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Trang bị đường truyền dự phòng 4G LTE 
giúp kiểm soát giao dịch, quản lý từ xa 
lượng hàng hoá, đồ uống hoặc thực 
phẩm còn tồn cho nhiều máy bán hàng 
cùng lúc ngay cả khi Internet có dây gặp 
sự cố.

Xây dựng hệ thống máy bán hàng tự 
động linh hoạt, có thể hoạt động độc 
lập dựa trên sóng di động 4G mà không 
cần phụ thuộc vào đường truyền có dây.

Thiết bị 4G Teltonika giúp tạo kết nối 
mạng ổn định và xuyên suốt cho hệ thống 
máy bán hàng tự động với trung tâm giám 
sát nhằm cập nhật liên tục thông tin giao 
dịch cũng như tình trạng lượng hàng hoá 
bên trong máy.

LỢI ÍCH

Kiểm tra doanh số và xác định 
lượng hàng tồn mà không cần 
kiểm đếm trực tiếp.

Hỗ trợ giao dịch qua cổng 
thanh toán online như Momo, 
Zalo pay, VNPay, ... 24/7.

Kết nối với màn hình kỹ thuật số 
để tăng thêm lợi nhuận và thu 
hút khách hàng nhờ vào các hoạt 
động quảng cáo.

Tiết kiệm chi phí quản lý và kiểm 
soát hệ thống.

GIẢI PHÁP
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ƯU ĐIỂM GIẢI PHÁP KẾT NỐI 4G TELTONIKA

Kích thước thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt ngay bên trong máy bán hàng.

Quản lý, cấu hình đồng bộ nhiều thiết bị với Remote Management System (Cloud RMS).

Độ tin cậy và bảo mật cao với hệ thống tường lửa cùng nhiều tính năng VPN tốt nhất.

Nhiệt độ hoạt động từ -40°C đến 75°C, phù hợp với những môi trường khắc nghiệt.

Với Teltonika RUTX09, thiết bị có khả năng chuyển đổi mạng di động giữa 2 SIM để 
đảm bảo độ ổn định cao nhất cho kết nối. 

THIẾT BỊ TIÊU BIỂU

TELTONIKA TRB140
4G (LTE) – Cat 4 lên đến 150 Mbps

Hỗ trợ 1 SIM
1 cổng LAN, 10/100/1000 Mbps

TELTONIKA RUTX09
4G (LTE) – Cat 6 lên đến 300 Mbps

Hỗ trợ 2 SIM

1 cổng WAN, 10/100/1000 Mbps

3 cổng LAN, 10/100/1000 Mbps

THIẾT BỊ TIÊU BIỂU

TELTONIKA TRB140 TELTONIKA RUTX09

Điện áp hoạt động từ 9V - 30V


