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THƯ MỜI
Hợp tác làm đại lý, nhà phân phối toàn quốc cho Giải pháp PAM Cold Chain –
Giám sát nhiệt độ, độ ẩm tập trung, theo thời gian thực cho chuỗi cung ứng lạnh
Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (DLCorp) xin gửi tới quý Công ty lời chúc
sức khỏe và lời chào trân trọng.
DLCorp có trên 10 năm kinh nghiệm trong tư vấn và cung cấp các giải pháp, dịch vụ, sản phẩm
trong lĩnh vực Internet kết nối vạn vật (IoT), giám sát trực tuyến và tự động hóa. Một trong những sản
phẩm tiêu biểu, xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng là Mạng lưới theo dõi chất
lượng không khí PAM Air (https://pamair.org).
PAM Cold Chain là một giải pháp phát triển trên nền tảng IoT của DLCorp phục vụ giám sát nhiệt
độ, độ ẩm cho các chuỗi cung ứng lạnh trong lĩnh vực Dược phẩm, Thực phẩm, Đồ uống, Nông, Thủy
sản và Dịch vụ vận tải, kho bãi, và có các đặc điểm nổi trội sau:
-

Đáp ứng nhu cầu giám sát tập trung và khai thác theo thời gian thực, tại bất cứ đâu trên nên tảng
web hoặc ứng dụng di động;
- Đáp ứng nhu cầu quản trị cho các tổ chức có mô hình phân cấp, đa điểm, theo chuỗi;
- Các thiết bị cảm biến đáp ứng các điều kiện khác nhau, lắp đặt dễ dàng theo chế độ Plug-and-Play
và được kiểm định và hiệu chuẩn định kỳ;
- Tích hợp các công cụ phân tích, báo cáo, trích xuất dữ liệu dạng biểu đồ, bảng biểu;
- Đáp ứng nhu cầu cảnh báo tự động tại hiện trường, qua email, SMS, website, ứng dụng di động.
PAM Cold Chain bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm sau:
1. Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm cho kho mát, kho lạnh, tủ bảo quản lạnh, tủ lạnh âm sâu;
2. Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm di động cho xe bảo ôn/ container lạnh;
3. Thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm, bụi PM2.5, CO2, CO, NO2, SO2, TVOC, UV, ánh sáng, độ ồn
cho khu văn phòng, phòng khám, bệnh viện, nhà máy, khu vực sản xuất;
4. Phần mềm cloud quản lý tập trung theo thời gian thực trên nền tảng Web và ứng dụng di động.
Với nhu cầu mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả phân phối sản phẩm chất lượng cao
đến tay người dùng có nhu cầu trên cả nước, chúng tôi trân trọng mời quý công ty hợp tác tham
gia vào hệ thống phân phối, kinh doanh sản phẩm của DLCorp trên toàn quốc với các chính sách
ưu đãi về giá, phát triển thị trường, đào tạo và triển khai.
Để tiếp nhận các thông tin về chính sách đại lý, vui lòng liên hệ:
Ông Hoàng Hải Dương – Giám đốc Quản lý Khách hàng - SĐT: 0866535323 (Zalo) hoặc
Email: duong.hoang@dlcorp.com.vn ; sales@dlcorp.com.vn
Trân trọng cảm ơn!
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