Theo ó, FPT IS s óng vai trò là nhà tích hp h thng và cung cp các dch v gii pháp công ngh; Bosch Vit Nam s
cung cp thit b (phn cng) và nn tng qun lý h thng giám sát an ninh và an toàn lên ti 200.000 im. C hai bên s phi hp
cùng nhau xây dng và trin khai các gii pháp thông minh, phù hp vi c tính ca tng thành ph trng im và a phng nhm
gii quyt các vn hin ti, hng ti mô hình giao thông an toàn và xã hi an ninh.
Hin ti, Thành ph H Chí Minh, Hà Ni và à Nng ang là 3 thành ph thí im trong mng li Thành ph thông minh ASEAN
(ASEAN Smart Cities Network). Bên cnh mng Chính ph in t và Tòa nhà kt ni, Giao thông thông minh là mt yu t
quan trng mô hình ô th thông minh. Trong thi gian ti, d kin toàn b tt c các tuyn ng trong các thành ph ln s c nâng
cp vi gii pháp qun lý và giám sát hin i. Thêm vào ó, các tnh thành khác cng ang trong giai on lên k hoch trin khai
h thng giao thông thông minh nhm gim ti ngun nhân lc th công trong công tác qun lý.
D kin trong 5 nm ti, các ô th c bit và ô th loi 1 ti Vit Nam s c trang b gii pháp giao thông thông minh. Song song ó,
Myanmar và Campuchia c d oán s có s chuyn mình mnh m trong thi gian ti, nh ngun vn u t t nc ngoài phát trin h
thng giao thông ô th dành cho hai th trng mi ni này. Nhn thy c tim nng rt ln ó, Tp oàn Bosch Vit Nam và FPT IS s
xây dng các gii pháp thông minh hin i giúp gii quyt c nhu cu cuc sng ca mi ngi.

Chú thích: Bà Becky Võ (Tập đoàn Bosch Việt Nam) và ông Dương Dũng Triều (FPT IS) ký kết hợp tác chiến lược, cam kết
sẽ cùng nhau xây dựng các giải pháp giao thông thông minh hiện đại cho Việt Nam, Campuchia và Myanmar.
Vi hn 100 nm kinh nghim, Bosch hin ang là nhà cung cp h thng và công ngh an ninh, an toàn và truyn thông
hàng u th gii cho nhiu lnh vc. C th, Bosch ã trin khai h thng Video giám sát vi các tính nng phân tích video thông
minh hin i, cùng nn tng công ngh cho phép qun lý và vn hành n 200.000 im giám sát cùng lúc, và các công ngh c
phát trin da trên AI (Trí tu Nhân to) & Machine Learning (Máy t hc) cho hàng trm d án giao thông ln trên toàn cu.
Bên cnh ó, h thng âm thanh thông báo và công ngh báo cháy qua camera cng c áp dng ti các công trình trng yu
tng cng kh nng giám sát và bo v con ngi, phng tin lu thông.
S hu th mnh lnh vc giao thông, FPT IS ã có nhng nghiên cu và gii pháp ci thin mng li giao thông công cng. Hin ti,
FPT IS cung cp 4 nhóm gii pháp phc v cho giao thông vn ti: Pháp lut và Thc thi, Qun lý h tng giao thông, Qun lý
thit b u cui và Qun lý giao thông (ITS). ây cng là lnh vc hin ang c Tp oàn Bosch Vit Nam chú trng. Thông qua ln
hp tác này, h thng h tng ng b trong các ô th ln s c nâng cp vi gii pháp qun lý và giám sát thông minh. C th, các
hng mc trin khai bao gm h thng Video giám sát dùng cho qun lý giao thông nh: pht ngui, o lng lu lng, mt iu tit
giao thông…và quy hoch ô th: ci thin tuyn ng, m rng, thay i các cht giao thông…
Bà Becky Võ – Giám c khu vc (Vit Nam, Campuchia, Myanmar), B phn Công ngh Tòa nhà, Tp oàn Bosch – cho
bit: “Chúng tôi rt hân hnh khi hp tác cùng FPT IS cung cp các gii pháp Giao thông thông minh cho ba th trng
giàu tim nng ca ASEAN là Vit Nam, Campuchia và Myanmar. Vi FPT IS là nhà tích hp h thng giàu kinh nghim ti a
phng, chúng tôi tin rng công ngh ca Bosch s giúp nâng chun qun lý giao thông trong khu vc, óng góp mnh m n
quá trình xây dng ô th thông minh, mang n cuc sng an ninh và an toàn hn cho ngi dân.”
Ông Dng Dng Triu – Ch tch Hi ng thành viên Công ty TNHH H thng Thông tin FPT chia s: “Quyt nh hp tác chin lc
ln này là c hi c hai cùng hc hi, trao i kinh nghim, tin n xây dng mi quan h hp tác lâu dài lnh vc giao thông. Mt

khác, mt trong nhng s mnh ca FPT IS là mang li cuc sng hnh phúc và giá tr cho cng ng. Do ó, công ty rt chú trng
và không ngng nghiên cu, phát trin các gii pháp công ngh gii quyt vn liên quan n ô th hóa theo hng tip cn i mi và
xây dng ô th thông minh. FPT IS rt vinh hnh khi tr thành i tác ca Bosch cùng ng hành trong quá trình xây dng và
phát trin thành ph thông minh ca ô th”.
(Theo: Báo in t Nhp sng Kinh t - Ngày a tin: 01/12/2019)

