Ứng dụng website của PAM Air - Ảnh: IoT Innovation Hub.
Theo thông tin t Trung tâm i mi sáng to v Internet vn vt (IoT Innovation Hub), IoT Innovation Hub và công ty khi nghip công ngh D&L ã chính thc a H sinh thái sn phm da trên nn tng IoT PAM ecosystem do D&L nghiên cu và phát trin vào thng mi hóa trên th trng. Sau hot ng này, D&L s tp trung nghiên cu và ng dng công ngh NB-IoT ci tin các dòng sn phm.

“PAM” là tên thng hiu cho tt c các sn phm và gii pháp ca D&L bao gm PAM Air, PAM Home, PAM Agriculture và PAM Library. Tt c các gii pháp u c nghiên cu và phát trin bi i ng chuyên gia và k s ca D&L gm các thit b phn cng, phn mm qun tr và các ng dng cho ngi s dng cui.

H sinh thái PAM gm các thành phn IoT platform (Phn mm nn tng IoT); các cm bin, thit b phc v vic theo dõi, iu khin; các ng dng web, mobile cho tng mc ích c th; công c phân tích d liu ln (Big Data Analytic).

Ni bt trong các sn phm PAM ecosystem là PAM Air - mt gii pháp tng th, mt h sinh thái IoT phc v vic theo dõi, cnh báo và d báo ô nhim không khí trên lãnh th Vit Nam.

ng dng c cài t trên in thoi di ng theo dõi ô nhim không khí ca tng khu vc/v trí trên lãnh th Vit Nam và các chc nng khác nhau. C th nh t ng hin th bn ô nhim theo v trí GPS ca in thoi, tìm các im o gn v trí GPS nht, tìm kim khu vc mun theo dõi, cho phép la chn các im o yêu thích nht, t ng gi thông báo v trng thái ô nhim không khí.

Các sản phẩm của PAM ecosystem được trưng bày tại IoT Innovation Hub.
Chính thc i vào hot ng ngày 10.4.2019 ti Khu Công ngh cao Hòa Lc, Trung tâm i mi sáng to v Internet vn vt (IoT Innovation Hub) c k vng s tr thành c s quan trng cho nhiu hot ng i mi sáng to cng nh nâng cao nng lc tip cn cuc cách mng công nghip ln th 4 ti Vit Nam.

t c mc tiêu này, IoT Innovation Hub ã và ang n lc y mnh các hot ng ào to nhân lc và h tr công tác nghiên cu và phát trin (R&D) cho doanh nghip khi nghip sáng to, ng thi thúc y các hot ng hp tác gia các doanh nghip t nhân và các n v nghiên cu trong nc và quc t.

IoT Innovation Hub ã tr thành mt thành t quan trng trong h sinh thái khi nghip i mi sáng to ti Khu Công ngh cao Hòa Lc. ng hành cùng vi IoT Innovation Hub còn có s h tr ca các t chc KH-CN khác nh Ericsson, Viettel, VNPT Technology, i hc FPT, FPT Software, Vn m doanh nghip công ngh cao HBI, Trung tâm ng dng tin b KH-CN - S KH-CN Hà Ni, i hc Công ngh - i hc Quc gia Hà Ni, Vin công ngh thông tin - i hc Bách Khoa Hà Ni…

Hin nay, Viettel và VNPT ã bt th nghim các ct phát sóng 5G ti Khu Công ngh cao Hòa Lc phc v hot ng nghiên cu và th nghim ng dng NB-IoT ti IoT Innovation Hub.

Thu Anh
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