
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT

TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE

NHÂN VIÊN TRƯỚC KHI

VÀO CÔNG TY

Được ứng dụng để quản lý quá trình

vào/ra của nhân viên và khách đến

nhà máy đảm bảo được sự an toàn

tuyệt đối và truy vết thông tin phòng

những trường hợp khẩn cấp

GHI NHẬN 

NHANH CHÓNG
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TIẾT KIỆM 

THỜI GIAN, CHI PHÍ
SỐ HÓA 

MỌI THÔNG TIN

Hỗ trợ quản lý trong 

thời buổi dịch COVID-19

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

• Nhanh chóng ghi nhận tình trạng

sức khỏe của nhân viên

• Tức thời trong việc quản lý, tra cứu

• Cài đặt đơn giản, dễ vận hành, sử

dụng

• Mỗi nhân viên chỉ mất 7 giây để đo

nhiệt độ và khai báo

http://www.to-solutions.com.vn/
mailto:sales@to-solutions.com.vn


① Người quản lý có thể truy xuất thông tin từ

xa, mọi lúc mọi nơi, theo thời gian thực.

② Việc quản lý thông tin về tình trạng sức

khỏe của nhân viên cũng trở nên đơn giản hơn

③ Phần mềm hỗ trợ quản lý, truy xuất Dữ liệu

nhanh chóng, chính xác đặc biệt vào lúc xảy ra

sự cố trong nhà máy.

PHẢN HỒI TỪ KHÁCH HÀNG

Nhanh chóng 

ghi  nhận t ình 

t rạng sức  khỏe 

của nhân v iên

Nhận diện khuôn mặt và đo 

nhiệt  độ tự động

Máy tính với màn hình cảm ứng, mỗi nhân viên chỉ mất 

khoảng 7 giây để hoàn thành các hạng mục cần khai báo

TRƯỚC

Hỗ trợ đa 

ngôn ngữ
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Hệ thống cảnh báo khi Nhân viên bị sốt hoặc 

có vấn đề về tình trạng sức khỏe

SAU KHI 

TRIỂN KHAI

Quản lý không thể kiểm tra tình 

trạng sức khỏe của nhân viên 

theo thời gian thực
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