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Ra đời trong bối cảnh bình minh của sự nghiệp đổi mới đầu thập niên 90, Zodiac đã 
nhanh chóng khẳng định được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm 
công nghệ cao và tư vấn – thiết kế - tích hợp các hệ thống nghe nhìn (Audio Visual) tại 
thị trường Việt Nam. Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, bên cạnh sự đa dạng 
của sản phẩm máy chiếu với các nhãn hiệu quen thuộc được phân phối trên toàn quốc, 
Zodiac còn cung cấp nhiều hệ thống nghe nhìn hiện đại như thiết bị âm thanh hội thảo, 
hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống phòng họp thông minh, hệ thống giám sát          
hình ảnh… ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dân sự và an ninh, quốc phòng. 

Đặc biệc, Zodiac đã đồng hành với ngành giáo dục trong suốt hơn 20 năm qua với các 
sản phẩm nổi bật như máy chiếu, bảng tương tác, hệ thống phòng học ngoại ngữ     
thông minh,… góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa công tác giảng dạy, nghiên cứu.   
Với bề dày kinh nghiệm, Zodiac cũng đã được lựa chọn để triển khai nhiều dự án cho  
các sở, ban ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc với các khách hàng     
tiêu biểu như: Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cảnh sát biển Việt Nam, 
Cục Bản đồ, Công ty Viễn thông Liên tỉnh VTN, Tập đoàn Điện lực, Ngân hàng thương mại 
Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và UBND các tỉnh…

Trong những năm tới, Zodiac xác định chiến lược phát triển thành doanh nghiệp       
chuyên nghiệp, hiện đại, có văn hóa, quy mô và tiềm lực xứng đáng với vị thế một         
nhà cung cấp các Giải pháp toàn diện về Trình chiếu, Thông tin và Giám sát hình ảnh. 
Không ngừng nghiên cứu, đổi mới để nâng cao năng lực kỹ thuật, công nghệ và          
chất lượng dịch vụ, Zodiac sẽ nỗ lực không ngừng để góp phần vào tiến trình                    
khai sáng nhận thức – truyền bá tri thức – chia sẻ cách thức trong phát triển kinh tế                 
xã hội, nhằm mang lại một cuộc sống chất lượng hơn cho người Việt. 



Hoạt động trong lĩnh vực 
trình chiếu thông tin và 

giám sát hình ảnh.

Zodiac, nhiều năm liền, là nhà nhập khẩu 
máy chiếu hàng đầu Việt Nam.

Kinh nghiệm trong phân phối 
sản phẩm máy chiếu



TP. Hồ Chí Minh:



Thành lập công tin học Zodiac, trực thuộc hiệp hội tin học Việt NamNăm 1991

Năm 1993

Năm 2001

Hoạt động dưới tên công ty TNHH Hoàng Đạo, nhà bán lẻ thiết bị 
văn phòng hàng đầu Việt Nam

Năm 2008 Chính thức hoạt động dưới tên Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo.

Năm 2008 Đón nhận danh hiệu “Vì sự nghiệp giáo dục” do Bộ Giáo dục trao tặng.

Năm 2015 Đạt chứng nhận “Tham gia hoạt động công nghiệp An Ninh Quốc phòng” 
do Bộ Quốc phòng cấp

Năm 2019 Đón nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích 
xuất sắc trong việc cung cấp thiết bị dạy học cho ngành Giáo dục 
giai đoạn 2013 – 2019

Đón nhận bằng khen của Hiệp hội Thiết bị Giáo dục với thành tích 
xuất sắc về công tác thiết bị giáo dục giai đoạn 2008 – 2012.

Thành viên chính thức hiệp hội hệ thống nghe nhìn tích hợp thế giới 
Infocom (nay là Avixa)

Năm 2001 Thành viên chính thức của Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam

Năm 2011 Khánh thành Zodiac Building tại Khu công nghệ thông tin tập trung 
Cầu Giấy (Hà Nội)

Hiện tại TOP 3 nhà phân phối máy chiếu thị phần lớn nhất tại Việt Nam, đơn vị 
cung cấp giải pháp giáo dục thông minh, thông tin hình ảnh và 
công nghệ An ninh quốc phòng hàng đầu Việt Nam

Tương lai Trở thành Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam





Trở thành Tập đoàn công nghệ hàng đầu, là điểm đến lý tưởng của đội ngũ trí thức tinh hoa 
Việt Nam để cùng nhau tạo ra những sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, khẳng định năng lực tự chủ 
trong hành trình hội nhập toàn cầu.

Người Zodiac làm việc với tất cả đam mê và nỗ lực để góp phần xây dựng cuộc sống thông minh, 
tiện ích, an ninh và an toàn 

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

NHIỆT HUYẾT
Enthusiastic

SÁNG TẠO
Creative

CHUYÊN NGHIỆP 
Profess iona l

KHÁT VỌNG 
Aspire

TIN CẬY 
Reliable

CAM KẾT 
Committed



Công ty cũng luôn chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo với nội dung toàn diện, từ các 
chương trình cải thiện kỹ năng đến các khóa học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn ở             
nước ngoài. Các chứng chỉ đạt được sau các khóa học này đã chứng minh năng lực         
chuyên môn, tư vấn – thiết kế - tích hợp và chuyển giao công nghệ của đội ngũ nhân lực      
Công ty CPĐT Hoàng Đạo. 

C





Những chính sách chất lượng đã đề ra chính là phương châm trong mọi hoạt động của      
Công ty chúng tôi nhằm đảm bảo cung cấp tới khách hàng các sản phẩm đạt chất lượng cao 
với dịch vụ hoàn hảo.

Ngoài ra, Công ty đã phát triển mạng lưới đại lý tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước,          
phối hợp hài hòa với hoạt động của trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Tp. HCM                        
để phục vụ khách hàng toàn quốc nhanh nhất, tốt nhất.





Tập hợp và đào tạo bài bản đội ngũ các kỹ sư thiết kế, các kỹ sư triển khai        
giàu kinh nghiệm, vững chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp.







Máy chiếu đa năng công nghệ DLP, 
công nghệ LCD và máy chiếu vật thể 
đã được ứng dụng rộng rãi trong    
khối văn phòng và trường học các 
cấp trên phạm vi cả nước. 

Bảng điện tử và màn hình cảm ứng đem đến 
phương thức mới cho hoạt động hội họp và           
học tập với khả năng các nguồn thông tin hình ảnh 
trực quan, sinh động. Bằng cách kết nối máy tính với 
Internet và máy chiếu, bạn có thể khai thác nguồn 
thông tin khổng lồ có sẵn trên các trang web hoặc 
các thông tin trên máy tính của bạn, tạo ra              
môi trường học tập, hội họp tương tác hiệu quả với 
chi phí đầu tư hơp lý.

Các thiết bị này sử dụng công nghệ cảm ứng            
mới nhất – bằng hồng ngoại, khả năng tương tác           
đa điểm bằng tay, bằng bút hoặc bất cứ vật gì. 
Mặt bảng từ bằng thép phủ Polyester không bị     
chói lóa, chịu va đập mạnh lên bề mặt. Hệ thống 
phím chức năng có sẵn 2 bên bảng cho phép        
dễ dàng sử dụng.



Giải pháp Phòng học tương tác kết hợp đồng bộ 
máy chiếu gần với bảng tương tác và phối hợp   
linh hoạt tính năng phần cứng với các tiện ích của 
phần mềm. Với cơ sở dữ liệu đồ sộ đã được           
tích hợp sẵn, phần mềm của thiết bị giúp giáo viên 
dễ dàng xây dựng các giáo án sinh động,            
trực quan cho từng môn học, nâng cao hiệu quả 
truyền đạt và cuốn hút học sinh hơn trong mỗi        
tiết học. 

Đặc biệt, chúng tôi đã biên tập giáo trình điện tử tiếng Anh ZES theo chuẩn sách giáo khoa          
từ lớp 1 đến lớp 12 do BGD&ĐT ban hành. Giao trình ZED sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho        
công tác giảng dạy ngoại ngữ tại các nhà trường.

Ngoài bảng tương tác, máy chiếu và phần mềm, nhiều thiết bị nghe nhìn khác cũng có thể     
kết hợp vào giải pháp này như thiết bị âm thanh, máy quay vật thể, thiết bị trả lời trắc nghiệm...

CaLabo Ex là hệ thống phòng học         
ngôn ngữ kỹ thuật số thương hiệu CHIeru, 
Nhật Bản. 

Với CaLabo, các tổ chức, trường học         
có thể tạo ra môi trường học tập trên nền      
hệ thống máy tính với âm thanh                
chất lượng cao, ảnh, video và các nguồn 
tài nguyên giáo dục đa phương tiện khác.

CaLabo biến một phòng học ngoại ngữ hoặc tin học truyền thống thành phòng học ngoại ngữ 
đa phương tiện hiện đại với các tính năng nổi trội:

Chương trình phân tích đáp ứng        
kỹ thuật số















Trong các giải pháp đã đề xuất, ngoài 
các thiết bị tương tác với người            
sử dụng, hệ thống không thể thiếu các 
thiết bị hạ tầng IT cũng như hạ tầng AV 
(âm thanh/ hình ảnh). Các thiết bị này 
thực hiện chức năng chuyển mạch 
phân luồng các loại thông tin và       
tích hợp điều khiển.



Quang điện tử cầm tay
Quang điện tử là thiết bị giám sát, đo đạc và 
phân tích hình ảnh chuyên dụng cho lĩnh vực 
an ninh quốc phòng, được ứng dụng trong 
công tác phát hiện ngăn chặn hoạt động 
phi pháp, tìm kiếm và cứu nạn, bảo đảm an ninh 
quốc gia, chỉ thị mục tiêu. Quang điện tử rất 
đa dạng, được phân loại dựa trên mục đích 
sử dụng, công nghệ cũng như các tính năng  
chiến thuật của từng thiết bị. Các tính năng 
chính: quan sát, giám sát, trinh sát; đo đạc 
khoảng cách; chỉ thị mục tiêu và tích hợp 
điều khiển bắn. 

Xây dựng một mạng thông tin vệ tinh riêng biệt 
và tự chủ, được thiết kế tùy chỉnh theo mục 
đích, nhiệm vụ của từng khách hàng. Ứng dụng 
trong Truyền dẫn dữ liệu, Truyền dẫn hình ảnh, 
Hội nghị truyền hình trực tuyến, Liên lạc qua 
điện thoại.

Quang điện tử có thể gắn trên xe cơ động, 
tàu thuyền, máy bay…



Hệ thống hoạt động dựa trên nguyên lý lan truyền 
sóng âm thanh trong nước để tìm đường di chuyển, 
liên lạc hoặc phát hiện các đối tượng ở trên mặt, 
trong lòng nước hoặc dưới đáy nước. Hệ thống 
sonar được có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực 
dân sự và lĩnh vực quân sự.

Hệ thống dẫn đường quán tính (INS) dựa vào vị trí, vận tốc và động thái ban đầu đã biết của 
phương tiện. Từ đó, đo tốc độ động thái và gia tốc rồi dùng phương pháp tích phân để tìm ra 
vị trí của phương tiện. Đây là phương pháp dẫn đường duy nhất không dựa vào thiết bị bảo đảm 
hàng hải bên ngoài.

Hệ thống giao tiếp công nghệ tương tự hoặc 
kỹ thuật số hoạt động dựa trên nguyên lý 
lan truyền sóng âm trong môi trường nước, được 
lắp đặt và vận hành trên tàu ngầm và tàu nổi. 
Hệ thống được ứng dụng trong việc thông tin liên 
lạc giữa các tàu và thông tin liên lạc giữa người 
nhái với tàu



Thiết bị dưới nước không người lái hay thiết bị lặn không người lái là những phương tiện có thể 
hoạt động dưới nước mà không có người điều khiển trực tiếp. Thiết bị này được chia thành
 hai loại: điểu khiển từ xa bởi con người hoặc tự động hoàn toàn. Thiết bị được sử dụng để hỗ trợ 
các cuộc khảo sát dầu mỏ, khí đốt ngoài biển, Khảo sát, thu thập dữ liệu đáy biển, thực hiện các 
nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn và quốc phòng (dò tìm phát hiện và phá thủy lôi, phát hiện 
tàu đắm,…)

Edgevis Live – Giải pháp truyền dẫn hình ảnh qua mạng viễn thông di động
Edgevis Shield – Giải pháp cảnh báo an ninh bằng cảm biến rung chấn
SmartVis Face – Giải pháp nhận diện khuôn mặt
SmartVis SafeZone – Giải pháp cảnh báo an ninh bằng hình ảnh

Robot khảo sát đáy biển Robot quét mìn



Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo sở hữu tòa nhà văn phòng Zodiac Building tại một vị trí            
vô cùng thuận lợi trên đường Duy Tân, thuộc khu Công nghệ thông tin tập trung, quận Cầu Giấy. 
Đây là khu vực tập trung các công ty hàng đầu về CNTT, các tòa nhà văn phòng cao cấp và        
trụ sở của các bộ ngành cơ quan nhà nước như: Trụ sở hội nông dân Việt Nam, Bộ Tài nguyên     
môi trường, Bộ nội vụ, Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam… Xung quanh khu vực này là các khu        
đô thị mới phát triển mạnh mẽ của trung tâm phía Tây Hà Nội. 

Đây là một trong những vị trí đẹp để đặt văn phòng hoặc       
trụ sở giao dịch của nhiều cơ quan và tổ chức tại Hà Nội.      
Tòa nhà văn phòng cho thuê Zodiac Building được xây dựng 
trên diện tích đất 1.112m, diện tích sử dụng lên tới 6000m, 
phục vụ tối đa cho nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp.

Ngoài vị trí đẹp và giao thông thuận lợi, tòa nhà văn phòng 
còn được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn quốc tế, đi kèm 
với các dịch vụ chất lượng cao nhằm mang lại môi trường 
làm việc năng động, chuyên nghiệp cho các khách hàng, 
đối tác trong nước và quốc tế.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HOÀNG ĐẠO

Trụ sở chính: Tầng 11, Tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân
phường Dịch Vọng Hậu

Tel: (24) 3514 655
Chi nhánh TP. HCM

phường 13, quận Bình Thạnh
Tel: (28) 3517 818


