
 

 

 

 Bạn đang băn khoăn về việc làm thế nào để quản lý những tài sản cá nhân có giá trị ? 

 Bạn muốn tối ưu hóa việc quản lý tài sản của doanh nghiệp mình và dần thay thế 

chúng bằng những phương tiện hiện đại, an toàn , thông minh hơn ? 

 Việc quản lý tài sản bằng két sắt thông thường đã không còn xa lạ đối với chúng ta 

trong cuộc sống hiện đại, tuy nhiên theo bạn, đó đã thực sự là giải pháp tối ưu chưa ? 

 

  Hiểu được những trăn trở của nhiều cá nhân cũng như doanh nghiệp, NHTC đã nghiên 

cứu và cho ra đời dòng sản phẩm két sắt thông minh .Theo đó, người dùng sẽ quản lý két sắt 

thông qua phần mềm được tích hợp sử dụng trên máy tính. Phần mềm ứng dụng cũng được 

cài đặt trên smart phone nhằm gia tăng thêm tiện ích cho người dùng, họ có thể cùng lúc 

quản lý và sử dụng két, thậm chí phân quyền, ủy quyền cho một hoặc nhiều người sử dụng. 

  Những tính năng ưu việt của Smart Safe - Nhatrang Hitech giúp giảm thiểu những rủi 

ro cũng như thất thoát không đáng có đối với tài sản nói chung, tư trang có giá trị nói riêng. 

Giúp chủ sở hữu hoàn toàn yên tâm điều hành những công việc quản lý khác . 
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SMARTSAFE APP – NHATRANG HITECH  

Ứng dụng SMART SAFE của NHTC và các thiết bị 
phần cứng hỗ trợ người dùng quản lý két sắt/cửa 
kho thông qua khóa số và máy quét vân tay. Ứng 
dụng còn thông báo đến người dùng các thông tin 
hoặc các cảnh báo trạng thái hoạt động của két sắt. 

Chức năng của ứng dụng: 
- Hỗ trợ việc đóng/mở két từ xa thông qua 

mật khẩu sử dụng một lần kết hợp thao tác 
quét vân tay của người ủy quyền hợp lệ. 

- Gởi cảnh báo tới người quản lý khi có các tác 
động bất thường lên két sắt như bị dịch 
chuyển, tác động nhiệt, tác động lực… 

- Ghi nhận, cập nhật, thông báo tất cả các thao 
tác trên két sắt thông qua giao diện ứng 
dụng. 

 Thiết bị phần cứng: 
Khóa số để nhập 
mật khẩu chính hoặc 
mật khẩu sử dụng 
một lần. 
Máy quét vân tay thông tin 
vân tay của chủ sở hữu và 
người được ủy quyền liên 
quan. 
Phần mạch điện quản lý 
khóa ở cửa kho giao tiếp 
với trung tâm qua mạng 
điện thoại di động (GSM). 
Phần giao tiếp và xử lý ở 
máy chủ trung tâm qua 
mạng Internet với IP cố 
định và mạng điện thoại di động. 
 

 
Giao diện đăng nhập của 

Smart Safe trên hệ điều hành 
iOS . 

 

 
Giao diện sau khi vừa đăng 

nhập. 

 
Màn hình thông báo tin nhắn giúp 

người dùng có thể quản lý két sắt từ xa 
và ủy nhiệm cho người thứ hai có thể 

mở két . 


