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VỀ CHÚNG TÔI 
 

 TECAPRO TELECOM 
tiền thân là Xí nghiệp Điện tử 
- Viễn thông TOCA thuộc 
Công ty Ứng dụng Kỹ thuật 
và Sản xuất được thành lập 
vào ngày 21/12/2000. Xí 
nghiệp TOCA được công 
nhận là xí nghiệp sản xuất 
quốc phòng của Tổng cục kỹ 
thuật. 

Ngày 13 tháng 04 năm 
2010, Thượng tướng Nguyễn 
Văn Được – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 1149/QĐ-BQP về 
việc cổ phần hóa các xí nghiệp thuộc Công ty Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất, 
trong đó Xí nghiệp TOCA được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Viễn thông 
Tecapro (viết tắt là TECAPRO TELECOM) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp số 0311106496 ngày 29/08/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

TECAPRO TELECOM là công ty con của Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ 
thuật và Sản xuất (TECAPRO) có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng 
chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và 
kinh tế. 

TECAPRO TELECOM đặt trụ sở chính tại 18A Cộng Hòa, phường 12, quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. 

Hiện có hơn 40 cán bộ công nhân viên, trong đó có hơn 20 kỹ sư Điện tử - 
Viễn thông – Tin học nghiên cứu phát triển sản phẩm. Hầu hết các cán bộ, chuyên 
viên kỹ thuật được đào tạo từ các Học viện, trường Đại học nổi tiếng trong nước 
và nước ngoài, đã có nhiều năm công tác nghiên cứu khoa học, trưởng thành từ 
Viện Kỹ thuật Quân sự và các cơ quan nghiên cứu khác. 

Với năng lực và kinh nghiệm có được, đội ngũ này đang có những đóng góp 
rất quan trọng cho Công ty trong suốt quá trình phát triển.  

TECAPRO TELECOM luôn coi trọng yếu tố con người, coi đó là tài sản quý 
nhất của doanh nghiệp, chính vì vậy Công ty có những chính sách đặc biệt chăm 
lo đến đời sống vật chất và tinh thần cán bộ, công nhân viên, thu hút nhân tài về 
làm việc cho doanh nghiệp. 

Có khu vực nghiên cứu phát triển, chế thử rộng 4000m2. 

Công ty đã sản xuất và cung cấp ra thị trường hơn 10.000 đơn vị sản phẩm, 
trong đó có hơn 1000 thiết bị phục vụ quốc phòng an ninh như: Tổng đài điện tử 
kỹ thuật số, thiết bị mã hóa, thiết bị mô phỏng, … 

Đã đào tạo cho hơn 500 lượt cán bộ kỹ thuật trong toàn quân. 
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LĨNH VỰC KINH DOANH 
 

TECAPRO TELECOM là đơn vị nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cung cấp, 
đào tạo và chuyển giao công nghệ các thiết bị, phần mềm quản lý thiết bị:  

• Tổng đài chuyển mạch kỹ thuật số quân sự đa năng cấp chiến dịch, chiến 
lược và dã chiến dung lượng từ 16 đến 5000 số, 128 luồng E1. 

• Tổng đài dân sự chuyển mạch IP dung lượng từ 100 đến 10.000 thuê bao, 
chuẩn quốc tế. 

• Thiết bị truyền dẫn quang tốc độ cao từ 2,5Gb tới >10Gb công nghệ 5G 
ready. 

• Thiết bị liên lạc chỉ huy, điện thoại đa hướng, giao ban xa phục vụ an ninh - 
quốc phòng. 

• Thiết bị giám sát hành trình ô tô S-box/NFT và thiết bị cảm biến nhiên liệu 
F-box (giaiphapdinhvi.com). 

• Cung cấp, lắp đặt các thiết bị điện tử, viễn thông, tin học và các loại camera 
giám sát. 

• Cung cấp giải pháp an toàn thông tin, thiết bị bảo mật, mã hóa, máy tích 
nhúng tốc độ cao quân sự / dân sự. 

• Thiết kế, chế tạo, cung cấp giải pháp, chuyển giao công nghệ điện tử, viễn 
thông, tin học, IoT / AI. 

• Nghiên cứu, làm chủ công nghệ nền, phát triển các giải pháp công nghệ, ưu 
tiên tập trung vào lĩnh vực mô phỏng thực tại ảo, tự động hóa và điều khiển, 
phục vụ Quốc phòng - An ninh và dịch vụ kinh tế xã hội. 

• Tư vấn, xây dựng và phát triển các giải pháp công nghệ ứng dụng trong 
huấn luyện chiến đấu. 

• Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thử nghiệm và sản xuất một số nhóm vật tư kỹ 
thuật, phụ tùng thay thế. 

❖ Các hoạt động chính trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng: 

-  Sản xuất tổng đài điện tử. 

-  Sản xuất thiết bị bảo mật. 

-  Thiết kế, chế tạo thiết bị mô phỏng. 

-  Hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ.  

-  Xây dựng các giải pháp đáp ứng nhiệm vụ an ninh - quốc phòng. 
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Thiết bị mô phỏng Palma 

MỘT SỐ SẢN PHẨM CỦA TECAPRO TELECOM 
 

 

Các thế hệ thiết bị tổng đài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị bảo mật luồng E1 

Tổng đài T64SIP 
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Tổng đài chuyển tiếp TZ Tổng đài dã chiến TIP24 

Thiết bị bảo mật đầu cuối Thiết bị đa kết nối TRS 

Tổng Tham mưu trưởng Đỗ Bá Tỵ đang nghe giới thiệu sản 
phẩm tổng đài TIP24 tại công ty. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP TIÊU BIỂU 

1. GIẢI PHÁP GIÁM SÁT, CẢNH BÁO CHỐNG XÂM NHẬP 

TECAPRO TELECOM cung cấp hệ thống camera quan sát cho các doanh 
nghiệp cũng như những khu vực tư nhân bao gồm các giải pháp về quan sát bên 
trong, bên ngoài và khu vực cổng, ứng dụng dựa trên các công nghệ khác nhau, 
camera analog, IP, camera độ nét cao, camera cố định, PTZ… 

 

 
 

Với giải pháp của chúng tôi, khách hàng có thể thực hiện giám sát trực tiếp 
trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính, màn hình quan sát, giám sát tại 
chỗ hoặc giám sát từ xa thông qua mạng. Bên cạnh đó với giải pháp lưu trữ phù 
hợp cũng giúp khách hàng có thể truy vấn lại thông tin khi có nhu cầu. 
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Phần mềm Trung tâm an ninh: phần mềm Trung tâm an ninh tích hợp: 
Camera, báo cháy, định vị, Access control… giám sát cảnh báo sớm, xác minh 
nhanh, ngăn chặn kịp thời các vấn đề an ninh trật tự, cháy nổ cho các khu vực 
rộng lớn như cảng, đô thị,khu công nghiệp, khu dân cư, trạm điện, ngân hàng… 

 

 
 
 
 
 

Ngân hàng: Giải pháp giám sát an ninh tập trung cho ATM. 
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Giải pháp kiểm soát và quản lý người và phương tiện ra vào cổng, kho 
bãi, bến xe: áp dụng cảng, bãi, tòa nhà, KCN, nhà máy, bến xe… 

 

Camera AI + IoT: Tích hợp xử lý camera thông minh (AI): nhận diện khuôn 
mặt, trecking, phân biệt đối tượng, cảnh báo hành vi, tụ tập, phân khu vực cảnh 
báo…Tích hợp các thiết bị IoT tự động: cảnh báo cháy, đèn, còi, sms... 

Sử dụng camera chất lượng cao 

 
 

 
 
 
 

Công nghệ hình ảnh dựa trên nội dung (Content-Based Imaging 
Technology), đa phân nguồn dữ liệu (Multi – streaming), khử nhiễu động thông 
minh (Intelligent Dynamic Noise Reduction – iDNR), tính năng ROI và tính năng 
zoom xoay- điện tử e-PTZ (Regions Of Interest and E-PTZ) 
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2. HỆ THỐNG GIAO BAN TRUYỀN HÌNH 

Sơ đồ tổng thể: Kết nối tổng thể, giữa các phòng họp với phòng máy trung 
tâm, giữa thiết bị truyền hình hội nghị tại phòng họp với thiết bị kết nối, điều khiển 
trung tâm tại phòng máy, qua hệ thống truyền dẫn cáp quang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

www.tecapro.com.vn 
11 

Sơ đồ kết nối trung tâm 

 

 

 

 

Đường truyền 

▪ . 

▪   

▪  

▪  

 

Nguồn điện 

▪  

▪  

▪  

 

 

 

 

 

 

 

Đường truyền tổng của các phòng họp đơn vị 
thành viên kết nối về phòng máy trung tâm 
qua cáp quang vật lý ➔ được chuyển đổi qua 
thiết bị Converter quang điện ➔ đấu nối với 
Switch gom luồng qua cáp mạng. 

Toàn bộ thiết bị tại phòng máy lấy nguồn từ 
UPS, thiết bị lưu điện lấy nguồn điện trực tiếp 
từ điện lưới của phòng máy đảm bảo nguồn 
điện ổn định cho thiết bị. 

. 
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Thiết bị phòng họp 

 

Phương thức bảo mật 

Dữ liệu toàn hệ thống được mã hóa bằng chuẩn mã hóa AES-128 và AES-
256 (Advanced Encryption Standard). 

3. HỆ THỐNG TÍCH HỢP THÔNG TIN CHỈ HUY 

Hệ thống tích hợp thông tin chỉ huy, trên cơ sở thu thập các dữ liệu đã được 
số hoá từ các khí tài quan sát, trinh sát, các thiết bị thông tin và máy tính… nền 
tảng mạng thế hệ sau (NGN) với nền cấu trúc IP chuẩn mở, đảm bảo kết nối tất 
cả các nguồn và đích thông qua cấu trúc mạng chung nhất, cho phép tạo ra bức 
tranh tình huống một cách đầy đủ, rõ ràng. Cũng với sự trợ giúp của phần mềm 
cung cấp thông tin tổng hợp, đánh giá tình hình, sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác 
chỉ huy - tham mưu, giúp người chỉ huy nhận định chính xác tình hình thực tế, ra 
mệnh lệnh chiến đấu kịp thời. Với hệ thống này, việc nắm bắt tình hình diễn ra gần 
như tức thời, đầy đủ, chính xác và trực quan. Thông qua các thông tin cung cấp 
đã được phân loại, chọn lọc, tổng hợp dưới dạng số liệu, hình ảnh thật, người chỉ 
huy có thể nắm bắt hình thái diễn biến, phân tích tình hình và ra các quyết định 
chính xác.  

 Các kết nối thông tin cho hệ thống: 

- PSTN. 
- IP. 
- Vô tuyến. 
- Trunking 
- Tổng đài 
- Các thiết bị đảm bảo hạ tầng thông tin: cáp quang, nguồn… 
- AIS 
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- Viba, Wimax và các tiêu chuẩn dân sự khác  
- VSAT 
- Cơ sở dữ liệu (các máy chủ khác), … 

 Các dịch vụ thông tin của hệ thống: 

- Thoại. 
- Truyền số liệu. 
- Truyền hình. 
- Các dữ liệu cho quản lý và chỉ huy. 
- Cung cấp một số tiện ích khác: Cung cấp và chia sẻ một số thông tin 

được phép theo phân cấp. 
 

Quản lý trung tâm 
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Tự động hóa quản lý điều hành nhân lực 
 

Mạng TSL Quân sự

Firewall
Quản lý xe, xăng dầu (CSB-XE)

Thông báo tự động (CSB-TB)

Lập lịch TB, trực CH (CSB-LT)

Lập lịch công tác (CSB-LC)

Cập nhật Trực ban (CSBTB)

Quản lý khách ra vào (CSB-IO)

Quản lý tài sản (CSB-TS)

Quản lý tài nguyên (CSB-TN)

Quản lý công văn (CSB-CV)

Quản lý dự án (CSB-DA)

Quản lý công việc (CSB-NV)

Quản lý nhân sự (CSB-NS)

Thủ trưởng

Trưởng, phó 

Phòng ban

Các bộ phận trực thuộc

Các Phòng ban

Trợ lý 

chuyên trách

Remote Users

Server

Database

Lưu trữ 

dữ liệu ngoài

Modem GSM

Điện thoại

Di động

Công việc chung 

BTL CSB  

Hệ thống tổng đài 
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Giao ban trực tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống giám sát 

 

4. HỆ THỐNG AN NINH CẢNH BÁO 

Thực hiện các chức năng kiểm soát an ninh đối với trung tâm dữ liệu, bao 
gồm các hệ thống với các đặc điểm, chức năng quan trọng như:  
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- Cung cấp hệ thống giám sát toàn bộ toà nhà thông qua các thiết bị theo dõi 
Camera, lưu trữ và đưa ra các cảnh báo đến các bộ phận chức năng nếu 
nhận thấy sự bất thường. 

- Hệ thống kiểm tra vào ra sử dụng thẻ thông minh, tích hợp hệ thống nhận 
dạng sử dụng phần mềm quản lý nhằm tăng cường an ninh cho hệ thống và 
dễ dàng quản lý cán bộ. 

DATABASE 

SERVER

QUẢN LÝ TẬP 

TRUNG 

CAMERA

DATABASE 

SERVER
AI SERVER

SITE A

HỆ THỐNG MÀN HÌNH GHÉP

RECODER

HỆ THỐNG SERVER TRUNG 

TÂM XỬ LÝ

HỆ THỐNG LƯU TRỮ

THIẾT BỊ NETWORK

MÁY TÍNH GIÁM SÁT HIỂN THỊ

HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN NINH THÔNG MINH

FirewallRouter

SITE B

SITE C

 

5. HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY - CHỮA CHÁY 

Cung cấp chức năng phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa và khắc phục tự 
động đối với các sự cố về cháy/nổ tại trung tâm dữ liệu, cụ thể bao gồm:  

- Hệ thống cảm ứng nhận biết sự tăng nhiệt độ và khói, đưa ra các cảnh báo 
sớm và nhanh nhất theo các cấp độ nguy hiểm cho bộ phận quản trị. 

- Hệ thống theo dõi và cảnh báo cháy cung cấp thông tin tình trạng của tất cả 
các thiết bị chống và chữa cháy, bao gồm cả hệ thống báo cháy tự động. 

- Hệ thống điều khiển phối hợp với hệ thống cấp nguồn để tự động ngắt điện 
khi có sự cố cháy nổ xảy ra 

- Hệ thống tự động điều khiển hệ thống nén/xả các khí chống cháy khi có hỏa 
hoạn xảy ra tại trung tâm dữ liệu. 
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NGHIÊN CỨU - PHÁT TRIỂN 
 

Trong những năm qua, TECAPRO TELECOM đã có nhiều đóng góp trên 
các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng KHCN.  

Công ty đã tham gia 
nhiều đề tài dự án nghiên cứu, 
chế tạo sản phẩm cấp Bộ Quốc 
phòng và cấp Nhà nước. Tiêu 
biểu:  

▪ Dự án KC06 cấp nhà nước 
chế tạo tổng đài dung 
lượng lớn phục vụ quốc 
phòng an ninh. 

▪ Dự án sản xuất loạt 0 cấp 
BQP chế tạo thiết bị mã 
hóa đường truyền IP 

 

TECAPRO TELECOM đặc 
biệt chú trọng đầu tư cho khả 
năng nghiên cứu phát triển, bằng các khoá đào tạo kỹ thuật mới, nâng cao chuyên 
môn do các đối tác nước ngoài tổ chức và hoạt động thực tế cho các dự án thực 
thi, công ty luôn đảm bảo làm chủ các công nghệ tiên tiến nhất.  

Công ty chú trọng ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh như: Công nghệ AI, công nghệ BigData, công nghệ tự 
động hóa hoàn toàn, công nghệ sản xuất mạch xử lý tốc độ cao… Đồng thời, Công 
ty tích cực mở rộng, hợp tác, chuyển giao công nghệ với các đối tác lớn trên thế 
giới như Tejas… 

Giải 2 – Nhân Tài Đất Việt 

Giải 3 – VIFOTEC 
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA TECAPRO TELECOM 

Khách hàng sử dụng các sản phẩm mà TECAPRO TELECOM cung cấp 
ngày càng nhiều, trong đó phải kể đến những khách hàng tiềm năng như: 

Các Bộ, Ngành 

▪ Bộ Quốc Phòng  

▪ Cục cơ yếu 

▪ Bộ Tư lệnh thông tin liên lạc  

Ngân hàng  

▪ Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 

▪ Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcom bank) 

Các Tập đoàn và Các Tổng công ty 

▪ Tổng công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk  

▪ Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 

▪ Công ty cổ phần vận tải thương mại Vitranimex 


