
GIẢI PHÁP HỌP TRỰC TUYẾN 
TRANS/NAVICONFERENCE

http://naviconference.com



TranS/ Naviconference ?

Công nghệ ưu việt, sự khác
biệt và các tính năng

Thiết bị cần trang bị? 

http://naviconference.com



TRANS/NAVICONFERENCCE LÀ GÌ ?
Là giải pháp họp/học trực tuyến được Namviet phát triển trên công
nghệ lõi của đối tác Mỹ cho chất lượng tốt nhất hiện nay và được
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực bao gồm:

Video Conference
Họp trực tuyến
Tuyển dụng từ xa

Tư vấn y tế từ xa - Telemedicine

Đào tạo từ xa - Distance learning



TRANS/NAVICONFERENCE
CÁC ƯU VIỆT CÔNG NGHỆ

1/ Tích hợp thuật toán tự sửa lỗi truyền
dẫn và tự hiệu chỉnh độ phân giải Video 
theo tốc độ thực của đường truyền
giúp hình ảnh/âm thanh luôn mượt mà
hơn các giải pháp khác dù họp/học liên
tục cả ngày.

2/ Siêu nhẹ, không cần đường truyền
tốc độ cao. Hoạt động trên mọi hệ điều
hành gồm Windows, Mac, iOS, Android.
Tốc độ kết nối chỉ cần từ 256KBps và
850KBps cho Video HD720p.

3/ Đã được đăng ký bản quyền và phù hợp bộ tiêu chí theo
quyết định số 1246/QĐ-BTTTT ban hành ngày 24/7/2020.

http://naviconference.com



NAVICONFERENCE/TRANS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (1)

STT Tính năng Mô tả kỹ thuật

1 Âm thanh (Audio) Audio join; Khử vọng echo; Điều khiển tắt/bật
mic/loa; dễ dàng ghép với hệ thống âm thanh
có sẵn; Codec G711/G.722/OPUS

2 Hình ảnh (Video) Hỗ trợ độ phân giải HD; điều khiển tắt/bật
camera; Tự động hiệu chỉnh độ phân giải nhằm
tương thích với đường truyền; Codec 
H264/H265

3 Chat Private hoặc Public/Tự động lưu chat

4 Chia sẻ màn hình
Screen share

Chia sẻ bất cứ định dạng tài liệu nào mà thiết bị
hỗ trợ (Doc/Powerpoint/Excell/Video/Sound …)

5 Mời thành viên dự Mời qua ID hoặc link qua SMS/email/Mạng XH

6 Quyền chủ tọa (1) Quản lý toàn bộ các điểm cầu đại biểu; Khóa
mic tất cả hoặc chỉ định; Tắt camera chỉ định; 
Mời thành viên khỏi phòng; Khóa phòng; 
Chuyển quyền chủ tọa (Asign host)



NAVICONFERENCE/TRANS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (2)

STT Tính năng Mô tả kỹ thuật

7 Quyền chủ tọa (2) Ghi record và phân quyền ghi cho đại biểu; Gán
quyền đồng chủ tọa (co-host) Bật phòng chờ; 
Chia nhóm; Cấm share; Cấp quyền/thu quyền
share; Share file..v.v. Hỗ trợ đăng nhập qua 
trình duyệt (mọi trình duyệt) hoặc App.

8 Chức năng khác Đăng ký phát biểu; Bày tỏ cảm xúc; Hiện thị 
video nhiều chế độ (Speaker view/Galary view); 
Điểm danh nhanh; Lấy báo cáo tham dự; Cấu
hình phòng chế độ vào tự do hoặc có kiểm
duyệt; tích hợp eLearning; tích hợp API …

9 Số user đồng thời Tối đa 1000 users/phòng họp

10 Băng thông tối
thiểu

512Kbps

11 Băng thông truyền
video HD tối đa

2Mbps

12 Số lượng
phòng/user

Không giới hạn (công nghệ Cloud server)



NAVICONFERENCE/TRANS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT (3)

STT Tính năng Mô tả kỹ thuật

13 Mã hóa truyền
dẫn/Xác thực

Mã hóa P2P AES256bit; HTTPS; User authen

14 Hệ điều hành Hỗ trợ mọi hệ điều hành gồm
Windows/Mac/Android/iOS

15 Thiết bị cầm tay Hỗ trợ mọi thiết bị gồm Smartphone/Tablet 
(Android); iPhone/iPad

16 Tích hợp API Hỗ trợ API 

17 Tích hợp VC Hỗ trợ ghép nối với các hệ thống hội nghị truyền
hình cứng có sẵn

18 Tùy biến theo y/c 
riêng

Hỗ trợ OEM hoặc phát triển ứng dụng đặc thù
riêng.

19 Hạ tầng Hỗ trợ Cloud server trong nước hoặc AWS EC2



TRANS/NAVICONFERENCE 
CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ

1/ Hình ảnh hỗ trợ HD sắc nét
Âm thanh rõ ràng

Hỗ trợ mọi kết nối qua Internet

2/ CHAT
Chat riêng tư

hoặc công cộng, 
chia sẻ file

3/ Siêu bảo mật, chỉ chủ
tọa mới ghi được clip và
tự lưu clip trên thiết bị
của khách hàng.



TRANS/NAVICONFERENCE
CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ

4/ Whiteboard
Viết vẽ trên
bảng trắng

5/ Share screen 
Chia sẻ bất kỳ tài liệu, 
chương trình nào từ
máy tính, thiết bị gồm
cả âm thanh

6/ Quản lý đại biểu, 
điều khiển tắt bật
mic/cam từ xa.



TRANS/NAVICONFERENCE
CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ

7/ Nhiều chế độ lựa chọn
hiển thị Video linh hoạt
gồm: Luôn cho video chủ tọa
xuất hiện toàn màn hình; Điểm
cầu phát biểu Video sẽ chiếm
toàn màn hình; Xếp nhiều
video đồng thời (tối đa 49 
video trên mỗi màn hình) …

8/ Dual Screen hiển thị 
hai màn hình độc lập: 
một cho video, một cho
trình chiếu tài liệu.



TRANS/NAVICONFERENCE
CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ

10/ Dễ dàng ghép nối
với các hệ thống hội
nghị truyền hình cứng
có sẵn.

9/ Chủ tọa dễ dàng điều
khiển phiên họp thông
qua App điều khiển
trên Tablet có tên là
Naviconference Air 
Controller (Optional).



TRANS VÀ NAVICONFERENCE
KHÁC NHAU NHƯ NÀO?

Đăng nhập từ Web Đăng nhập từ App

Hỗ trợ cài đặt máy chủ riêng Chưa hỗ trợ máy chủ riêng

Chỉ cung cấp gói KH VIP Gói KH VIP hoặc Standard



CẦN TRANG BỊ NHỮNG GÌ CHO 
PHÒNG HỌP?



TRANS/NAVICONFERENCE
TRANG BỊ CHO PHÒNG HỌP NHỎ

DƯỚI 3 NGƯỜI

http://naviconference.com

Để tiếp kiệm chi phí đầu tư có
thể dùng Laptop cấu hình
Dualcore 2.4GHz, 2GB RAM, kết
nối Ineternet dùng cáp hoặc 3G 
USB (không khuyến nghị wifi vì
wifi không ổn định)



TRANS/NAVICONFERENCE
TRANG BỊ CHO PHÒNG HỌP NHỎ

DƯỚI 10 NGƯỜI

http://naviconference.com



TRANS/NAVICONFERENCE
TRANG BỊ CHO PHÒNG HỌP NHỎ

TRÊN 10 NGƯỜI

http://naviconference.com



1/ Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong tại VN về giải pháp Video 
conference mềm với hơn chục năm kinh nghiệm về cài đặt hệ
thống họp và đào tạo từ xa, luôn biết đặt vị trí mình là khách hàng
để phục vụ.

TRANS/NAVICONFERENCE
TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI ?

http://naviconference.com

2/ Chúng tôi sử dụng công nghệ nền tảng công nghệ lõi của Mỹ tốt
nhất hiện nay với hệ thống máy chủ đặt tại VN luôn cho chất
lượng ổn định tạo lên sự khác biệt so với các giải pháp khác. Dễ
dàng tích hợp vào website của KH.

3/ Chúng tôi thấu hiểu những vấn đề trong họp trực tuyến/đào tạo
từ xa không chỉ là phần mềm mà còn liên quan tới cả phần cứng
và kiến trúc phòng họp để cho chất lượng tốt nhất.



* Trải nghiệm miễn phí để công nhận sự khác biệt.
* Hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng

vì bất cứ lý do gì.

TRANS/NAVICONFERENCE
GIẢI PHÁP DUY NHẤT DÁM CAM KẾT

http://naviconference.com



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (1)

Đã có hàng ngàn điểm cầu tại Việt Nam và ở nước
ngoài đang dùng Naviconference/TranS cho tổ chức, 
doanh nghiệp họp cầu truyền hình.

http://naviconference.com



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (2)

Đã có hàng trăm ngàn học viên trong và ngoài nước
dùng TranS/Naviconference cho dạy và học từ xa.

http://naviconference.com



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (3)
CHÚNG TÔI LÀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

CHÚNG TÔI PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP CHO DN

http://naviconference.com



http://naviconference.com

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (4)
PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ BẢO 

HỘ QUYỀN TÁC GIẢ



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (5)

http://naviconference.com

Số liệu thống kê cho riêng máy chủ TranS 01 tuần (11/3-18/3/2020):

+ 7.476 phiên trực tuyến TranS đã được khởi tạo
+ 12.175.479 phút đã được phục vụ trực tuyến TranS
+ 286.505 người dùng đã tham gia trực tuyến TranS



CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT (6)

http://naviconference.com

Số liệu TranS đã hỗ trợ cộng đồng miễn phí đợt dịch lần 1 (đến hết 30/4)



HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI HỖ TRỢ QUÝ KHÁCH
TRẢI NGHIỆM MIỄN PHÍ

Cho thuê phòng họp trực tuyến với số
lượng điểm cầu tối đa lên tới 1000 điểm.

Miễn phí dùng thử. Thấy tốt thì mua.

Cung cấp máy chủ riêng hoặc tích hợp
vào hệ thống website có sẵn để chủ

động quản trị

http://naviconference.com

Vui lòng gọi 0906109099 để được tư vấn
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Namviet Telecom Service & Technology Ltd.,

Hotline: 0906010079
0906109099

support@namviettelecom.com

www.naviconference.com


