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CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CONSTRUCTION



... Lắng nghe và Lan tỏa những giá trị còn ẩn sâu trong mỗi công trình ...
 ...Listen and viral the deep values in each construction...
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Timelapse Construction - A comprehensive set of solutions that provide 
high-quality images, videos and add-ons to add value in all phases of a project, 
from Investment Preparation to Construction – Project Closing.
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Timelapse Construction - Bộ giải pháp toàn diện cung cấp hình ảnh, 
video chất lượng cao cùng những Tiện ích giúp gia tăng Giá trị trong 
tất cả các giai đoạn của một công trình, từ Chuẩn bị đầu tư cho đến 
Thi công xây dựng - Kết thúc dự án.

O
V

ER
V

IE
W



With a Camera system integrating color reproduction technology to enhance contrast 
and depth, Timelapse Construction delivers high-resolution, wide-frame, real-life videos 
and images. Besides, the device is customized to integrate specifi c sensors to help record 
changes in the surrounding environment and climate.
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Với hệ thống Camera tích hợp công nghệ tái tạo màu sắc, tăng cường độ tương phản 
và độ sâu; Timelapse Construction cho những video, hình ảnh có độ phân giải cao, 
khung hình rộng, giống như ngoài đời thực. Bên cạnh đó thiết bị được tùy biến tích hợp 
cảm biến đặc thù giúp ghi nhận những biến đổi của môi trường, khí hậu xung quanh.
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Dữ liệu hình ảnh được lưu trữ và xử lý trên hệ thống điện toán đám mây, 
không giới hạn dung lượng, đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối 100%. 
Dữ liệu hình ảnh được lưu trữ và xử lý trên hệ thống điện toán đám mây, 
không giới hạn dung lượng, đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối 100%. 
Dữ liệu hình ảnh được lưu trữ và xử lý trên hệ thống điện toán đám mây, 
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Image data is stored and processed on the cloud computing system, with unlim-
ited capacity, ensuring 100% safety and absolute security.



Phần mềm đa nền tảng với tiện ích, chức năng liên tục được cập nhật và phân 
quyền truy cập cho phép bạn truy xuất hình ảnh tại mọi thời điểm, trên nhiều 
thiết bị (máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh), giúp giám sát, quản 
lý nhiều dự án trên một nền tảng.

Cross-platform software with utilities, functions that are constantly updat-
ed and equipped with access authorization allows you to retrieve images at 
any time, across multiple devices (computers, tablets, smartphones), which 
helps monitor and manage multiple projects on one platform.  
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- Creating application images in 2D, 3D, terrain, 
- Providing input data for design software such as Autodesk, Auto CAD, 
   Sketchup, etc. and supporting the perspective and site clearance estimation,
- Support for boundary verifi cation from General Department of Land Administration.  

High-resolution image scanning and data mapping of a construction’s current state

- Creating application images in 2D, 3D, terrain, 
- Providing input data for design software such as Autodesk, Auto CAD, 

- Support for boundary verifi cation from General Department of Land Administration.  - Support for boundary verifi cation from General Department of Land Administration.  



- Tạo hình ảnh ứng dụng 2D, 3D địa hình công trình,
- Cung cấp dữ liệu đầu vào cho các phần mềm thiết kế Autodesk, Auto 
   CAD, Sketchup, ... hỗ trợ phối cảnh và dự toán giải phóng mặt bằng,
- Hỗ trợ xác thực địa giới từ Tổng cục Địa chính.

Quét hình ảnh và dữ liệu độ phân giải cao lập bản đồ hiện trạng công trình

- Tạo hình ảnh ứng dụng 2D, 3D địa hình công trình,
- Cung cấp dữ liệu đầu vào cho các phần mềm thiết kế Autodesk, Auto 

- Hỗ trợ xác thực địa giới từ Tổng cục Địa chính.

2
D

,3
D

 S
C

A
N

N
IN

G



V
R

 3
6

0

- Simulate space and scenes in the most intuitive and vivid way,
- Erect a table, prepare project presentations,
- Track and update each constructional change,
- Create valuable materials to support media,
- Catching up with the trend of using virtual reality to increase customer    
   experience.

VR360 technology allows to combine panoramic visualization and / or each project item



- Mô phỏng không gian, cảnh vật một cách trực quan và sinh động nhất,
- Dựng sa bàn, lập tài liệu thuyết trình dự án,
- Theo dõi và cập nhật từng thay đổi của công trình,
- Tạo dựng nguồn tư liệu giá trị hỗ trợ truyền thông,
- Đón đầu xu hướng sử dụng thực tế ảo gia tăng trải nghiệm khách hàng.

Chụp ảnh VR360 độ cho phép hình dung toàn cảnh và/ hoặc từng hạng mục công trình
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“AutoTimelapse là cách bạn viết nên câu chuyện công trình - tuyệt tác của chính mình”
“AutoTimelapse is the best way to showcase the story of your greatest construction”
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- Real-time status updates of works,
- Monitor, track and retrieve progress anytime, anywhere,
- Control the premises, construction capability of contractors,
- Periodically provide high-quality progress videos for communication and sales. 

Store construction photos 24/7 throughout the construction process
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- Cập nhật hiện trạng công trình theo thời gian thực,
- Giám sát, theo dõi và truy xuất tiến độ mọi lúc mọi nơi,
- Kiểm soát mặt bằng, năng lực thi công của các 
   nhà thầu,
- Định kỳ cung cấp video tiến độ chất lượng cao phục 
   vụ truyền thông, bán hàng.

Lưu giữ hình ảnh thực tế 24/7 trong suốt tiến trình thi công của công trình







Khi công trình hoàn thành đội ngũ biên tập viên sáng tạo nên thước phim chân thực 
về quá trình hình thành và hoàn thiện dự án, tích lũy tư liệu chứng minh năng lực của 
chủ đầu tư, cung cấp thư viện hình ảnh hoàn chỉnh phục vụ cho truyền thông.

When the projected is completed, the editor team creates a genuine film about the process 
of project formation and completion which supports documents accumulation to prove the 
investor’s capabilities, and provides a complete photo library service for the media. 



Mail: autotimelapsevn@gmail.com
Website: autotimelapse.com

Phone: (+84)886.885.808 - (+84)888.985.808

I&I HIGH TECHNOLOGY INNOVATION AND INTEGRATION JOINT STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁNG TẠO VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ CAO I&IĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI  -  OUR PARTNER
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