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THƯ NGỎ 

Kính gửi Quý Khách Hàng và Đối Tác!

Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và Phát Triển

Công Nghệ Toàn Cầu SMC (GoTrack) xin

gửi tới Quý khách hàng và Đối Tác lời

chào trân trọng, lời chúc may mắn và

thành công.

Trước hết Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu

sắc tới Quý Khách hàng và Đối Tác vì đã

tin tưởng trao cho chúng tôi cơ hội được

hợp tác cùng phát triển!

Sự ủng hộ, tin tưởng và đồng hành của Quý khách hàng & Đối tác chính là nền tảng và động lực

lớn lao để Công ty chúng tôi tiếp tục nỗ lực phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trường

Việt Nam & Quốc tế.



Trong suốt gần 10 năm xây dựng và phát triển, Chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực phát triển

các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của tất

cả các khách hàng nói riêng và sự nghiệp thúc đẩy phát triển công nghệ 5.0 của đất nước,

góp phần đưa Việt Nam nhanh chóng đi tắt đón đầu trở thành nước phát triển, với phương

châm “Làm cho khách hàng thỏa mãn hơn cả sự mong đợi là mục tiêu kết quả hướng

tới”.

Chúng tôi luôn ý thức cho tất cả nhân viên trong công ty phải “luôn lắng nghe và thấu hiểu”

khách hàng, từ đó liên tục cải thiện và học hỏi nâng cấp mình mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu

ngày càng cao về sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng tốt nhất có thể. Với sứ mệnh và mục

tiêu lớn lao đó Chúng tôi mong muốn được hợp tác phát triển với Quý khách hàng và Đối tác

trong và ngoài nước!

Kính chúc Quý khách hàng và Đối tác phát triển, thịnh vượng và mong được hợp tác trong

thời gian sớm nhất!

Trân trọng!



VỀ CHÚNG TÔI

Công Ty Cổ Phần Ứng Dụng Và

Phát Triển Công Nghệ Toàn Cầu

SMC (GoTrack) được thành lập

năm 2013.

Trải qua gần 10 năm xây dựng và

phát triển, GoTrack đã và đang

trở thành đối tác tin cậy nhiều

doanh nghiệp trong nước & quốc

tế.

Và đến năm 2021, Công ty đã có

200 khách hàng thân thiết, trên

10 đối tác quốc tế. Và cung cấp

hơn 10,000,000 thiết bị ra thị

trường.



VÌ SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

GoTrack Chủ động về công nghệ, nghiên cứu, sản xuất và phân phối

 Gotrack làm chủ được mọi

khâu trong quy trình chuẩn

sản xuất: Nghiên cứu –> Thiết

Kế -> Sản Xuất –> phân phối

ra thị trường.

 Chúng tôi có thể sản xuất

hàng ngàn sản phẩm, cung

cấp nhiều giải pháp phù hợp

từng yêu cầu khách hàng.
Quy trình sản xuất và chất lượng đạt chuẩn quốc tế ISO 

9001:2015, đạt chuẩn theo quy định bộ GTVT Việt Nam 



Sản phẩm chất lượng, tiết kiệm chi phí



Hệ thống Phân phối Trong nước và Quốc Tế



Dịch vụ chăm sóc & hỗ trợ chu đáo 24/7

Chăm sóc khách hàng 24/7

Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Hỗ trợ hướng dẫn lắp đặt đại

lý miễn phí.

Lắp đặt miễn phí nội thành Hà

Nội.

Thời gian bảo hành dài dạn

lên tới 24 tháng.



GoTrack không ngừng cải tiến và phát triển

 Phần cứng và phần mềm

giám sát đều nâng cấp & cập

nhật cải tiến thường xuyên.

 Mọi sản phẩm ra đời đều dựa

trên nhu cầu của khách hàng

 Mục tiêu trong năm 2021

chúng tôi sẽ phân phối sản

phẩm tới 30 quốc gia trên thế

giới, phổ cập mạng 4.0 trên

các sản phẩm của công ty.



TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn – sứ mệnh



Giá trị cốt lõi

 Vì khách hàng: Sự hài lòng của khách hàng chính là mục tiêu lớn mà chúng tôi hướng tới.

 Cam kết chất lượng: Chúng tôi nỗ lực để đạt được sản phẩm chất lượng cao nhất

 Không ngừng học hỏi: Chúng tôi không ngừng học hỏi để đạt được sự tiến bộ theo thời gian

 Chuyên nghiệp: Chúng tôi chuyên tâm để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình

 Chính trực: Chúng tôi làm việc theo phương châm uy tín, minh bạch với Quý Đối Tác & Khách

Hàng

 Sáng tạo: Chúng tôi tôn trọng sự khác biệt và đề cao sự cố gắng hoàn thiện kỹ năng của mỗi

nhân viên

 Hợp tác: Chúng tôi coi sự thành công của nhà phân phối, sự hài lòng khách hàng là thành

công của chúng tôi.



CƠ CẤU TỔ CHỨC GOTRACK



GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 

>> Giải pháp giám sát phương tiện trực tuyến



o Giải pháp vị trí trực tuyến: giám sát vị xe trực tiếp qua

App/ Website.

o Quản lý phương tiện: vị trí, lịch trình di chuyển, điểm dừng

đỗ, xem báo cáo và xuất dữ liệu về xe.

o Tính năng chống trộm: Phát hiện di chuyển đột ngột qua

SMS/ cuộc gọi, tắt máy từ xa, hỗ trợ còi báo động theo

yêu cầu.

o Tính năng hàng rào địa lý: Cảnh báo phương tiện đi ra

khoải vùng an toàn mà bạn đã tạo như Công ty/ nhà riêng

o Cảnh báo an toàn: chạy quá vận tốc cho phép, lái xe liên

tục quá 4h

o Tính năng khác: Tìm xe trong bãi…



Giải pháp thu thập dữ liệu

Giải pháp thu thập dữ liệu giúp bạn thu thập Data chính xác, tối giản nhân sự, quản lý công

việc hiệu quả, đưa ra giải pháp đề phòng chủ động hơn.

Phát hiện lỗi bất thường đang hoặc sắp diễn ra.

 Ứng dụng giải pháp thu

thập dữ liệu: trắc địa, tự

động hóa, nông nghiệp,

công nghiệp, độ ẩm, áp

suất, nồng độ, nhiệt độ,

lưu lượng nước, khí ga,

chất phóng xạ, mức độ ô

nhiễm môi trường, lưu

lượng gió.



Giải pháp OEM

GoTrackcung cấp giải pháp

OEM theo yêu cầu.

GoTrack tư vấn, thiết kế

những giải pháp phù hợp với

yêu cầu doanh nghiệp

Hiện tại rất nhiều công ty

trong nước đã được GoTrack

tư vấn & cung cấp giải pháp

OEM.

 Và những đơn vị này ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: định vị, điện tử viễn thông, Công –

nông nghiệp…



SẢN PHẨM DỊCH VỤ GOTRACK

Sản phẩm – giải pháp quản lý đội xe vận tải, Logistics, cho thuê xe

Sản phẩm GoTrack: Thiết bị định vị Ô Tô/ xe

máy/ xe điện, thiết bị định vị Tàu thuyền, thiết bị

cảm biến nhiên liệu, thiết bị cảm biến nhiệt độ.

Thiết bị giám sát hành trình S200/ S400 nổi

tiếng do GoTrack sản xuất, đạt Quy chuẩn

Quốc Gia QCVN31: 2014/BGTVT, phù hợp tất

cả các loại xe kinh doanh vận tải như: xe taxi,

xe Grab, xe bus, xe khách, xe du lịch, xe tải,

container…hỗ trợ đăng kiểm, xin Cấp phù hiệu

vận tải.

S400 hợp Module 4G hoạt động trên nên tảng

mạng 4G tốc độ cao.



GoTrack cung cấp sản phẩm & giải pháp quản lý vận tải toàn diện theo nhu cầu: giám sát

phương tiện, nhiên liệu, nhiệt độ, hình ảnh & tài.



Sản phẩm – giải pháp chống trộm xe 

Thiết bị chống trộm: Định vị gps chống

trộm xe máy & xe điện, bộ khóa chống

trộm Remote & Auto Lock.

Tính năng nổi bật sản phẩm chống trộm:

 Định vị chính xác, giám sát hành trình,

xem lại lịch sử trong 3 tháng.

 Cảnh báo & chống trộm: cảnh báo xe

rung lắc, ra/vào vòng tròn đã thiết lập,

xe bị bẻ khóa, động cơ tắt/ mở, tắt máy

từ xa.

 Chức năng dẫn đường như GoogleMap

 Chức năng chống quên tắt núm dành

cho xe có khóa smartkey

 Tiết kiệm điện Accquy thông minh

 Tính năng mở rộng: tìm xe trong bãi



Sản phẩm – giải pháp quản lý, giám sát cá nhân & tài sản

 Định vị giám sát và quản lý 

trẻ em/ học sinh/ sinh viên.

 Định vị giám sát người già.

 Định vị giám sát và quản lý 

nhân viên.

 Định vị giám sát và quản lý 

công trường.

 Định vị giám sát hành lý, 

dụng cụ.



Tính năng thiết bị:

Giám sát vị trí, hành trình di

chuyển

Giám sát âm thanh bí mật từ

xa, đàm thoại 2 chiều, đo nhịp

tim

Quản lý giám sát vào/ ra khu

vực

 Gọi khẩn cấp SOS

Xem & xuất báo cáo quản lý

nhân viên/ công nhân/ tài sản

công trường



Sản phẩm – giải pháp quản lý, giám sát phương tiện qua OBD

o OBD giám sát nhiên liệu

o OBD giám sát áp suất lốp

 GoTrack cung cấp sản phẩm OBD

dạng cổng Plug & Play không phải

đấu nối.

 Giám sát hành trình và trạng thái xe,

giám sát nhiên liệu mà không phải

khoan bình

 Giám sát và cảnh báo áp suất lốp

 Và các thiết bị OBD này đều do

chúng tôi trực tiếp nghiên cứu và

sản xuất để phù hợp với từng dòng

xe.



Sản phẩm – giải pháp giám sát phương tiện qua Camera

 Mobile DVR

 DVR theo thông tư của bộ 

giao thông vận tải

 Camera kết nối Mobile DVR/ 

DVR

GoTrack cung cấp sản phẩm và

giải pháp kết hợp camera giám

sát phương tiện như giải pháp

Mobile DVR.

Thiết bị Mobile DVR được gắn

vào xe, có khả năng kết nối tối

đa 4/8 camera, giúp bạn quan

sát ở trong và ngoài xe, …



 Mobile DVR được tích hợp module GPS, module 3G/4G & module Wifi để truyền dữ

liệu về server để giám sát tốc độ, vị trí, hành trình phương tiện

 Mobile DVR có thể kết nối với các thiết bị cảm biến nhiên liệu, nhiệt độ, bộ đàm thoại 2

chiều, RFID, còi cảnh báo, loa, micro, màn hình, thiết bị điều khiển…

 GoTrack trực tiếp nghiên cứu, sản xuất thiết bị DVR đáp ứng cao nhất các tiêu chí theo

thông tư 12/2020 của Bộ GTVT đối với xe kinh doanh vận tải, để quản lý hình ảnh của

phương tiện trên Server tổng cục đường bộ.

 Ngoài ra GoTrack còn cung cấp giải pháp theo nhu cầu phù hợp với quy chuẩn

QCVN31: 2014/BGTVT đối với các loại xe kinh doanh vận tải.



Giải pháp IOT khác

 Với lợi thế của mình GoTrack còn

cung cấp giải pháp IOT khác theo

yêu cầu …

 Ứng dụng của IOT:

+ Quản lý vận tải

+ Quản lý chất thải

+ Quản lý đô thị

+ Quản lý thiết bị cá nhân

+ Quản lý môi trường...



CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM



CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN-HỢP QUY S400




