
Công ty Cổ phần Đầu tư Hoàng Đạo (Zodiac)

Giải pháp toàn diện về Thông tin Hình ảnh

Tư vấn giải pháp công nghệ An ninh Quốc phòng

Dịch vụ kỹ thuật chuyên biệt

Với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin Hình ảnh, Zodiac khẳng 
định giá trị của mình thông qua những sản phẩm ưu việt, giải pháp tiên tiến, đội ngũ 
chuyên gia giàu kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu khác nhau của khách hàng. Kiến tạo 
cuộc sống thông minh, tiện ích, an ninh và an toàn  chính là sứ mệnh của chúng tôi!

ZODIAC VÀ NHỮNG CON SỐ

Năm
thành lập

Nhà tư vấn giải pháp công 
nghệ, dịch vụ kỹ thuật 
An ninh Quốc phòng

25+năm
Tiên phong

trong lĩnh vực
Thông tin hình ảnh

Thành viên Hiệp hội tích hợp và trải 
nghiệm nghe nhìn thế giới AVIXA

Trụ sở chính TP. Hà Nội
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Zodiac kết nối mạng lưới hơn 100 
đối tác và nhà cung cấp uy tín trên 
toàn thế giới

Zodiac đã cung cấp sản phẩm, dịch 
vụ chất lượng cao cho hơn 200 khách 
hàng, đối tác tại Việt Nam

Đội ngũ nhân sự chuyên môn 
cao: kỹ sư giải pháp, kỹ sư 
triển khai, chuyên gia tư vấn...

2001 02 văn phòng +100 nhân sự

+200 khách hàng +100 đối tác, nhà cung cấp

04

An ninh
Quốc phòng

03

Tích hợp
hệ thống

02

Công nghệ
giáo dục

01

Thiết bị
trình chiếu

Đạt chứng nhận “Đủ điều kiện tham gia 
hoạt động công nghiệp quốc phòng” do 
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cấp

2015

15+năm



Thông tin liên lạc Vô tuyến, Vệ tinh, Hữu tuyến, Thủy âm

Thông tin liên lạc

An ninh Quốc phòng
Công nghệ hiện đại - Giải pháp tiên phong

Hoạt động tư vấn:
- Công nghệ, sản phẩm và giải pháp An ninh Quốc phòng
- Các chương trình hiện đại hóa, nâng cấp, cải hoán
- Các chương trình đảm bảo kỹ thuật, đồng bộ hệ thống

Dịch vụ kỹ thuật:
- Hỗ trợ kỹ thuật
- Lắp đặt, cấu hình, nghiệm thu và đào tạo
- Bảo trì hệ thống, khắc phục sự cố, sửa chữa

Khách hàng:
- Các tổ chức Chính phủ, BQP, BCA, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân
doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Quang điện tử cầm tay, kính nhìn đêm; Quang điện tử cho tàu thuyền; 
Quang điện tử cho xe chuyên dụng; Quang điện tử cho máy bay; Quang 
điện tử lắp đặt cố định

Quang điện tử

Dành cho pháo và xe chuyên dụng; Máy bay; Tàu thuyền 

Dẫn đường quán tính

Cảnh giới, giám sát bờ biển; Dẫn đường hàng hải; Trinh sát trên không và 
trên biển; Điều khiển hỏa lực

Radar

Chống tàu ngầm; Sonar nhúng cho trực thăng; Giám sát căn cứ, càng 
biển; Dẫn đường, tránh va; Quét mìn; Đơn tia, đa tia; Sonar cầm tay; AUV 
tự hành; ROV điều khiển từ xa; Phát hiện bom mìn;

Sonar và thiết bị lặn

E-loran; AIS, W-AIS; Hải đồ điện tử chiến thuật WECDIS

Định vị và dẫn đường

Giải pháp tích hợp đa cảm biến phục vụ mục đích khảo sát địa hình và 
thành lập dữ liệu bản đồ

Khảo sát địa hình quân sự

Hệ thống đo sâu đơn tia, đa tia; Thiết bị đo địa chấn, từ trường và trọng lực; 
Thiết bị đo vận tốc âm bề mặt và nước sâu; Thiết bị lấy mẫu nước biển

Khảo sát, đo đạc biển

Giải pháp tổng thể kiểm tra an toàn thông tin hệ thống nhúng điện tử; Thao 
trường phục vụ huấn luyện và đào tạo tác chiến mạng; Thu chặn và xử lý dữ 
liệu thông tin vệ tinh

An ninh mạng

Thiết bị chế áp laze không gây nguy hiểm; Thiết bị đưa người lên cao; 
Ống nhòm, kính nhìn đêm, kính ngắm 

Thiết bị, công cụ hỗ trợ

Trạm giám sát đa cảm biến tích hợp: radar, quang điện tử, AIS, khí tượng và 
các hệ thống thông tin liên lạc; Trạm giám sát và chỉ huy điều hành

Mạng giám sát bờ biển

Thực hiện thu thập thông tin và giám sát từ xa các hệ thống được tích hợp 
vào trung tâm; Thực hiện công tác điều hành tập trung toàn hệ thống; Hỗ trợ 
hoạt động chỉ đạo trực tiếp/gián tiếp từ sở chỉ huy và phối hợp giữa các đơn 
vị ở đầu xa

Trung tâm chỉ huy và điều hành


