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GIỚI THIỆU CHUNG
Công ty TNHH Chí Ĉӭc, tên giao dӏch quӕc tӃ: Chi Duc Co. Ltd. (CDC Ltd) ÿѭӧc thành lұp ngày
10 tháng 5 năm 2000, có trө sӣ chính tҥi 88 Phҥm Huy Thông, Phѭӡng Ngӑc Khánh, Quұn Ba
Ĉình, Hà Nӝi.
Vӟi lƭnh vӵc hoҥt ÿӝng chính là tích hӧp hӋ thӕng, cung cҩp, triӇn khai lҳp ÿһt trang thiӃt bӏ cho
các dӵ án thuӝc lƭnh vӵc Phát thanh TruyӅn hình, biên tұp hình ҧnh và âm thanh kӻ thuұt sӕ,
ÿáp ӭng mӑi nhu cҫu tӯ ÿѫn giҧn ÿӃn phӭc tҥp.
ThӃ mҥnh cӫa công ty là tѭ vҩn, thiӃt kӃ và tích hӧp các hӋ thӕng mҥng sҧn xuҩt chѭѫng trình,
lѭu trӳ trung tâm sӱ dөng các công nghӋ SAN/NAS, các hӋ thӕng máy chӫ phát sóng tӵ ÿӝng
kӻ thuұt sӕ, các giҧi pháp ÿӗ hӑa, CG cho truyӅn hình, các hӋ thӕng xӱ lý tín hiӋu trong trѭӡng
quay, tәng khӕng chӃ, xe truyӅn hình lѭu ÿӝng... sӱ dөng nhӳng công nghӋ tiên tiӃn nhҩt.
Vӟi kinh nghiӋm hѫn 13 năm trong viӋc triӇn khai các dӵ án thuӝc lƭnh vӵc Phát thanh TruyӅn
hình, ÿѭӧc sӵ tín nhiӋm cӫa các khách hàng, cùng vӟi sӵ phӕi hӧp chһt chӁ cӫa các ÿӕi tác
cung cҩp giҧi pháp, sҧn phҭm, dӏch vө hàng ÿҫu thӃ giӟi, chúng tôi luôn mang ÿӃn cho khách
hàng nhӳng giҧi pháp và dӏch vө hoàn hҧo cùng nhӳng thiӃt bӏ tiên tiӃn nhҩt.
Chúng tôi tӵ hào vӟi ÿӝi ngǊ cán bӝ kӻ thuұt trҿ, năng ÿӝng, ÿѭӧc ÿào tҥo chuyên sâu, thҩu
hiӇu sâu sҳc sӭ mӋnh và mөc tiêu cӫa công ty, qua ÿó luôn nӛ lӵc nghiên cӭu, tìm tòi nhҵm ÿáp
ӭng nhӳng yêu cҫu khҳt khe nhҩt vӅ kӻ thuұt và các dӏch vө giá trӏ gia tăng sau bán hàng.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍ ĐỨC

THIӂT Kӂ VÀ TÍCH HӦP PHÒNG TӘNG KHӔNG CHӂ (MCR)
PHÒNG VҰN HÀNH MҤNG (NOC)

- Chúng tôi có kinh nghiӋm thiӃt kӃ và thi công, tích
hӧp hӋ thӕng các phòng ÿiӅu khiӇn tәng khӕng
chӃ (MCR - Master Control Room) và phòng Giám
sát vұn hành mҥng (NOC - Network Operating
Control) vӟi quy mô tӯ vài ÿӃn vài chөc kênh.

Phòng Tәng khӕng chӃ kênh VTV9,
Trung tâm TruyӅn hình ViӋt Nam tҥi
TP. HCM – 2011

- Ĉѭӧc sӵ tѭ vҩn, hӛ trӧ tӯ các nhà sҧn xuҩt lӟn
trên thӃ giӟi nhѭ Harris Broadcast, VizRT, Sony,
Grass Valley, AlphaView chúng tôi có thӇ mang
ÿӃn nhӳng giҧi pháp cùng vӟi nhӳng thiӃt bӏ tiên
tiӃn nhҩt trong lƭnh vӵc phát thanh - truyӅn hình.
- Các dӵ án ÿã hoàn thành: Phòng Tәng khӕng
chӃ và Vұn hành mҥng 40 kênh truyӅn hình HD công ty AVG, phòng Tәng khӕng chӃ VTV9, phòng
Tәng khӕng chӃ ÿài PT-TH Ĉà Nҹng…

Phòng ÿiӅu khiӇn Tәng khӕng chӃ
40 kênh truyӅn hình HD, TruyӅn
hình An Viên (AVG) - 2010

Phòng máy Tәng khӕng chӃ 40 kênh
truyӅn hình HD, TruyӅn hình An Viên (AVG) - 2010
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Phòng ÿiӅu khiӇnTәng khӕng chӃ,
Ĉài PT-TH Khánh Hòa - 2013

TRIӆN KHAI CÁC Hӊ THӔNG MҤNG PHÁT SÓNG
TӴ ĈӜNG KӺ THUҰT SӔ
- HӋ thӕng phát sóng tӵ ÿӝng cho truyӅn hình, vӟi nhiӅu cҩu hình tӯ mӝt cho tӟi hàng
trăm kênh sóng, hӛ trӧ hoàn toàn HD và SD vӟi nhiӅu cҩu hình khác nhau.
- Sӱ dөng giҧi pháp cӫa Vector3 – nhà cung cҩp các giҧi pháp phát sóng hàng ÿҫu, ÿã
ÿѭӧc sӱ dөng tҥi hѫn 1000 kênh truyӅn hình trên toàn thӃ giӟi.
- HӋ thӕng phát sóng hoàn toàn tӵ ÿӝng, vӟi nhiӅu cҩu hình dӵ phòng, ÿҧm bҧo mӭc an
toàn cao nhҩt cho các kênh sóng.
- Open-codecs, hӛ trӧ ÿҫy ÿӫ nhҩt các bӝ mã hóa hiӋn ÿang ÿѭӧc sӱ dөng trong ngành
truyӅn hình.
- ĈiӅu khiӇn tӵ ÿӝng các thiӃt bӏ trong Tәng khӕng chӃ: AV router, switch, logo inserter,
VTR…
- Tích hӧp sҹn chӭc năng bҳn chӳ, logo, channel branding mҥnh mӁ, khҧ năng ÿӗng thӡi
phát sóng và thu ghi tín hiӋu tӯ nhiӅu nguӗn khác.
- Tѭѫng thích hoàn toàn vӟi các quy trình, thiӃt bӏ cӫa ngành truyӅn hình, có khҧ năng tùy
biӃn cho tӯng ÿӕi tѭӧng khách hàng cө thӇ.
- Giҧi pháp ÿã và ÿang ÿѭӧc sӱ dөng tҥi rҩt nhiӅu ÿài truyӅn hình tҥi ViӋt Nam: kênh
truyӅn hình VOV, VTV9, kênh MyTV (Công ty VASC), VTV Ĉà Nҹng, VTV Phú Yên, ÿài
PT-TH Quҧng Ninh, ÿài PT-TH Thái Nguyên, ÿài PT-TH TP. Ĉà Nҹng, VTV3 HD...

Kênh QTV3, Ĉài PT-TH
Quҧng Ninh - 2010

Kênh VTV Phú Yên, trung
tâm TruyӅn hình ViӋt Nam tҥi
Phú Yên - 2011

Kênh VTV Ĉà Nҹng, trung
tâm TruyӅn hình ViӋt Nam tҥi
Ĉà Nҹng - 2010

Kênh truyӅn hình
VOV - 2009
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THIӂT Kӂ VÀ TÍCH HӦP CÁC GIҦI PHÁP ĈӖ HӐA
GIҦI PHÁP CHANNEL BRANDING
CHO NGÀNH TRUYӄN HÌNH

- Giҧi pháp ÿӗ hӑa truyӅn hình tәng thӇ, sӱ dөng các sҧn phҭm cao
cҩp cӫa các nhà sҧn xuҩt hàng ÿҫu thӃ giӟi vӅ ÿӗ hӑa truyӅn hình
nhѭ VizRT, Matrox, Harris Broadcast, VisualCG và Wasp3D.
- Các giҧi pháp ÿӗ hӑa bao gӗm tӯ các bӝ bҳn chӳ, logo ÿѫn giҧn,
các hӋ thӕng Trѭӡng quay ҧo (Tracking và Trackless), hӋ thӕng tӵ
ÿӝng làm Channel Branding (Thѭѫng hiӋu kênh), Video Wall, Touch
screen cho ÿӃn các hӋ thӕng phөc vө làm bҧn tin thӡi tiӃt, phân tích
các môn thӇ thao...

Giҧi pháp ÿӗ hӑa cho Video Wall
trѭӡng quay thӡi sӵ S4,
- HӋ thӕng trѭӡng quay ҧo chҩt lѭӧng cao, vӟi nhiӅu cҩu hình tӯ
ài TruyӅn hình ViӋt Nam - 2012
Ĉà

Trackless (không sӱ dөng ÿӏnh vӏ cho camera) cho ÿӃn Tracking (ÿӏnh
vӏ cho nhiӅu camera). DӉ sӱ dөng, mang lҥi hiӋu quҧ cao, gây ҩn
tѭӧng cho khán giҧ truyӅn hình.

- HӋ thӕng ÿӗ hӑa làm thӡi tiӃt ÿáp ӭng ÿҫy ÿӫ yêu cҫu cho các bҧn
tin thӡi tiӃt, vӟi bҧn ÿӗ 3D chính xác, khҧ năng hӛ trӧ ҧnh vӋ tinh ÿӝ
phân giҧi cao, tӵ ÿӝng nhұn và phân tích dӳ liӋu tӯ các nguӗn cӫa
Trѭӡng quay ҧo

Trung tâm dӵ báo khí tѭӧng thӫy văn Quӕc gia… sӁ làm cho bҧn tin
dӵ báo thӡi tiӃt có sӭc lôi cuӕn, hҩp dүn khán giҧ.
- HӋ thӕng làm thѭѫng hiӋu kênh (Channel Branding) tӵ ÿӝng, nhұn
thông tin tӯ lӏch phát sóng hàng ngày hoһc các hӋ thӕng Traffic,
MAM… tӵ sҳp xӃp lӏch phát quҧng cáo, chèn các giӟi thiӋu chѭѫng
trình… theo các template ÿӏnh trѭӟc.
- Các hӋ thӕng ÿӗ hӑa ӭng dөng trong phân tích các môn thӇ thao
nhѭ bóng ÿá, tennis, bóng chuyӅn, cҫu lông, bóng rә… vӟi nhiӅu tính
năng thӵc hiӋn trong thӡi gian thӵc, sӁ làm cho mөc bình luұn, phân
tích các trұn ÿҩu hҩp dүn và ҩn tѭӧng hѫn cho ngѭӡi xem.

Ĉӗ h
hӑa 3D chuyên
h ê nghiӋp
hiӋ
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- HӋ thӕng Video Wall: Không giӟi hҥn kích thѭӟc, xӱ lý hoàn toàn
trong thӡi gian thӵc, thӇ hiӋn ÿҫy ÿӫ video, ÿӗ hӑa 3D, ҧnh, DVE…
- Các hӋ thӕng máy bҳn chӳ chuyên nghiӋp ÿҫy ÿӫ tính năng, sӱ
dөng các sҧn phҭm phҫn cӭng chҩt lѭӧng cao tӯ Matrox, Harris
Broadcast sӱ dөng cho các phòng tәng khӕng chӃ, studio và xe màu.

THIӂT Kӂ VÀ TÍCH HӦP STUDIO, XE TRUYӄN HÌNH LѬU ĈӜNG
- Tѭ vҩn, thiӃt kӃ, tích hӧp hӋ thӕng các studio tӯ nhӓ ÿӃn lӟn, tӯ ÿѫn giҧn ÿӃn phӭc
tҥp, bao gӗm ÿҫy ÿӫ các hҥng mөc: trang âm, ánh sáng, trang thiӃt bӏ audio/video,
décor trang trí…
- Chúng tôi sӱ dөng các giҧi pháp, sҧn phҭm chҩt lѭӧng cao tӯ các nhà sҧn xuҩt
hàng ÿҫu thӃ giӟi nhѭ Broadcast Design International, Harris Broadcast, Sony,
Clear-Com, Visual CG, Matrox, Canare…
- ThiӃt kӃ, tích hӧp các xe truyӅn hình lѭu ÿӝng (OBVAN) ÿҥt tiêu chuҭn chҩt lѭӧng,
ÿáp ӭng ÿҫy ÿӫ các nhu cҫu cӫa các khách hàng.

Tích hӧp thiӃt bӏ trong xe
truyӅn hình lѭu ÿӝng
ThiӃt kӃ xe truyӅn hình lѭu ÿӝng,
Ĉài PT-TH Cҫn thѫ - 2012

Trѭӡng quay cәng thông tin ÿiӋn tӱ chính phӫ - 2013

Trѭӡng quay thӡi sӵ,
Kênh truyӅn hình - VOV
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TRIӆN KHAI CÁC Hӊ THӔNG MҤNG
SҦN XUҨT CHѬѪNG TRÌNH (NAS, SAN, IP SAN)

- Ĉây là hӋ thӕng mҥng sҧn xuҩt chѭѫng trình truyӅn hình
tiên tiӃn nhҩt hiӋn nay vӟi công nghӋ mҥng SAN (Storage
Area Network), khҧ năng ÿáp ӭng băng thông cho toàn bӝ
các máy trҥm trong hӋ thӕng cùng sӱ dөng mӝt hӋ thӕng
lѭu trӳ trung tâm, có dung lѭӧng lên ÿӃn hàng trăm TB.

H thӕng máy chӫ
HӋ
ӫ, lѭ
lѭu trӳ tr
trun
ng tâm
tҥi Trung tâm Kӻ thu
huұt
ұ SXC
CT
Ĉ i TruyӅn
Ĉà
Ӆn hình ViӋt Nam
a .

- Băng thông cho tӯng máy trҥm lên ÿӃn 8Gbps hoһc
16Gbps, ÿҧm bҧo hӋ thӕng có thӇ hoҥt ÿӝng vӟi các video
có ÿӝ phân giҧi lên ÿӃn Full HD, 2K, 4K hoһc hѫn nӳa.
- HӋ thӕng sӱ dөng giҧi pháp mҥng SAN chuyên cho các
ӭng dөng TruyӅn hình HD, ÿiӋn ҧnh... cӫa Quantum,
Tiger-Technology, Infortrend, Rorke Data có khҧ năng tùy
biӃn cao, thích hӧp vӟi các quy trình làm viӋc cӫa tӯng
khách hàng.
- Các máy trҥm biên tұp Audio/Video sӱ dөng thiӃt bӏ cao
cҩp cӫa Matrox, vӟi ѭu ÿiӇm hӛ trӧ ÿҫy ÿӫ nhҩt vӅ các loҥi
mã hóa (codec) cӫa ngành truyӅn hình, khҧ năng tѭѫng

HӋ thӕ
hӕng máy chӫ, lѭu trӳ trung
tâm
m tҥ
tҥi kê
k nh truyӅn hình - VOV

thích vӟi các loҥi file tӯ các hӋ thӕng camera cǊng nhѭ các
loҥi video server, ÿáp ӭng yêu cҫu cӫa các quy trình làm
viӋc không băng tӯ.
- HӋ thӕng ÿã ÿѭӧc kiӇm chӭng tҥi nhiӅu ÿѫn vӏ làm truyӅn
hình, ÿiӋn ҧnh trong nѭӟc và quӕc tӃ. HiӋn tҥi ÿã ÿѭӧc sӱ
dөng tҥi Trung tâm kӻ thuұt sҧn xuҩt chѭѫng trình, Ĉài
TruyӅn hình ViӋt Nam tӯ năm 2007 và ÿáp ӭng cho
khoҧng trên 70% thӡi lѭӧng sҧn xuҩt cӫa các kênh VTV3,
VTV6... và tҥi rҩt nhiӅu ÿài truyӅn hình ÿӏa phѭѫng trong
cҧ nѭӟc.

HӋ thӕng dӵng kên
nh VT
VTV6
V
Ĉ i TruyӅn hình ViӋtt Nam - 201
Ĉà
0 2
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CUNG CҨP VÀ TÍCH HӦP THIӂT Bӎ SҦN XUҨT HҰU Kǣ
- Các thiӃt bӏ sҧn xuҩt hұu kǤ là thӃ mҥnh cӫa Công ty chúng tôi trong nhiӅu năm. Chúng tôi
chuyên cung cҩp các sҧn phҭm biên tұp hұu kǤ Audio/Video chҩt lѭӧng cao dӵa trên các
dòng sҧn phҭm cӫa Matrox.
- Các sҧn phҭm phөc vө biên tұp hұu kǤ cӫa Matrox ÿã ÿѭӧc kiӇm chӭng vӅ ÿӝ bӅn, khҧ
năng tѭѫng thích cǊng nhѭ tính әn ÿӏnh trong nhiӅu năm tҥi rҩt nhiӅu các ÿѫn vӏ làm truyӅn
hình trong cҧ nѭӟc.
- Các thiӃt bӏ có kiӃn trúc mӣ (Open-codecs) dӉ dàng tѭѫng thích vӟi hҫu hӃt mӑi quy trình
làm viӋc không dùng băng tӯ tҥi các ÿѫn vӏ.
- Có các công nghӋ hӛ trӧ nhѭ Color correction, Chroma-key, Export H.264 nhanh hѫn thӡi
gian thӵc.
- Ĉã ÿѭӧc sӱ dөng nhiӅu tҥi các ÿѫn vӏ làm phát thanh - truyӅn hình, ÿiӋn ҧnh trong cҧ nѭӟc

Phòng Ingest, kênh VTV6
Ĉài TruyӅn hình ViӋt Nam

Phòng dӵng hình, kênh VTV3
Ĉài TruyӅn hình ViӋt Nam

HӋ thӕng dӵng hình, kênh
h QTV3
TV3
Ĉài PT-TH Quҧng Ninh - 2010
10

HӋ thӕng dӵng
Kênh truyӅn hình - VOV
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GIҦI PHÁP INTERNET STREAMING, IPTV,
THIӂT Bӎ ĈO KIӆM CHҨT LѬӦNG TÍN HIӊU VÀ MÁY PHÁT

- Giҧi pháp truyӅn hình trӵc tuyӃn chuyên nghiӋp
chҩt lѭӧng cao, sӱ dөng thiӃt bӏ và giҧi pháp cӫa
hãng Viewcast.
- ThiӃt bӏ có khҧ năng hӛ trӧ hҫu hӃt các loҥi
streaming server, sӱ dөng mã hóa H.264 cho
chҩt lѭӧng hình ҧnh cao nhҩt.
- Giҧi pháp hiӋn ÿang ÿѭӧc khai thác tҥi Cәng
thông tin ÿiӋn tӱ Chính phӫ, cho các chѭѫng
trình ÿӕi thoҥi trӵc tuyӃn cӫa Bӝ trѭӣng vӟi nhân
dân.
- Cung cҩp các giҧi pháp ÿo kiӇm tín hiӋu Baseband và File-based bҵng các sҧn phҭm, giҧi
pháp tӯ Tektronix - nhà sҧn xuҩt hàng ÿҫu cho
các sҧn phҭm ÿo kiӇm trong lƭnh vӵc phát thanh
truyӅn hình, viӉn thông, quân sӵ.

Chѭѫng trình Ĉӕi thoҥi trӵc tuyӃn thӵc
hiӋn tҥi Cәng thông tin ÿiӋn tӱ cӫa
Chính phӫ - 2012

Storage Center
Infortrend S24F/48TB

TYPICAL DIAGRAM

MetaLAN server
Web Server

Gigabit Switch

Streaming Server

Internet
OBVAN
Matrox MXO2 LE Max

STUDIO

End-Users

Matrox MXO2 LE Max

Fiber Optic

Streaming Encoder

- Cung cҩp máy phát analog và kӻ thuұt sӕ mһt
ÿҩt (DVB-T và DVB-T2) cӫa hãng Harris Broadcast. HӋ thӕng máy phát sóng phát thanh và
truyӅn hình cӫa Harris Broadcast ÿã ÿѭӧc sӱ
dөng nhiӅu trên toàn thӃ giӟi, vӟi nhiӅu tính
năng ѭu viӋt, gӑn nhҽ, ÿӝ tin cұy cao.

Streaming Encoder

Matrox MXO2 LE Max

Gigabit Ethernet
Remote Site

Audio/Video

THIӂT Bӎ ĈO KIӆM
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Hӊ THӔNG MÁY PHÁT

CUNG CҨP CÁC TRANG THIӂT Bӎ CHUYÊN NGÀNH
PHÁT THANH - TRUYӄN HÌNH
- Cung cҩp ÿҫy ÿӫ các trang thiӃt bӏ chuyên ngành phát thanh - truyӅn hình, các sҧn
phҭm cӫa các hãng sҧn xuҩt hàng ÿҫu thӃ giӟi vӅ thiӃt bӏ chuyên dөng cho truyӅn hình
nhѭ: Matrox, Harris Broadcast, Canon, Shotoku, Sony, Vector 3, Tiger-Technology,
Infortrend, Tektronix, ATTO, Rorke Data, HP, Grass Valley, Canare …
- Các sҧn phҭm ÿӅu ÿѭӧc nhұp khҭu chính hãng tӯ nhà sҧn xuҩt hoһc tӯ các nhà
phân phӕi ÿѭӧc ӫy quyӅn và ÿѭӧc hѭӣng dӏch vө hӛ trӧ kӻ thuұt, chӃ ÿӝ bҧo hành,
bҧo trì tӕt nhҩt.

THIӂT Bӎ SҦN XUҨT HҰU Kǣ

ROUTER PLATINUM - HARRIS

SERVER VÀ PHÁT SÓNG TӴ ĈӜNG

THIӂT Bӎ XӰ LÝ TÍN HIӊU

CAMERA VÀ THIӂT Bӎ PHӨ TRӦ
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TѬ VҨN - THIӂT Kӂ CÔNG TRÌNH PHÁT THANH - TRUYӄN HÌNH

- Chúng tôi có kinh nghiӋm trong lƭnh vӵc tѭ vҩn, thiӃt kӃ các công trình phөc vө cho
ngành phát thanh - truyӅn hình: Các trung tâm truyӅn hình, studio, các phòng tәng khӕng
chӃ, phòng ÿiӅu khiӇn mҥng, giám sát hoҥt ÿӝng hӋ thӕng mҥng phát sóng, mҥng sҧn
xuҩt chѭѫng trình…

ThiӃt kӃ phòng ÿiӅu khiӇn NCC cho
Trung tâm TruyӅn dүn phát sóng,
Ĉài TruyӅn hình ViӋt Nam

ThiӃt kӃ phòng Tәng khӕng chӃ,
Kênh truyӅn hình - VOV
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ThiӃt kӃ trѭӡng quay,
Cәng thông tin ÿiӋn tӱ chính phӫ

ThiӃt kӃ phòng Tәng khӕng chӃ Cәng
thông tin ÿiӋn tӱ chính phӫ

TӘ CHӬC ĈÀO TҤO, CHUYӆN GIAO KӺ THUҰT
- Tә chӭc hӝi thҧo chuyên ngành, khóa ÿào tҥo
chuyên ngành cho các ÿѫn vӏ làm truyӅn hình
trong cҧ nѭӟc, chúng tôi ÿào tҥo chuyên sâu vӅ
mҥng sҧn xuҩt chѭѫng trình, phát sóng kӻ
thuұt sӕ, kӻ năng biên tұp Audio/Video, các
khóa ÿào tҥo vӅ quҧn trӏ hӋ thӕng...
- Bên cҥnh ÿó chúng tôi cǊng hӧp tác vӟi ÿӕi
tác tә chӭc các hӝi thҧo và khóa ÿào tҥo ӣ
nѭӟc ngoài cho cán bӝ kӻ thuұt cӫa các ÿài

Khóa ÿào tҥo Quҧn trӏ nguӗn tài
nguyên sӕ MAM cho cán bӝ kӻ thuұt
cӫa VTV – Singapore 2009

truyӅn hình, cùng các khóa ÿào tҥo cho nhân
viên kӻ thuұt, giúp nâng cao kiӃn thӭc, cұp nhұt
công nghӋ mӟi.
- Tham gia các triӇn lãm chuyên ngành phát
thanh - truyӅn hình ӣ trong và ngoài nѭӟc.

Khóa ÿào tҥo Quy trình sҧn xuҩt
chѭѫng trình và phát sóng kӻ thuұt sӕ,
Ĉài PT-TH Hà Nӝi - 2009
Khóa ÿào tҥo giҧi pháp ÿӗ hӑa truyӅn hình,
Tҥi trung tâm ÿào tҥo VizRT, Thailand - 2013

Khóa ÿào tҥo sҧn xuҩt chѭѫng trình,
TruyӅn hình Quân Ĉӝi - 2012

Khóa ÿào tҥo sҧn xuҩt chѭѫng trình vӟi hӋ
thӕng lѭu trӳ trung tâm,
Kênh truyӅn hình VOV - 2008
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NGHIÊN CӬU, PHÁT TRIӆN CÁC ӬNG DӨNG CHUYÊN NGÀNH
Phát triӇn các ӭng dөng phөc vө chuyên ngành phát thanh - truyӅn hình dӵa trên cѫ
sӣ phҫn cӭng tӯ các hãng Matrox, Harris Broadcast, Tektronix…
Các ӭng dөng phҫn cӭng, phҫn mӅm hӛ trӧ ghi/phát, chuyӇn ÿәi, xӱ lý tín hiӋu, tҥo
chӳ, ÿӗ hӑa sӱ dөng trong lƭnh vӵc phát thanh - truyӅn hình.
Các giҧi pháp tәng thӇ giám sát và vұn hành hӋ thӕng tӯ xa.
Nghiên cӭu, phát triӇn các ӭng dөng quҧn trӏ nhҵm ÿáp ӭng nhu cҫu cӫa ngѭӡi dùng
trong nѭӟc, ÿҧm bҧo các tính năng phù hӧp vӟi yêu cҫu cǊng nhѭ môi trѭӡng sӱ dөng.

PHѬѪNG ÁN KӂT NӔI BӘ SUNG
8/16Gbps FC Switch

Storage Center

Fiber Channel Switch

Audio Video Gateway
(MetaData Controller)

Gigabit Network Switch

8/16Gbps Fibre Channel
Gigabit Ethernet

PHѬѪNG ÁN 5: 8Gbps/16Gbps SAN TYPICAL DIAGRAM
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CÁC ĈӔI TÁC CHÍNH

- Giҧi pháp ÿӗ hӑa chuyên nghiӋp cho
truyӅn hình - HӋ thӕng trѭӡng quay ҧo

- Giҧi pháp lѭu trӳ trung tâm sӱ dөng
công nghӋ SAN

- HӋ thӕng ÿiӅu khiӇn Video Wall

- Giҧi pháp và thiӃt bӏ vào ra, hӛ trӧ kӻ xҧo cho
biên tұp Audio/Video kӻ thuұt sӕ.
- Các thiӃt bӏ xӱ lý tín hiӋu chuyên dөng: ChuyӇn
ÿәi tín hiӋu, Scan Converter, Multiviewer...

Harris
Broadcast
Deliver the moment

- Giҧi pháp và thiӃt bӏ xӱ lý, truyӅn dүn tín
hiӋu chuyên dөng.
- ThiӃt bӏ hiӇn thӏ Multiviewer

- Giҧi pháp phát sóng tӵ ÿӝng ÿa kênh, ÿiӅu
khiӇn tәng thӇ cho tәng khӕng chӃ TruyӅn hình

- ThiӃt bӏ bҳn chӳ, tҥo logo, tҥo thѭѫng
hiӋu kênh

- Các giҧi pháp thu ghi tín hiӋu tӵ ÿӝng tӯ vӋ
tinh, VTR

- Các thiӃt bӏ tҥo xung ÿӗng bӝ, ÿӗng hӗ
chuҭn, ÿo kiӇm tín hiӋu.

- Giҧi pháp ÿiӅu khiӇn phát hình cho trѭӡng
quay

- Giҧi pháp và thiӃt bӏ tҥo chӳ, ÿӗ hӑa
phát sóng 3D hӛ trӧ HD/SD
- Phҫn mӅm tҥo ÿӗ hӑa 3D chuyên
nghiӋp

- Giҧi pháp phát trӉ ÿӇ kiӇm tra tín hiӋu cho các
kênh nѭӟc ngoài.
UNIVERSAL
BROADCAST
C O M PA N Y

- Máy quay cho truyӅn hình
- Video Switcher, các thiӃt bӏ chuyên dөng
cho truyӅn hình
- Màn hình kiӇm tra

- Chân máy quay các loҥi và phө kiӋn

- Tѭ vҩn, thiӃt kӃ và tích hӧp hӋ thӕng
Phát thanh, TruyӅn hình

- HӋ thӕng chân máy quay tӵ ÿӝng
(Robotic) trong trѭӡng quay

- Ĉҥi lý cung cҩp thiӃt bӏ chuyên ngành
Phát thanh - TruyӅn hình

- Các loҥi cҭu và phө kiӋn cho máy quay

- ThiӃt bӏ kӃt nӕi quang cho mҥng SAN
(Switch, card mҥng quang 4Gb, 8Gb...)
- Các thiӃt bӏ kӃt nӕi băng thông rӝng,
mҥng 10Gbps

AN AVNET BUSSINESS UNIT

- Giҧi pháp lѭu trӳ dӳ liӋu
- Máy tính trҥm nguyên chiӃc cҩu hình cao
cho các hӋ thӕng biên tұp Audio/Video

- Giҧi pháp và thiӃt bӏ lѭu trӳ trung tâm
cho mҥng sҧn xuҩt chѭѫng trình và phát
sóng kӻ thuұt sӕ

- Máy chӫ (server)
- Ĉҧm bҧo dung lѭӧng và băng thông,
ÿӝ әn ÿӏnh, an toàn cao cho dӳ liӋu

- Máy trҥm di ÿӝng cho các hӋ thӕng dӵng
hình tҥi hiӋn trѭӡng

- ThiӃt bӏ tӵ ÿӝng kiӇm tra và xӱ lý lӛi dӳ liӋu
- Cung cҩp giҧi pháp kiӇm soát tӯ xa
cho các trҥm phát sóng, qua mҥng
Internet, 3G, vӋ tinh…

- Ӕng kính máy quay cho truyӅn hình

- ThiӃt bӏ ÿo kiӇm tín hiӋu chuyên dөng.
- ThiӃt bӏ tҥo xung ÿӗng bӝ

Harris
Broadcast
Deliver the moment

UNIVERSAL
BROADCAST
C O M PA N Y

CÔNG TY TNHH CHÍ ĐỨC
Ĉӏa chӍ: 88 Phҥm Huy Thông, Q.Ba Ĉình, Hà Nӝi
ĈiӋn thoҥi: (04) 3771 6010
Fax: (04) 3835 0866
Email: info@cdc.com.vn
Website: www.cdc.com.vn
Cấp cứu kỹ thuật: (04) 3771 2888

