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Tại Sao Quý Vị Cần Phải Cập Nhật Phương 
Pháp Kiểm Soát Vào Ra?
Các công ty và các doanh nghiệp không phải 
nơi cư trú có nguy cơ bị trộm nhiều hơn gấp bốn 
lần so với nhà ở. Hệ thống khóa và chìa khóa 
bằng đồng truyền thống, hệ thống tiếp xúc hoặc 
hệ thống không tiếp xúc tần số thấp thì không 
hiệu quả và tốn kém để duy trì đối với các doanh 
nghiệp nhỏ. 

• 75% nhân viên đã đánh cắp ít nhất một lần 
từ chủ sử dụng lao động của mình

• Trên toàn cầu, những nhân viên không 
trung thực đứng sau khoảng 28% tổn thất 
hàng tồn kho

Hệ thống kiểm soát vào ra dựa trên nền tảng 
web của HID Global cho các cơ sở nhỏ,  
ACW2-XN, cung cấp hệ thống kiểm soát vào ra 
hoàn chỉnh, được gói gọn trong một tủ kim loại 
an toàn.

ACW2-XN đã được phát triển để đáp ứng nhu 
cầu cụ thể của các chủ doanh nghiệp mà không 
phải chịu chi phí cao của hệ thống kiểm soát vào 
ra của doanh nghiệp.

Tiết kiệm thời gian và tiền bạc, cung cấp trọn 
gói mọi thứ cần thiết để đảm bảo an toàn cho 
văn phòng, quán cà phê, nhà máy nhỏ hoặc cửa 
hàng bán lẻ. 

Lợi Ích

• Không có nguy cơ chìa khóa bị sao chép 
hoặc thất lạc

• Tùy chỉnh ai có quyền truy cập, ở đâu và 
khi nào

Hệ thống kiểm soát vào 
ra không hề tốn kém
Nhưng việc không theo kịp thời đại thì có thể sẽ tốn kém

• Theo dõi thời gian làm việc của nhân viên
• Lưu lại tất cả các giao dịch (theo dõi kiểm 

toán)
• Bảo vệ thiết bị, hàng hóa hoặc tài liệu
• Cải thiện việc đảm bảo an toàn phòng cháy 

chữa cháy bằng cách biết được ai đang ở 
trong tòa nhà

• Bảo đảm kinh doanh 24 giờ trong ngày, 7 
ngày trong tuần

Lắp Đặt Đơn Giản
ACW2-XN được trang bị nối dây sẵn, với phần 
mềm trực quan tích hợp sẵn, cho phép hệ thống 
kiểm soát vào ra được khởi động và chạy trong 
vài phút.

Một quy trình ba bước đơn giản hướng dẫn 
người dùng thông qua quy trình đăng ký, cài đặt 
các cửa ra vào và tạo ra sự kiểm soát truy cập 
để bảo đảm việc doanh nghiệp được an toàn 
nhanh chóng và hiệu quả.

Phát Triển cùng Công Ty Quý Vị
ACW2-XN là một hệ thống có thể mở rộng, liên 
tục nâng cấp quy mô khi doanh nghiệp của quý 
vị phát triển. 

Hệ thống cơ bản có thể chứa đến hai cửa ra 
vào. Hệ thống có thể được mở rộng dễ dàng để 
chứa đến tám cửa ra vào với các đầu đọc cửa 
và mô-đun mở rộng bổ sung. Hệ thống tự động 
nhận dạng thiết bị bổ sung và các trình thuật sĩ 
được cài sẵn sẽ hướng dẫn quá trình tùy chỉnh 
cấu hình. 

Kết quả là chi phí sở hữu thấp hơn đáng kể và 
gián đoạn tối thiểu đối với hoạt động kinh doanh.



Tận Dụng Công Nghệ Di Động
Điện thoại thông minh là công nghệ nghĩ đến đầu 
tiên trong thời đại chúng ta. ACW2-XN đã khai 
thác công nghệ chuyển đổi này, cung cấp sự tiện 
lợi, an toàn và khả năng tiếp cận hoàn hảo thông 
qua một thiết bị di động.

Thông qua điện thoại thông minh, người dùng có 
thể truy cập vào hệ thống để điều khiển vào ra từ 
xa hoặc chỉ cần xem báo cáo.

Bảo Đảm An Toàn cho Cơ Sở Kinh Doanh
Các chủ doanh nghiệp giành lại quyền kiểm soát 
hoàn toàn cơ sở của họ với ACW2-XN. Nguy cơ 
về an ninh liên quan đến việc sử dụng chìa khóa 
và khóa bằng đồng dễ dàng bị sao chép, cho 
mượn, thất lạc hoặc bị xâm phạm bởi kẻ trộm, 
sẽ được giảm thiểu tối đa. 

Thông qua ACW2-XN, lối vào của một tòa nhà 
văn phòng, kho dự trữ, hoặc khu vực an ninh 
nhạy cảm có thể được giới hạn cho những nhân 
viên cụ thể, trong những giờ quy định.

Cung Cấp Kiểm Soát 24/7 
Sử dụng công nghệ dựa trên nền tảng web mới 
cho phép các chủ doanh nghiệp có quyền kiểm 
soát cơ sở kinh doanh chỉ với một cái nhấn nút 
thông qua cổng trực tuyến trực quan.

Thay đổi tình trạng lao động có thể được thực 
hiện nhanh chóng và dễ dàng. Quyền truy cập 
dễ dàng được cung cấp và thu hồi.

Các nút truy cập nhanh cho phép mở cửa ngay 
hoặc đóng tất cả các cửa ra vào, trong trường 
hợp khẩn cấp. 

Báo Cáo Kinh Doanh
ACW2-XN cung cấp báo cáo về thời gian và sự 
có mặt hoặc bản ghi truy cập.

Các đặc tính đơn giản:
• Không cần máy tính
• Có dây sẵn và cấu hình sẵn
• Có thể mở rộng từ một đến tám cửa
• Ít phải bảo trì
• Bảo hành năm năm
• Đào tạo theo yêu cầu miễn phí

Ai Nên Sử Dụng ACW2-XN?
ACW2-XN được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của 
các cơ sở nhỏ muốn cải thiện an ninh và giảm 
thiểu rủi ro kinh doanh.

Cho phép truy cập nhanh, tiện lợi, kết nối an toàn 
qua vô tuyến và quản lý tốt hơn những rủi ro khi 
có truy cập trái phép.

Khả năng mở rộng của ACW2-XN từ một đến 
tám cửa là lý tưởng đối với các văn phòng, cửa 
hàng bán lẻ, khách sạn nhỏ và các cơ sở phục 
vụ chỗ ngủ qua đêm và bữa sáng hôm sau, nhà 
máy, và nhiều hơn nữa. 

Dịch vụ này chỉ có sẵn ở một số quốc gia được 
lựa chọn. Liên hệ với Đối Tác HID Global ở địa 
phương của quý vị để biết thêm thông tin. 
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Mở Rộng

AI NÊN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP 
KIỂM SOÁT VÀO RA DỰA 
TRÊN NỀN TẢNG WEB NÀY? 
  
Cơ sở nhỏ 
• Giảm thiểu rủi ro
• Cải thiện an ninh
• Đáp ứng các yêu cầu kiểm tra 

an ninh
• Cho phép truy cập thuận tiện đối với 

người dùng được cho phép
• Hạn chế quyền truy cập đối với 

người dùng trái phép
• Quản lý an ninh 24 giờ một ngày 
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