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DIGITAL 
TRANSFORMATION

Chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực được tối ưu, thông minh 
hóa hướng đến nâng cao trải nghiệm và chất lượng cuộc 
sống của người dân.
Chuyển đổi số là một sự thay đổi mang tính tổng thể và 
toàn diện từ Chính phủ đến từng doanh nghiệp, từng tổ 
chức, từng người dân, trong mọi lĩnh vực.

CHUYỂN ĐỔI SỐ (DIGITAL TRANSFORMATION):
Chuyển đổi số mở ra cơ hội chưa từng có cho Việt Nam. Đây là một trong những mục tiêu 
được quan tâm hàng đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

CON NGƯỜI

CÔNG CỤQUY TRÌNH

CHUYỂN
ĐỔI SỐ
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CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ NHẤT
Về sản xuất với máy móc cơ khí dựa vào 

động cơ hơi nước.

CUỐI THẾ KỶ 18 ĐẦU THẾ KỶ 19

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ HAI
Về sản xuất hàng loạt với máy móc dựa 

vào năng lượng điện.

CUỐI THẾ KỶ 19 ĐẦU THẾ KỶ 20

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ BA
Về dùng thiết bị điện tử, máy tính trong tự 

động hóa sản xuất.

TỪ THẬP KỶ 70 CỦA THẾ KỶ 20

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ
Về sản xuất thông minh với các thành tựu 

đột phá của KH&CN

BẮT ĐẦU TỪ BÂY GIỜ

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP

LỢI ÍCH CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chính phủ số giúp Chính phủ hoạt động hiệu quả, hiệu lực hơn, minh bạch hơn, giảm 
tham nhũng.
Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, 
tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình.
Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp 
khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng.
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Trong thực tế các giai đoạn chuyển đổi số sẽ phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức, lĩnh vực 

hoạt động của tổ chức, định vị sản phẩm, khách hàng. 

Tuy nhiên các tổ chức, đơn vị chuyển đổi số thành công đều trải qua các bước chuyển đổi 

cơ bản:

     Thiết lập chiến lược Digital (Chiến lược số) – Văn hóa Digital (Văn hóa số)

     Xây dựng hạ tầng thiết bị và kết nối

     Xây dựng chính sách

     Xây dựng đội ngũ nhân lực

     Xây dựng hạ tầng dữ liệu

     Xây dựng các ứng dụng

Artificial Intelligence - AI

Cloud Computing Big Data Block chain

Internet of things - IoT
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GB sẽ tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ công nghệ đáp ứng được 7 bước 

tương ứng quy trình bên dưới chuẩn bị chuyển đổi số của tổ chức.

1 2 3 4 5 6

Vạch
chiến lược

chuyển đổi số

Tạo ra
các dự án

thử nghiệm

Xác định
năng lực

cần có

Đạt năng
lực phân

tích dữ liệu

Hướng tới hệ
sinh thái số

Chuyển đổi
mô hình sang

một Doanh
nghiệp số

Chiến lược chuyển đổi số

Quy trình chuyển đổi số



CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN TOÀN CẦU GB 
là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực Số hóa tài liệu. Chúng tôi xác định số hóa 
tài liệu là một lĩnh vực then chốt không thể thiếu để thúc đẩy phát triển công ty trong thời 
đại công nghệ thông tin 4.0 hiện nay. GB tiến hành số hóa tất cả các loại tài liệu, chất liệu, 
kích thước và cung cấp giải pháp toàn diện giúp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài liệu, 
dữ liệu giúp khách hàng xóa bỏ được khó khăn trong quá trình lưu trữ và xử lý khối lượng lớn 
thông tin.

GIẢI PHÁP SỐ HÓA CỦA GB:
là nền tảng giải pháp số hoá tài liệu thông 
minh được xây dựng theo tiêu chuẩn nhằm đáp 
ứng các yêu cầu về: Ứng dụng công nghệ thông 
tin vào xử lý dữ liệu chất lượng cao; Quản lý 
thông tin, số liệu hiệu quả; Cung cấp thông tin 
nhanh chóng và bảo mật; Tiết kiệm thời gian, 
chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả công việc.
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Nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và
hiệu quả công việc trong quá trình thực hiện

2. Mục tiêu của số hóa

6

Nâng cao năng lực
quản lí nhà nước

TÀI LIỆU



MÔ HÌNH SỐ HÓA TÀI LIỆU

Thiết bị quét

Cung cấp và cho thuê
máy móc thiết bị

Dịch vụ nhập liệu,
chuyển đổi dữ liệu,

Thiết bị lưu trữ số Thiết bị phụ trợ

THIẾT  BỊ

PHẦN MỀM QUẢN LÝ

THU NHẬN TÀI LIỆU

Quản lý
kho

tài liệu

Tìm kiếm
tài liệu

Quản lý
công việc

Báo cáo
thống

kê

Bảo mật
thông

tin

Sao lưu
phục hồi
dữ liệu

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

DỊCH VỤ SỐ HÓA

Phân loại
tài liệu

Nhận dạng
& bóc tách

tài liệu

Kiểm tra
& chỉnh

sửa

Lưu trữ

3. Công nghệ phần mềm - Quản lý

Công nghệ .net MVC.
Hệ quản trị SQL Server.
Ngôn ngữ lập trình: C#.Net, javascript, jquery kết hợp XML, AJAX, HTML5, CSS3…. 
Mô hình ứng dụng: Ứng dụng dạng Web (Web-based application).
Sử dụng Microsoft IE 7+, Mozilla, Fire Fox,…
Công nghệ nhận dạng ký tự OCR.
Công nghệ ký số.
Sử dụng các thiết bị máy móc hiện đại, cấu hình cao, tốc độ quét nhanh, cho hình 
ảnh chất lượng, sắc nét.
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4. Quy trình

QUY TRÌNH SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TỔNG THỂ CỦA TOÀN CẦU GB

Chữ kí số

Hệ thống Quản lý văn bản
và Điều hành

Hệ thống
Thư điện tử

CHỈ ĐẠO
ĐIỀU HÀNH
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Số hóa tài liệu sẽ giúp làm giảm thiểu đáng kể diện tích và không gian lưu giữ.
Giúp việc bảo quản và duy trì tuổi thọ của tài liệu truyền thống sẽ được kéo dài lâu hơn.
Dễ dàng mở rộng phạm vi cộng đồng  người sử dụng nguồn tài nguyên thông tin của cơ quan 
thông tin, thư viện.
Tiện ích trong việc truy xuất tìm kiếm thông tin ở bất kỳ đâu vào bất cứ thời điểm nào một cách 
nhanh chóng, dễ dàng.
Thuận lợi trong việc chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin của thư viện với các thư viện khác.
Giảm thiểu tối đa sức người, sức của cho việc quản lý nguồn tài nguyên thông tin truyền thống.
Góp phần nhanh chóng tái tạo thông tin mới có giá trị gia tăng cao hơn.

5. Hiệu quả đạt được

 9



SỐ HÓA 3D
Để bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và giữ gìn di sản, di tích, cổ vật... 
Công ty Cổ phần tích hợp hệ thống thông tin Toàn Cầu GB đã đưa ra giải pháp 
số hóa 3D với công nghệ quét laser 3 chiều, kết hợp Flycam 360o.

SỐ HÓA 3D CỔ VẬT

SỐ HÓA 3D DI TÍCH

SỐ HÓA 3D BẢO TÀNG
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GIẢI PHÁP KỸ THUẬT BẢO TỒN DI SẢN DƯỚI DẠNG SỐ
Công ty cổ phần tích hợp hệ thống thông tin toàn cầu GB đi đầu trong lĩnh vực số hóa xây dựng 
CSDL đo vẽ dữ liệu không gian dạng 3D bằng công nghệ quét laser 3 chiều công nghệ cao: 

Xây dựng CSDL di sản văn hóa dưới dạng số 3D các công trình kiến trúc, di sản, hiện vật đặc biệt.
Chuyển đổi số liệu bảo tồn di sản sang dạng thông tin mô hình công trình lịch sử HBIM (Historical 
Building Infor-mation Modeling) độ chính xác cao.
Hình thành công cụ liên kết phục vụ công tác lập hồ sơ, lưu trữ, quản lý di sản văn hóa bền vững;
Cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc bảo tồn, duy tu, tôn tạo, phục chế.
Xây dựng cảnh quan, quản lý hiện trạng hoặc thử nghiệm các phương án phòng tránh rủi ro. 
Tạo ra các sản phẩm đa phương tiện phục vụ cho các hoạt động xây dựng hình ảnh, quảng bá phát 
triển du lịch, thân thiện với người sử dụng, quảng cáo chi tiết danh lam thắng cảnh gắn với truy vấn 
thông tin khách sạn, nhà hàng, lộ trình di chuyển,… 
Tạo ra một điểm giao lưu, kết nối và chia sẻ thông tin cũng như số liệu cho các nhà nghiên cứu lịch 
sử, khoa học, giáo dục, nhà tài trợ … tại Việt Nam và trên Thế giới.

MỤC ĐÍCH

GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

Công nghệ tiên tiến và hiệu quả nhất - 3D Laser Scanner 
Sử dụng kết hợp với GPS & Toàn đạc cho độ chính xác cao nhất
Tạo ra cơ sở dữ liệu 3 chiều hoàn chỉnh cho từng di sản
Dễ dàng tích hợp với các hệ thống GIS và hạ tầng CNTT hiện có 
Giải pháp tập trung “Lưu trữ - Quản lý - Phân phối” 
Tạo ra nhiều sản phẩm dẫn xuất đa mục đích
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Lidar
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1. TRANG THIẾT BỊ CƠ BẢN
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2. QUY TRÌNH

Bước 3: Tiến hành xử lý và 
kiểm tra số liệu quét

(Thực hiện ngay trên thực địa)

Bước 2: Triển khai thu thập số liệu 3D 
(Tiến hành quét laser 3D - Chụp ảnh)

Bước 4: Tích hợp số liệu hỗ trợ
(Tích hợp số liệu hỗ trợ và 
kiểm tra tính tương thích)

Bước 5: Hoàn chỉnh mô hình 
cơ sở dữ liệu 3DBước 1: Khảo sát thiết kế 

phương án thi công

Bước 6: Chuyển giao cơ sở dữ liệu
(Chuyển giao toàn bộ cơ sở dữ liệu mô hình 3D

Quét lại & Bổ sung
(Đảm bảo chất lượng và 

đầy đủ thông tin cần 
thiết trên mô hình)

Xử lý sâu số liệu 
quét laser 3D

(Xử lý hoàn chỉnh 
phân theo khối)



Sản phẩm là dữ liệu gốc, nguyên bản phục vụ đo đạc, tính toán, tạo bản vẽ mặt bằng, mặt cắt kiến 
trúc; Bóc tách các đối tượng tùy vào yêu cầu và độ chính xác.
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3. SẢN PHẨM SỐ HÓA

3.1. Mô hình đám mây điểm 3D



3.2. Bản vẽ hiện trạng các đối tượng điển hình

Trên cơ sở dữ liệu đám mây điểm 3D, xây dựng các bản vẽ chi tiết hiện trạng tại di tích với độ chính xác cao.

Không gian 360/3D tương tác Đình Tây Đằng Không gian 360/3D tương tác Chùa Tây Phương

MẶT ĐỨNG CÔNG TRÌNH

MẶT CẮT 2-2
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3.3. Phim bay chụp flycam độ phân giải đến 4K

Các đoạn  phim này là những công cụ trực quan mang đến cho nhà nghiên cứu, 
quản lý, du khách, học sinh sinh viên cái nhìn tổng quan nhất về di sản mà không có 
bất kỳ phương pháp nào khác có thể làm được, ví dụ như các góc nhìn từ trên cao, 
nhìn toàn cảnh hoặc giả lập cảnh bay xuyên qua các hợp phần của kiến trúc.

Một số hình ảnh chụp bằng �ycam:
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Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về di 
sản, cổ vật với sự quản lý hiện đại, hiệu 
quả góp phần nâng cao năng lực trong 
quản lý, điều hành lĩnh vực văn hoá và 
góp phần vào công cuộc công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa...

Số hoá 3D di sản, di tích, cổ vật, bảo 
tàng được thiết lập cơ chế bảo tồn chủ 
động trước những rủi ro về thiên tai, hỏa 
hoạn và sự xuống cấp nghiêm trọng 
theo thời gian đối với các hiện vật cổ 
xưa. Đồng thời, có thể dễ dàng chia sẻ 
dữ liệu về các cổ vật nhằm phục vụ 
nhu cầu trùng tu, phục dựng di sản 
nguyên bản nếu không may xảy ra sự 
cố khách quan. Dễ dàng sử dụng lại, 
chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm cũ 
sang phần mềm mới. Dễ dàng mở rộng 
phạm vi sử dụng nguồn tài nguyên dữ 
liệu số.
Xây dựng môi trường bảo tồn nghiên 
cứu khoa học thông qua hệ thống 
quản lý tích hợp thông tin tri thức về 
các cổ vật.

Góp phần giảm thiểu thời gian, công sức 
trong việc tìm kiếm các thông tin liên quan 
đến các di sản, cổ vật... Trực tiếp tham gia 
vào chiến lược quảng bá hình ảnh, con 
người, di sản, cổ vật... đến du khách trên 
khắp thế giới. Gián tiếp làm tăng nguồn thu, 
góp phần tăng trưởng kinh tế, hình thành nền 
kinh tế tri thức, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ 
có phần trăm tri thức ngày càng cao.
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4. HIỆU QUẢ ĐẠT ĐƯỢC



CÔNG NGHỆ BẢO TÀNG & DU LỊCH ẢO

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH LĨNH VỰC DU LỊCH
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Lượt khách

1,255,122
Xếp hạng

55%
Doanh thu du lịch

1,514 tỷ

Tỷ lệ doanh thu ngànhKhách du lịch quốc tế Thống kê khách du lịch

Số lượt khách tham quan Theo năm

Lượt khách Doanh thu

Công suất phòng
khách sạn

35

Lãnh đạo | LogoutTrang chủ | Biểu đồ, KPI | Báo cáo | Sự kiện 



BẢO TÀNG SỐ ONLINE

Ưu điểm:
   Đáp ứng được nhu cầu của khách tham 
quan trong thời kỳ dịch bệnh và trong nhiều 
hoàn cảnh khách tham quan không thể tới 
bảo tàng (khoảng cách địa lý, giờ hoạt 
động…) và không hạn chế thời gian tham 
quan.
   Cung cấp cho khách tham quan đầy đủ 
nội dung đa phương tiện về hiện vật, 
chủ đề trưng bày, thông tin lịch sử của 
bảo tàng…
   Kênh truyền thông hiệu quả, thúc đẩy nhu 
cầu tham quan trực tiếp tại bảo tàng khi 
có cơ hội.
Nhược điểm:
    Cảm nhận về không gian, hiện vật thực 
tế có thể không được như khi tham quan 
trực tiếp.

Ưu điểm:
    Trải nghiệm không gian trưng bày thực 
tế, được tận mắt ngắm nhìn hiện vật, các 
chủ đề trưng bày.
Nhược điểm:
   Không đáp ứng được nhu cầu tham 
quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử trong thời 
kỳ dịch bệnh.
      Nội dung hiện vật, chủ đề không truyền 
tải được hiệu quả tới khách tham quan do 
hạn chế về tương tác với hướng dẫn viên 
và thời gian tìm hiểu hiện vật.
      Thời gian tham quan hạn chế (chỉ trong 
giờ mở cửa của bảo tàng).

BẢO TÀNG TRUYỀN THỐNG BẢO TÀNG SỐ ONLINE
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KIOSK MÀN HÌNH CẢM ỨNG VÀ PHẦN MỀM TRA CỨU THÔNG TIN DU LỊCH

Kiosk Màn Hình Cảm Ứng

Phần Mềm Tra Cứu Thông Tin Du Lịch



HIỆU QUẢ THỰC TIỄN

CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Nâng cao trải nghiệm Thông tin trong lòng bàn tay Kết nối cộng đồng

Tạo ra một lượng lớn dữ liệu, hình 
ảnh và nội dung được tối ưu, cung 
cấp thông tin chính xác trong việc 
tham quan, tìm hiểu không gian và 

hiện vật.

Cung cấp nơi lưu trữ, tương tác, 
chia sẻ các tính năng cho người 

dùng khác với khả năng đóng góp 
cho dữ liệu chung và xuất bản trên 

nền tảng cộng đồng.

Hướng dẫn toàn diện cho từng 
không gian bằng model 3D, Video, 
Audio Guide công cụ định vị, cùng 
với trải nghiệm trên thiết bị di động.

a. 3D Scanning: là công nghệ Tour 3D không gian mới nhất thế giới, làm chủ dữ liệu 
Tour 3D và di chuyển chi tiết trong mô hình với góc nhìn 3 chiều, tùy chỉnh tại server của 
đơn vị thực hiện, ưu việt nhất trong việc quản lý và sở hữu dữ liệu.
Là một giải pháp toàn diện để trải nghiệm không gian, thể hiện đầy đủ tính toàn vẹn 
khi người xem muốn xem trước địa điểm trước khi đến. Kết hợp Tour thực tế ảo với Tour 
360 Flycam không giới hạn về quy mô không gian cần thể hiện.

b. Scan 3D hiện vật: là giải pháp không mới nhưng với giải pháp tối ưu dung lượng 
mô hình 3D đã đưa các mô hình 3D lên hiển thị trên các thiết bị di động cũng như kiosk 
màn hình cảm ứng giúp việc trải nghiệm hiện vật trở nên dễ dàng.
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CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

hiện vật
xuất nhanh

việc

quản lý

c. Công nghệ Video 360: Chất lượng (4K-8K) diễn tả 
chân thực mọi hoạt động xung quanh, không giới hạn 
góc nhìn, phù hợp với mô tả các hoạt động vui chơi, sinh 
hoạt, lễ hội, các hoạt động sự kiện đông người mang 
tính tương tác cao, chi phí phù hợp với chất lượng tốt 
hơn so với Video truyền thống.

d. Mã QR: Mỗi QR Code hiển thị thông tin cho từng hiện 
vật hoặc từng khu vực trưng bày. Với tốc độ truy xuất 
nhanh chóng cũng như mỗi mã QR là duy nhất, giúp 
việc quản lý và phân loại hiện vật trở nên nhanh chóng.

Hình ảnh giao diện Mobile app tra cứu thông tin đã triển khai tại Địa đạo Củ Chi 2020-2021
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e. Thuyết minh tự động: Thuyết 
minh bằng nhiều ngôn ngữ 
(Tiếng Việt và Tiếng Anh) kết 
hợp giữa thuyết minh tổng 
quan và chi tiết, du khách có 
thể sử dụng chế độ Audio 
guide kết hợp cùng quét mã Qr 
code để xem chi tiết thông tin 
hiện vật và các không gian 
trưng bày.



LÍ DO BẠN CHỌN GB

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Top 10 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT Việt Nam.
Đơn vị tiêu biểu được bình chọn có sản phẩm, giải pháp xuất sắc đạt giải 
thưởng Sao Khuê.

Đạt chứng nhận ISO 9001: 2015; ISO 45001:2018; ISO 27001.

Đội ngũ tư vấn là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tư vấn Số hóa - 
Chuyển đổi số, có kinh nghiệm tư vấn, cố vấn các dự án lớn cấp quốc gia.

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giỏi chuyên môn, nhiệt huyết, tận tâm.

Cam kết bảo mật thông tin, dữ liệu trong quá trình thực hiện.

27001 9

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TP HÀ NỘI

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY SƠN LA
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÍCH HỢP HỆ THỐNG THÔNG TIN 

TOÀN CẦU GB
Trụ sở chính: Tầng 2 tòa nhà CT3 - X2, Phố Trịnh Đình Cửu, 

P. Đại Kim, Q.Hoàng Mai , TP.Hà Nội 
Chi nhánh HCM: B10.01, Chung cư Sunrise City View, 
Đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM 

Điện thoại: 0243.857.0666 
Email: info@gbis.vn


