

Giao thông
công cộng

Tin tức,
văn bản

Quảng cáo
thương hiệu

Dịch vụ,
du lịch

Bản đồ
thông minh



Điểm khác biệt lớn nhất của bSmartcity

Giao diện được thiết kế đơn
giản, sử dụng dễ dàng đối

với mọi lứa tuổi

UI/UX thân thiện

Kết hợp công nghệ IoT, AI và
dữ liệu lớn vào thuật toán để

xử lý dữ liệu nhanh chóng

Tính năng vượt trội

Mang lại giải pháp toàn diện
cho thành phố, bao gồm phần

cứng và phần mềm 

Giải pháp ưu việt

Hệ thống được phát triển
bởi đội ngũ chuyên gia dày

dặn kinh nghiệm

Chuyên gia hàng đầu



Thiết bị IoT

Thiết bị giám sát
hành trình - bGPS  

 

Thiết bị thanh toán
thông minh - bPay

Thiết bị phân tích
tích hợp AI - bHub



Phần mềm thống nhất, phân
quyền hoạt động.
 
Lưu trữ, lọc, truy suất thông
tin, dư liệu.
 
Dễ dàng sử dụng, làm việc mọi
lúc.
 
Hệ thống đẩy thông tin - tin
nhắn trực tiếp đến công dân.

Sử dụng bTrack trên cả
máy tính và điện thoại

Hệ thống quản lý
bTrack 



Báo cáo dữ liệu đa dạng, quy hoạch luồng giao thông đô thị



Đà Nẵng - Xây dựng lớp dữ liệu cho hệ thống quản lý rác 



Đà Nẵng - Quản lý lộ trình xe rác 

Đối với nhà quản lý: 
Sử dụng bGPS và bTrack

Đối với người dân:
Sử dụng ứng dụng

2 công nghệ truyền dẫn
dữ liệu:
- Lunar network
- Cellular network



 Hà Nội - hệ thống trường học thông minh

Đối với phụ huynh:
Sử dụng ứng dụng

Đối với học sinh:
Sử dụng thẻ

Đối với nhà trường:
Sử dụng bGPS, bValidator,
bTrack



Tiết kiệm thời
gian, chi phí

Không cần bỏ thời gian
vận động kiểm soát, thu
thập dữ liệu. Tiết kiệm
đáng kể chi phí đầu tư.

Không tốn nhiều công
sức, nguồn nhân sự để
quản lý, kiểm tra vận
hành trên phạm vi rộng.

Giảm thiểu 
nhân sự

Tối ưu nguồn 
dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu, truy suất
thông tin nguồn gốc, xuất
báo cáo tổng quát về số
lượng, tình trạng thiết bị. 

Kết nối 
linh hoạt

Triển khai trên nền tảng
điện toán đám mây, cho
phép điều chỉnh, chuyển
đổi linh hoạt.

Lợi ích bSmartcity mang lại 



Công ty CP BusMap
Số điện thoại: 0868480016
Email: bich@busmap.vn (Ms.Bích)
Địa chỉ: 331 Nguyễn Trọng Tuyến, Phường 10,
Quận Phú Nhuận

Liên hệ demo sản phẩm
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http://busmap.vn/

