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Hướng tới Sự tuyệt hảo
Uniview là công ty tiên phong và dẫn đầu về Giám sát video IP. Lần đầu tiên giới thiệu  công nghệ giám sát 
video Ip tại Trung Quốc, Hiện tại Uniview ở vị trí thứ 3 các công ty lớn nhất về giám sát video tại Trung 
Quốc. Năm 2017, Uniview có thị phần lớn thứ 6 toàn cầu. 

Uniview có các dòng sản phẩm Giám sát video Ip hoàn chỉnh, bao gồm camera IP, thiết bị truyền dẫn, 
NVR/Hybrid NVR, thiết bị lưu trữ, VMS/ứng dụng và các sản phẩm màn hình hiển thị, bao phủ các thị 
trường ngành dọc đa dạng bao gồm bán lẻ, công trình, công nghiệp, giáo dục, thương mại và giám sát đô 
thị, v.v.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty hàng đầu toàn cầu trong ngành công nghiệp giám sát video 
Nhằm nỗ lực xây dựng một thế giới an toàn hơn bằng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chuyên 
nghiệp, đáng tin cậy và tiên tiến nhất.

Bao phủ 140 quốc gia tốc độ tăng trưởng hàng năm ở thị trường nước ngoài

doanh thu đầu tư vào NC&PT
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140 Gần 100%

>15%

Năm kinh nghiệm 
Công nghệ giám sát IP

13  

HƯỚNG TỚI SỰ TUYỆT HẢO

Đứng thứ 6 các Nhà sản xuất giám 
sát video lớn nhất trên thị 
trường toàn cầu.
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Tốp 6

Chuyên gia về IP
Uniview bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực Giám sát bằng video 
năm 2005 và thành lập công ty độc lập vào năm 2011. Thay vì 
chọn hướng đi dễ dàng, Uniview bắt đầu nghiên cứu và đưa ra 
các giải pháp giám sát IP. Và trở thành nhà sản xuất công nghệ 
giám sát IP đầu tiên tại Trung Quốc. Sở hữu đội ngũ NC&PT 
sang tạo và khả năng kiểm soát chất lượng hàng đầu trong 
ngành công nghiệp CCTV, Uniview tiến ra thị trường nước 
ngoài vào năm 2014.

2016

2014

2015

2012

2005

2011
Được thành lập với số vốn $103 bởi 

Bain Capital

Lớn thứ 3 tại Trung Quốc

Đầu tiên ra mắt “Giám sát chất lượng cao”

2017
Ra mắt giải pháp Ultra 265 
Chinh phục Tốp 5

Tiến lên vào thị trường quốc tế

Thuộc Huawei & 3COM
Giải pháp Giám sát IP tiên tiến đầu tiên

Ra mắt các sản phẩm SMB tại nước ngoài

Thứ 8 trên thị trường toàn cầu

Đầu tiên phát hành công nghệ H.265

Bao phủ 105 quốc gia

CHUYÊN GIA VỀ IP

Thị phần toàn cầu (2017 IHS Markit)
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Đi trước một bước
Điều gì quyết định sức sống của một doanh nghiệp?

Uniview nghĩ rằng đó chính là khả năng sáng tạo. Và Uniview đã đưa tinh 
thần sáng tạo sâu vào trong linh hồn của nó.

Tư duy của Uniview luôn hướng về phía trước. Để tạo sản phẩm đủ bền 
để chinh phục mọi môi trường bất lợi, đủ nhạy bén để thích nghi với các 
điều kiện ánh sáng và mạng phức tạp, chúng tôi đã tiên phong các công 
nghệ tiên tiến trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. 

Đi trước một bước

bằng sáng chế được áp dụng 
tại Trung Quốc tính đến 
tháng 12/2017

1477
doanh thu đã đầu tư vào NC&PT

>15%

khả năng sáng tạo theo 
đầu người

Đứng số 1

bằng sáng chế

83%
Các trung tâm NC&PT

4

nhân viên NC&PT

>1600
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Chất lượng là yếu tố hàng đầu

Uniview đã luôn đạt gần tới biên của chất lượng cao nhất.

Chúng tôi nghiên cứu cẩn thận từng linh kiện và chip, toàn bộ vật 
liệu được lựa chọn cẩn thận. Từng chi tiết được thiết kế và chế tạo tỉ 
mỉ cho tới khi sản phẩm đạt chất lượng Công nghiệp hàng đầu.

Hệ thống đảm bảo chất lượng

Thử nghiệm NC&PC nghiêm ngặt

Chứng nhận chất lượng

Đảm bảo chất lượng trong toàn bộ quy trình phát triển phần cứng và vòng đời sản phẩm.

Lựa chọn linh kiện Phát triển Sản xuất thử nghiệm Sản xuất hàng loạt

Kiểm tra chất 
lượng linh kiện

Kiểm tra bảng 
mạnh điện

Hệ thống cảnh báo rủi ro và kiểm soát thử nghiệm TẠM
 DỪNG

Thử nghiệm 
hệ thống

Thử nghiệm
 ở môi trường 

khắc nghiệt

Đánh giá khả 
năng sản xuất

Thử nghiệm chức 
năng tự động hóa

Kiểm tra linh 
kiện trước 
khi lắp ráp

CHẤT LƯỢNG YẾU TỐ HÀNG ĐẦU

8 
đánh giá
 hệ thống

37 
Kiểm định 

chức năng ở cấp 
độ sản phẩm

418
kiểm tra bảng mạch

22 
Kiểm định ngoài 

môi trường 
độ ổn định

201
Kiểm định sản phẩm

ISO9000/14000/18000 CMMI5 IC

KC BSMI RCM
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Đặc tính của Camera IP

Đặc tính NVR

Không chỉ là một công nghệ nén, mà là một giải pháp giúp tiết kiệm 75% chi phí.

Uniview - Top 3 nhà cung cấp giải pháp dựa trên chuẩn nén H.265

Ultra 265

H.265+U-Code=UItra 265
Tiêu chuẩn công nghiệp Thuật toán sáng tạo Giải pháp H.265 tốt nhất

S U P E R
Smart

 (Thông minh)

Lưu trữ Tops (Dẫn đầu) Analysis (Phân tích) Reliable (Đáng tin cậy)

U-Code Picture
 (Hình ảnh)

Easy 
(Dễ sử dụng)

Reliable 
(Đáng tin cậy)

Nhận dạng khuôn mặt/
Đi qua đường ranh giới
Xâm nhập/Thay đổi cảnh/
Phát hiện lệch tiêu
Âm thanh bất thường/
MIC3- Theo dõi giọng nói
Đếm người
Theo dõi tự động
LPR/Nhận dạng khuôn mặt

Giảm tối đa 95% 
tốc độ bit Dòng sản phẩm 

StarView
Phân giải cao 4K
120dB WDR
Hồng ngoại 
thông minh
3D DNR
60 khung hình/giây

PoE khoảng cách xa
Cắm & Chạy
3 Trục
Ống kính di động 
có tiêu cự thay đổi
Thẻ SD & ANR

Ultra 265 
RAID
Hoán đổi nóng 
ANR 
NAS 

Khả năng quan 
sát hàng đầu
Dải PoE hàng đầu   
Khả năng sử 
dụng hàng đầu

VCA hiệu quả
VCA tăng cường
Tìm kiếm thông minh
Phát lại thông minh

Chất lượng
Kiến trúc
Phần cứng
Phần mềm

Dải điện áp vào rộng
Chống nước IP67
Chống rung & va chạm
EMC

S T A R

Top 3 nhà sản xuất 
Với dòng sản phẩm và giải pháp hoàn chỉnh

Camera IP Truyền dẫn NVR/Hybrid NVR Lưu trữ VMS/ Ứng dụng Màn hình Hiển thị



Hợp tác
nhân lên sự thành công.

Đối tác VMS

11/12 HỢP TÁC 
NHÂN LÊN SỰ THÀNH CÔNG

Luôn ưu tiên khách hàng：Kinh doanh, thị trường và chiến 
lượng thương hiệu linh hoạt và tùy biến

Giao hàng：Khả năng giao hàng hạng nhất

Quy mô：CAGR > 100%
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Trách nhiệm với xã hội

Uniview có nhận thức sâu sắc về việc bảo vệ môi trường. 
Uniview được cấp chứng chỉ ISO14000 và RoHS. Chúng tôi luôn 
coi trọng sản xuất và làm việc thân thiện với môi trường.

Uniview cũng trú trọng con người và xã hội. Chúng tôi nghĩ rằng 
mình có trách nhiệm xã hội giúp đỡ người khác. Uniview có đội 
ngũ tình nguyện để tổ chức nhiều hoạt động từ thiện giúp các 
nhóm người dễ bị tổn thương.

Trách nhiệm với xã hội


