
Áp dụng AIoT cho 
tự động hóa thông minh

Hệ thống dây 
chuyền sản xuất

Robot 
công nghiệp

Thị giác máy

Cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo với sức mạnh của Trí tuệ Nhân 
tạo và Internet vạn vật (AIoT). Các giải pháp AIoT hiện đại sẽ đáp ứng 
được các yêu cầu cao về công nghiệp và mang lại mức năng suất cùng 
cải tiến mới. Thời khắc của tự động hóa thông minh đã tới.
Bạn đã sẵn sàng chưa?



-40°C 

+85°C 

Yêu cầu trong Tự động hóa

Khả năng tích hợp

Giao tiếp với thiết bị sản xuất và cơ sở 
hạ tầng hiện có
Thu thập dữ liệu và phân tích hiệu quả
Khả năng tương thích với hệ thống 
mạng phức tạp

Môi trường và Khả năng Mở rộng

Ổn định trong điều kiện nhiệt độ cực 
hạn
Bảo vệ trước những điều kiện khắc 
nghiệt như như ô nhiễm và chấn động
Phối hợp giữa các thiết bị 

Kiểm soát tập trung
Giám sát 24/7
Quản lý từ xa và bảo trì

Bảo mật Dữ liệu

Các biện pháp bảo vệ ngăn chặn truy 
cập trái phép
Lưu giữ và sao lưu dữ liệu

Giải pháp của chúng tôi

Mô-đun DRAM
Lưu trữ
dạng Flash

Thiết bị
ngoại vi nhúng Phần mềm

Hiệu năng cực cao cho các ứng dụng công nghiệp

Công nghệ phần cứng và 	rmware mang đến sự ổn định chưa từng có

Thiết kế chắc chắn vượt trội trong điều kiện môi trường khắc nghiệt

Thành phần cấu tạo nhỏ, có thể tùy chỉnh cho mọi ứng dụng

Triển khai dễ dàng và quản lý hiệu quả ở bất cứ đâu

Cách điện
Chống 
tĩnh điện

Phạm vi 
nhiệt rộng

Lớp phủ 
phù hợp

Chống 
sunfua hóa

Công nghệ
iPower Guard

 Công nghệ
iCell

 Công nghệ
iRetention

 Công nghệ 
ngoài dải OOB

·
·
·

 Giám sát

·
·
·

·
·

·
·
·



Giúp khách hàng giảm chi phí và cải thiện thời gian vận hành nhờ khả năng giám sát 
thiết bị thông minh

Kết quả

Thách thức

Khó khăn trong việc thu thập thông tin thiết 
bị phù hợp từ rất nhiều loại trang bị và thiết 
bị khác nhau
Không thể dự đoán sự cố hệ thống và lỗi 
thiết bị
Cần dự đoán tuổi thọ của thiết bị lưu trữ để 
đảm bảo thay thế kịp thời
Thường không có đủ nhân lực tại chỗ

Giải pháp

Quản lý và Giám sát dây 
chuyền lắp ráp Nhà máy 
thông minh

Bằng cách tích hợp tất cả các trang bị và thiết bị quan trọng với phần mềm giám sát thiết bị iCAP của 
Innodisk, khách hàng có thể nâng cao đáng kể hiệu quả quản lý nhà máy và giảm chi phí phát sinh do 
công việc bảo trì và lập kế hoạch. Với iCAP, chuyên gia vận hành hệ thống cũng sẽ nhận được cảnh báo 
kịp thời về các lỗi tiềm ẩn của thiết bị và trang bị – ngay cả khi không có mặt tại địa điểm làm việc – tạo 
điều kiện để sửa chữa và thay thế kịp thời nhằm cải thiện thời gian vận hành của hệ thống.

Các nhà máy thông minh hiện đại sẽ sở hữu đầy đủ các trang bị và thiết bị tiên tiến cần thiết để hoạt 
động ở mức tối ưu, đồng thời phối hợp hoàn hảo mà không cần giám sát thường xuyên. Tuy nhiên, với 
nhiều thiết bị và nhiều dữ liệu được tạo ra bởi tất cả các thiết bị này, chuyên gia vận hành hệ thống có 
thể gặp phải khó khăn cực lớn khi kiểm soát dây chuyền lắp ráp. Khách hàng sở hữu nhà máy hiện đại hy 
vọng có thể cải thiện được hiệu suất và độ ổn định của hệ thống bằng cách đơn giản hóa công việc quản 
lý và bảo trì.

•

•

•

• 

Triển khai hệ thống thông báo thông qua 
iCAP
Giao diện quản lý trang bị và thiết bị trực 
tuyến, có thể truy cập ở bất cứ đâu
Giám sát liên tục các thiết bị lưu trữ và các 
thiết bị khác
Tự động cung cấp cảnh báo qua email và tin 
nhắn văn bản trong trường hợp thiết bị có 
hành vi bất thường và lỗi thiết bị

•

•

•

• 



Đảm bảo hệ thống robot của nhà máy thông minh có thể hoạt động trơn tru và an toàn 
trong các môi trường công nghiệp đa dạng và khắc nghiệt

Kết quả

Công nghệ
bền bỉ và an toàn
cho nhà máy robot thông 
minh tự hành

Với các thành phần chắc chắn và nhỏ gọn của Innodisk, hệ thống robot được bảo vệ toàn diện trước các 
điều kiện làm việc khắc nghiệt mà không ảnh hưởng đến kích thước. Hơn nữa, firmware tùy chỉnh của 
Innodisk giúp giảm thiểu ảnh hưởng do nguồn điện không ổn định, một lần nữa tăng cường sự ổn định khi 
robot vận hành. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, chúng tôi còn triển khai các giải pháp phần 
mềm thông minh tối ưu hóa để quản lý và giám sát từ xa – giúp giảm chi phí và nhân lực cần thiết để vận 
hành hệ thống robot thông minh. Tất cả những công nghệ này kết hợp với các giải pháp phần cứng và phần 
mềm tập trung vào bảo mật của Innodisk đã mang đến một giải pháp có độ an toàn cao.

Khách hàng muốn tăng cường độ bền và độ an toàn cho hệ thống robot “toàn diện” được thiết kế để sử dụng 
trong các nhà máy thông minh của họ. Được chế tạo để hoàn thành các nhiệm vụ khác nhau như vặn vít, 
phân phối, hàn, xếp pallet, lắp ráp, v.v., hệ thống robot tự động có khả năng thích ứng cao này cần có các 
thành phần và công nghệ tối ưu hóa để hoạt động trong các môi trường công nghiệp đa dạng. Hơn nữa, 
khách hàng còn cần các giải pháp phần mềm thông minh để giám sát liền mạch trang bị của hệ thống này, 
đồng thời duy trì mức độ bảo mật dữ liệu cao nhất.

•

•

•

•
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Thách thức

Cần chịu được môi trường khắc nghiệt và đa 
dạng như nhiệt độ cao, độ ẩm cao và chấn 
động
Hệ thống robot cần phải vận hành trở lại 
ngay cả khi gặp phải sự cố nguồn điện 
không ổn định
Không gian hạn chế cho các thành phần bên 
trong robot
Khách hàng bày tỏ quan ngại về các nguy cơ 
an ninh mạng đối với các ứng dụng robot 
của họ
Rất nhạy cảm khi gặp sự cố hệ thống không 
mong muốn vì những sự cố này sẽ khiến 
toàn bộ dây chuyền sản xuất dừng lại

Giải pháp

Các thành phần sở hữu các công nghệ phạm 
vi nhiệt rộng, lớp phủ bảo vệ và Side Fill là 
điểm đặc trưng của Innodisk
Công nghệ iCell để bảo vệ khi gặp sự cố mất 
điện bất ngờ
Công nghệ phần mềm iOpal và mã hóa 
AES-256 để bảo vệ dữ liệu
Bộ phần mềm iSMART và iCAP để giám sát 
thiết bị hiệu quả và tiết kiệm chi phí
Cấu tạo biên dạng cực thấp (Very low-profile 
– VLP) và các mô-đun tùy chỉnh để đảm bảo 
cấu trúc phần cứng nhỏ và tuyệt đối vừa vặn

•

•

•

•
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Sứ mệnh

Absolute Integration™

Absolute Integration™ [Tích hợp Hoàn hảo] là con đường đã xác định của chúng tôi hướng tới một thế giới kết nối nhiều hơn nữa.

“Đối với chúng tôi, tích hợp không chỉ đơn giản là sự kết hợp phần cứng, phần mềm và �rmware; đó là một  
triết lý đồng hóa mọi yếu tố liên quan để tạo ra một giải pháp tối ưu.”

Để biết thêm thông tin chi tiết về bảo hành, xin vui lòng liên hệ Phòng Kinh doanh của Innodisk hoặc truy cập trang web của chúng tôi: 

www.innodisk.com

 

Trụ sở Tập đoàn Innodisk

Tầng 5, Số 237, Khu vực 1, Đường Datong, Quận Xizhi, 

Thành phố Đài Bắc mới 221, Đài Loan

ĐT +886-2-7703-3000 

Fax     +886-2-7703-3555

Email    sales@innodisk.com

 

Việt Nam

Mr. Phan Huynh Lam

ĐT +84989246857 

Email    huynlam@innodisk.com


