
Khách hàng và đối tác

Mender được tín nhiệm và có mối quan hệ với nhiều thương hiệu uy tín trên thế giới. Mender có quan hệ đối tác với Google Cloud và Azure IoT để cập 

nhật phần mềm qua mạng (OTA) dễ dàng hơn cho bất kỳ ai sử dụng các nền tảng đám mây này, bằng cách cho phép chia sẻ việc đăng ký thiết bị, thông tin 

nhận dạng và thông tin đăng nhập. Mender mở rộng quan hệ đối tác với các công ty bán dẫn lớn như NXP và các nhà cung cấp phần cứng như Toradex để 

cung cấp tới khách hàng giải pháp OTA tiện ích trong sản phẩm của họ. Các khách hàng của Mender bao gồm Lyft, Siemens, Schindler Group, Whirlpool và 

Jolt, tất cả đều quản lý và triển khai an toàn các bản cập nhật phần mềm từ xa mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ tư vấn triển khai

tESCC (Công ty Tư vấn và Giải pháp Châu Âu) là công ty con thuộc sở hữu của tQCS (tQCS.io) - công ty tư vấn phần mềm CNTT - được thành lập để 

cung cấp các giải pháp và dịch vụ phần mềm nhúng hiện đại như Mender OTA cho các ngành công nghiệp, y tế, quốc phòng và ô tô. tESCC là đối tác 

duy nhất và độc quyền về giải pháp và dịch vụ của Mender ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để triển khai nhanh chóng 

việc quản lý cập nhật OTA.

Thách thức đối với việc cập nhật 
phần mềm qua OTA

Cách tiếp cận của Mender Giá trị mang lại

Mức độ phân mảnh cao trong thiết bị
phần cứng/phần mềm.

Hỗ trợ rất nhiều loại phần cứng, phần mềm, 
hệ điều hành khác nhau.

Cung cấp sự linh hoạt cho việc lập kế hoạch
sản phẩm từ tạo mẫu đến sản xuất mà

không bị phụ thuộc vào bất kỳ nền tảng cụ

thể nào.

Phát triển, tích hợp và duy trì một giải pháp
end-to-end.

Kiến trúc máy khách-máy chủ, tích hợp 
sẵn cơ chế bảo mật và độ tin cậy cao.

Giảm tổng chi phí sở hữu trong vòng đời
sản phẩm.

Thay đổi các yêu cầu cập nhật phần mềm
trong vòng đời sản phẩm.

Các bản cập nhật ứng dụng và hệ thống có
khả năng tùy chỉnh với các Module cập nhật

và các tập lệnh trạng thái.

Cho phép việc tạo ra doanh thu nhanh 
hơn với việc thường xuyên ra các bản 

cập nhật tính năng và dịch vụ.

Khả năng tự động hóa và quản lý việc triển 
khai trên một nhóm lớn các thiết bị được kết 

nối toàn cầu.

Các tính năng và mức hỗ trợ cho mọi quy mô
quản lý từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn.

Cung cấp mức độ quản lý rủi ro cao với thời
gian và chi phí tiết kiệm đáng kể.

Tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có mà 
không cần cam kết với một nền tảng cụ thể.

Sử dụng mã nguồn mở chạy trên cơ sở 
hạ tầng hiện có.

Không phụ thuộc vào một nhà cung 
cấp nào, dễ dàng thiếp lập với các cơ 

sở hạ tầng khác nhau.

Tổng quan về giải pháp

Sự gia tăng của các thiết bị nhúng có kết nối internet trên nhiều thị trường đã làm dấy lên một trong những thách thức lớn nhất trong việc phát triển các 

sản phẩm, đó là khả năng cung cấp hiệu quả các bản cập nhật phần mềm từ xa trên quy mô lớn. Mender giải quyết thách thức này bằng trình quản lý cập 

nhật phần mềm qua mạng không dây (OTA), với khả năng bảo mật và tinh cậy cao. Mender cung cấp phiên bản mã nguồn mở miễn phí với một tập hợp 

các tính năng cốt lõi và mở rộng khả năng này ở bản thương mại để giải quyết các vấn đề về khả năng mở rộng, quản lý rủi ro và bảo mật mà các doanh 

nghiệp lớn hay nhỏ đều cần. Mender đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khác nhau của khách hàng từ khâu demo sản phẩm đến khâu sản xuất và bảo 

trì.



Cộng đồng Mender Hub

Mender Hub là một cộng đồng mã nguồn mở trực tuyến dành riêng cho việc cập nhật phần mềm OTA trên bất kỳ nền tảng phần cứng và hệ điều hành 

nào với số lượng bo mạch và hệ điều hành được hỗ trợ ngày càng tăng. Có một lượng lớn người dùng đóng góp vào việc áp dụng nhanh chóng các bản 

cập nhật phần mềm OTA vào các bản nâng cấp phần cứng và phần mềm mới cũng như các loại thiết bị được kết nối internet.

So sánh các lựa chọn

Cập nhật hệ thống và ứng
dụng một cách tin cậy, bảo

mật, từ đầu đến cuối.

Mã nguồn mở với máy chủ an 
toàn mà chúng tôi cung cấp cho 

bạn lưu trữ.

Các tính năng nâng cao với 
máy chủ an toàn mà chúng tôi 

cung cấp cho bạn lưu trữ. 

Được lưu trữ hoặc tự 
lưu trữ, các tính năng 

doanh nghiệp, hỗ trợ 

theo yêu cầu

ĐIỂM KHÁC BIỆT CHÍNH

Dự án nhỏ. Phát triển nhanh nguyên mẫu 
và kiểm thử.

Hoàn thiện sản phẩm Sản phẩm với chất lượng 
thương mại 

THÍCH HỢP CHO

- Tính duy nhất và dự phòng an 
toàn

- Cập nhật ứng dụng và hệ

thống

- Chữ ký và xác thực

- Giao tiếp TLS máy chủ / máy

khách an toàn

- Tính duy nhất và dự phòng an 
toàn

- Cập nhật ứng dụng và hệ

thống

- Chữ ký và xác thực

- Giao tiếp TLS máy chủ / máy

khách an toàn

- Cập nhật delta tin cậy

- Lập lịch triển khai

- Xác thực hai yếu tố

- Lọc thiết bị

- Cập nhật delta thông minh

- Tự động thử lại các bản cập
nhật không thành công

- Triển khai theo từng giai đoạn

- Thuê tuỳ biến

CHỨC NĂNG CHÍNH

Tự làm Thời gian ngắn và chi phí thấp Dành ít thời gian hơn để 
quản lý thiết bị và triển 

khai hỗ trợ

Tùy chọn cơ sở hạ tầng, hỗ trợ 
chuyên gia, chí phí tùy chỉnh.

LÝ DO

Miễn phí $29 /tháng* $249 /tháng* Tuỳ biến

GIÁ

*Đối với 50 thiết bị đầu tiên có hỗ trợ cho nhóm thiết bị lớn hơn
**Đối với 250 thiết bị đầu tiên có hỗ trợ cho nhóm thiết bị lớn hơn

Open source Starter Professional Enterprise

Tìm hiểu thêm

Website: https://ota.tQCS.io

Tìm hiểu về Mender: https://docs.mender.io/getting-started

Tham gia cộng đồng Mender Hub: https://hub.mender.io

Mender trên Github: https://github.com/mendersoftware/

LIÊN HỆ

Project.Mender@tQCS.io

ota.tQCS.io


