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Phòng Lab 

Văn phòng chính 
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I. Về chúng tôi 

 

 
Mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm giải  

pháp xử lý hình ảnh hàng đầu Việt Nam  

Cung cấp giải pháp tiên tiến và chất lượng cho khách hàng 

Cam kết                                           Đổi mới                                          

Nhiệt huyết                                          Trung Thực 



II. Giải pháp 

 

 

Dẫn hướng 
Dẫn hướng bằng hệ thống phân tích hình ảnh đạt được tốc độ và độ chính xác cao hơn nhiều so với định vị 
thủ công trong các nhiệm vụ như sắp xếp các bộ phận trên hoặc ngoài pallet, đóng gói các sản phẩm trên 
băng chuyền, tìm và sắp xếp các bộ phận để lắp ráp với các bộ phận khác, đặt các bộ phận lên kệ làm việc 
hoặc tháo các bộ phận từ thùng chứa. 



II. Giải pháp 

 

 

Nhận dạng 
Hệ thống phân tích hình ảnh có thể được dùng  để nhận dạng và đọc mã vạch (1-D), mã ma trận dữ 

liệu (2-D), nhãn sản phẩm trực tiếp (DPM) và ký tự được in trên các bộ phận, nhãn và gói hàng. 



II. Giải pháp 

 

 

Đo lường 
Tính toán khoảng cách giữa hai hoặc nhiều điểm hoặc vị trí hình học trên một đối tượng và xác định 

xem các phép đo này có đáp ứng thông số kỹ thuật hay không. 



II. Giải pháp 

 

 

Kiểm tra ngoại quan 
Hệ thống phân tích hình ảnh có  thể  kiểm tra phát hiện các khuyết tật, chất gây ô nhiễm, sai sót chức 

năng và các bất thường khác trong các sản phẩm được sản xuất. Ví dụ như kiểm tra các viên thuốc để 

tìm lỗi, xác nhận sự hiện diện của các điểm ảnh trên màn hình hay đo mức độ tương phản của đèn nền. 



III. Sản phẩm 

 

 

Company  Confidential 

2D Vision 
Cognex In-Sight® Hệ thống phân tích hình ảnh 2D  xuất sắc trong khả năng kiểm 
tra, nhận dạng và dẫn hướng sản phẩm. Các hệ thống này được tích hợp một thư viện và công cụ 
phân tích hình ảnh tiên tiến với khả năng xử lý ở tốc độ cao và chính xác 

https://www.cognex.com/products/machine-vision/2d-machine-vision-systems
https://www.cognex.com/products/machine-vision/2d-machine-vision-systems


III. Sản phẩm 

 

 

Company  Confidential 

3D-A5120 VISIONPRO 

3D Vision 
Cho dù thực hiện một phép đo đơn lẻ hay quét 3D toàn bộ bề mặt sản phẩm, Cognex có các công cụ phân tích 
3D mạnh mẽ và chính xác nhất. Các nhà sản xuất trong tất cả các ngành công nghiệp tin tưởng công nghệ 
Cognex bởi khả năng cung cấp các phép đo bề mặt có độ chính xác cao vượt xa khả năng của hệ thống phân 
tích hình ảnh 2D. 



III. Sản phẩm 

 

 

Company  Confidential 

Handheld Readers Fixed-mount Readers Verifiers 

DataMan 
Cognex DataMan và dòng đầu đọc mã vạch MX  là giải pháp cho việc đọc mã 1-D và 2-D, từ 
nhãn in đến mã khó đọc nhất là mã trực tiếp (DPM) với tốc độ đọc hàng đầu trong ngành. Đầu 
đọc mã vạch Cognex có thể giúp: Giảm chi phí, sản lượng, Kiểm soát và truy xuất nguồn gốc. 



IV. Khách hàng của chúng tôi 

 

 

Company  Confidential 



Brilliant – Energetic - Effort 
Liên hệ:  
Bộ phận kinh doanh:    Sales@bee.vision / +84933112358 
Bộ phận kỹ thuật:         Tech@bee.vision / +84969705972 
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