HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE THÔNG MINH OVER PARKING
Xin gửi báo giá đến quý khách hàng
Mọi chi tiết xin liên hệ:
ĐT: 0966.197.574 (Mr.Thành) - 0986.287.028 (Mr. Tấn)
Kính gửi:
Chân thành cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của quý công ty.
Chúng tôi xin trân trọng báo giá theo những chi tiết sau:
BBG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI XE THÔNG MINH CƠ BẢN
(01 MÁY TÍNH QUẢN LÝ 02 LÀN XE MÁY HOẶC ÔTÔ)
(Hệ thống cho phép đảo làn, chuyển làn vào thành ra và ngược lại)
STT

TÊN THIẾT BỊ

A

THIẾT BỊ CƠ BẢN

1

Máy vi tính quản lý xe vào/ra
Máy bộ Dell Precision T1650
- Intel Core i3-2400 (3.3GHz x 4, 3MB
cache)
- Ram 4GB (DDR3), HDD 500GB
- Màn hình LCD AOC Wide 20 inch +
chuột + bàn phím
- Card PCI RS232
- Phần mềm Win XP/Win 7
- Xuất xứ: Singapore/China (Hãng Dell USA)
- Bảo hành: 12 tháng

HÃNG/XUẤT XỨ

ĐVT

SL

GIÁ ĐƠN VỊ

Hãng: Dell (USA)
Xuất xứ: China

Bộ

1

8,500,000

HÌNH ẢNH

2

Camera chụp hình ảnh BIỂN
SỐ/KHUÔN MẶT xe Vào/Ra
– Camera màu, cảm biến CMOS, 2
Megapixel
– Đầu ra Analog HD, độ phân giải 1080P
– Ống kính thay đổi tiêu cự 2.8~12mm
– Tự chuyển chế độ ngày đêm
– Menu điều khiển OSD thông qua cáp
đồng trục (HIKVISION-C)
Hãng: HIKVision
– Chống nhiễu DNR
Xuất xứ: Trung Quốc
– Hồng ngoại thông minh EXIR 40m
– Chống ngược sáng thực (True WDR)
120dB
– Tiêu chuẩn ngoài trời IP66
- Model: DS-2CE16D7T-IT3Z
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng
HIKVision)
- Bảo hành: 12 tháng

Cái

1

2,400,000

3

Đầu ghi hình 04 kênh HIKVision
- Model: DS-7204HQHI-F1
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng
HIKVision)
- Bảo hành: 12 tháng

Hãng: HIKVision
Xuất xứ: Trung Quốc

Cái

1

2,000,000

4

Đầu ghi/đọc thẻ chíp
- Chuẩn giao tiếp RS232/USB
- Ghi/đọc dữ liệu thẻ tốc độ cao
- Báo hiệu âm thanh và LED
- Model: CR 501A/208A
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng
Chinareader)
- Bảo hành: 12 tháng

Hãng: Chinareader
Xuất xứ: Trung Quốc

Cái

1

1,300,000

5

Máy phát điện hoặc bộ lưu trữ điện
UPS công suất > 1KVA
- Model: Santak 1000VA
- Xuất xứ: Trung Quốc (Hãng Santak USA)
- Bảo hành: 12 tháng

Hãng: Santak (USA)
Xuất xứ: Trung Quốc

Cái

1

2,500,000

6

Tủ lắp đặt thiết bị (120cm x 60cm x
50cm), kiểu nắp gập
- Sắt dày 1mm, sơn tĩnh điện, độ bền cơ
học cao, dập bằng khuôn cơ khí chính
xác CNC, di chuyển được
- Đảm bảo độ bền tối thiểu 5 năm
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: 12 tháng

Xuất xứ: Việt Nam

Cái

1

3,500,000

7

License phần mềm QLHTBGX - CÓ
CHỨC NĂNG NHẬN DẠNG BIỂN
SỐ XE TỰ ĐỘNG.
(được cài đặt trên mỗi máy tính)
Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: VĨNH VIỄN (không giới
hạn)
- Nâng cấp: MIỄN PHÍ
- License phần mềm sẽ được cấp key
cứng (Hard key) nên không phụ thuộc
vào thông số máy tính (HDD, Main,
CPU..) do đó có thể cài tùy ý trên các
máy tính sử dụng mà không phải quan
tâm đến việc mua lại license khi phải sửa
chữa, thay thế thiết bị và máy tính.
- License phần mềm sẽ được cấp miễn
phí cho các máy quản lý (kế toán, server)
mục đích hỗ trợ công tác và nghiệp vụ
quản lý.

Xuất xứ: Việt Nam

Bộ

1

4,500,000

8

Thẻ chíp thông minh Mifare 13.56
MHz (read/write)
- Độ bền của thẻ chíp: 50.000 lần ghi/xóa
- Mã hóa 16 lớp ID, mỗi lớp 256 byte
data
- Mã hóa địa chỉ MAC ADDR là duy
nhất, không thể làm giả được
Hãng: Philip
(Bao gồm chi phí in offset 02 mặt)
Xuất xứ: Trung Quốc
- Model: Mifare 1KB
- Xuất xứ: Phôi chíp Philip (USA), gia
công tại công ty thẻ Việt Nam (đảm bảo
chất lượng và bảo hành tốt nhất)
- Bảo hành: 12 tháng (không bảo hành
trong trường hợp khách hàng làm cong
gãy thẻ)

Cái

1

12,000

TỔNG CỘNG
(Thời gian giao hàng từ 10 - 15 ngày kể từ ngày đặt hàng)
Thời gian bảo hành thiết bị: 12 tháng kể từ ngày lắp đặt
Lưu ý: Tùy vào nhu cầu lắp đặt của mỗi khách hàng thiết bị có thể sẽ tăng thêm hoặc giảm bớt

24,712,000

