
Các lĩnh vực mà Đại Việt IoT thực hiện:

VÌ SAO NÊN CHỌN ĐẠI VIỆT IOT:

Công nghiệp:

TẦM NHÌN
Đại Việt IOT nỗ lực hết mình để trở thành tổng thầu hàng đầu của cả nước trong nhiệm vụ 
mang lại cho người dân trang cả nước những giải pháp và sản phẩm chất lượng đạt tiêu 
chuẩn quốc tế ra thế giới. Từ đó làm rạng danh trí tuệ và năng lực con người Việt Nam, 
góp phần phát triển đất nước giàu mạnh.

Nông nghiệp: Các ngành nghề
đặc thù khác:

SỨ MỆNH
Trên chặng đường hiện thực hóa tầm nhìn, chúng tôi tập trung vào việc tích lũy kinh 
nghiệm và phát triển năng lực, nhằm mang đến những giải pháp toàn diện về, từ đó mở 
rộng thị trường ra Đông Nam Á và quốc tế.

HOÀI BÃO
Đại Việt IoT Group trở thành tập đoàn kinh tế uy tín, giá trị và đẳng cấp quốc tế, góp phần 
nâng cao niềm tự hào công nghệ Việt trên toàn cầu.

Đã lắp đặt hơn 200 dự án quy mô lớn trên toàn quốc. Tập hợp từ những thành viên có kinh 

nghiệm hơn 10 năm trong các lĩnh vực : Cơ điện, Điện tử , Công nghệ thông tin, Nông nghiệp, 

Xử lý nước , Cảnh quan ... Cung cấp giải pháp toàn diện về hệ thống quan trắc tự động từ thiết bị 

đến phần mềm quản lý. Trách nhiệm cao đối với mọi dịch vụ cung cấp.Sản phẩm do đội ngũ kỹ sư 

giàu kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển.Hỗ trợ nhanh chóng.

- Phần mềm quản lý 
giám sát điều khiển 
thiết bị từ xa.
- Xử lý nước thải - khí 
thải, nước nhiễm mặn.
-PCCC
...

- Thi công tủ điện điều 
khiển tự động trong 
Chăn nuôi - Trồng trọt 
theo quy mô lớn.
- Phần mền theo dõi 
nhiệt độ, cảnh báo sự 
cố,…

- Hồ cá Koi sử dụng 
công nghệ lọc của 
Nhật.
- Hồ bơi gia đình áp 
dụng vật lý trị liệu chữa 
bệnh.
- Cảnh quan cho nhà 
phố và nhà chung cư.



NGẮN HẠN TRUNG HẠN DÀI HẠN
Tăng quy mô ứng dụng giải pháp 
IIoT Navis lan tỏa khắp đất nước 
Việt Nam và Thế Giới, đem lợi ích 
cho doanh nghiệp sự ấm no cho 
nhân viên và đóng góp giá trị cho 
xã hội.

Là các đơn vị sản xuất giải pháp 
gốc  IIoT công nghiệp dẫn đầu ở 
Việt Nam và Thế giới thông qua hệ 
sinh thái các doanh nghiệp ứng 
dụng nền tảng IIoT Navis

Tạo ra giải pháp IIoT giúp các 
doanh nghiệp đẩy nhanh ứng 
dụng số hóa tăng hiệu suất sản 
xuất , tăng giá trị sản phẩm tương 
tác khách hàng.
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