
SERVICED APARTMENT

GIẢI PHÁP CLOUDHOME 
CHO CĂN HỘ DỊCH VỤ



 Serviced apartment hay Căn hộ dịch vụ 
ngày càng phổ biến và dần trở thành 1 hình thức 
kinh doanh hấp dẫn với các nhà đầu tư. 

 Đây là loại hình dịch vụ lưu trú dài hạn 
được quản lý chuyên nghiệp như một khách sạn 
với các dịch vụ tiện ích tương tự khách sạn 4-5 
sao như quầy lễ tân, bể bơi, khu thể thao, mát xa, 
nhà hàng ăn uống, giặt là… 

 Ngoài các trang thiết bị được cung cấp 
tiện nghi bao gồm đầy đủ phòng bếp, dụng cụ 
nấu nướng, phòng khách, phòng ngủ, góc làm 
việc… để đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt và tạo 
cho người sử dụng cảm giác như ở nhà, Pente 
Technologies cung cấp cho các bạn 1 trải nghiệm 
hoàn toàn khác về  một Serviced Apartment ứng 
dụng công nghệ 4.0 hiện đại và thông minh. 

Giải pháp Cloud Home được thiết kế riêng cho các Biệt thự, Căn hộ dịch vụ sẽ đem lại 
sự tiện nghi, an toàn và hiện đại hơn cho cả người dùng và người cung cấp dịch vụ.

AN NINH VÀ BẢO MẬT

ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG 
TỪ XA

GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

PCCC 

Hàng rào điện tử phát hiện và 
cảnh báo truy nhập bất hợp 
pháp

Hệ thống Access Control và 
RFID nhận diện và kiểm soát 
người ra vào.

Camera an ninh tích hợp IoT, 
giám sát từ xa, hỗ trợ xử lý tức 
thời

Tự động bật tắt, điều khiển hệ 
thống điện, máy phát
   
Kết nối và điều khiển tự động 
các thiết bị như đèn, điều hòa, 
TV, tủ lạnh, rèm, mái che, hệ 
thống ổ cắm điện, thông gió…

Theo dõi môi trường và hiển thị 
thông tin cho người sử dụng các 
chỉ số như nhiệt độ, độ ẩm, không 
khí, môi trường…
        
Hỗ trợ điều chỉnh các thiết bị liên 
quan để đảm bảo các chỉ số môi 
trường thích hợp 

Tích hợp với 
hệ thống 
PCCC sẵn 
có để đưa ra 
cảnh báo 
sớm khi có 
sự cố

Báo cáo mức tiêu 
thụ năng lượng 
trong từng căn 
hộ và toàn bộ hệ 
thống

Thống kê, báo 
cáo sự cố

BÁO CÁO SỬ DỤNG 



Không gian sống hiện đại, ứng dụng 
công nghệ thông minh IoT và Big Data

Sử dụng dễ dàng, thuận tiện

Tích hợp và điều chỉnh các tính năng 
phù hợp nhu cầu sử dụng

Điều khiển linh động qua App điện thoại 
và phần mềm trên máy tính

Tiết kiệm chi phí vận hành và nhân sự như bảo 
vệ, hành chính, giám sát…

Tiết kiệm nguồn điện, nước sử dụng nhờ hệ 
thống theo dõi và cảnh báo năng lượng.

Tối ưu tính an ninh và an toàn cho khu vực quản 
lý.

Hạn chế tối đa sự cố cháy nổ nhờ tính năng 
cảnh báo sớm.

Quản lý, điều khiển hệ thống đơn giản, nhanh 
chóng.

Theo dõi và vận hành linh hoạt từ máy tính hoặc 
điện thoại iOS, Android

Tính tương thích cao, có thể tích hợp với các 
thiết bị, hệ thống khác.

Mở rộng hoặc thu nhỏ hệ thống dễ dàng, không 
ảnh hưởng tới thẩm mỹ và kiến trúc không gian 
sẵn có.

LỢI ÍCH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

LỢI ÍCH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ
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