Sau gn 01 nm trin khai chng trình m to doanh nghip công ngh cao ti Khu công ngh cao à Nng, d án
ng dng tr lý o giao thông Caris (D án Caris) ã có nhng bc tin vt bc và có tim nng phát trin mnh m vn
tm khu vc và th gii. Sáng ngày 19/10/2021, Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à
Nng (Ban Qun lý) và Trung tâm Dch v tng hp Khu công ngh cao à Nng (Trung tâm DVTH) ã t chc
bui làm vic vi d án Caris, nhm ánh giá tình hình thc trng d án và nh hng gii quyt mt s vn mà d án
xut. Bui làm vic có s tham gia ca Ông Trn Vn T - Phó Trng ban Ban Qun lý, i din các phòng nghip v
liên quan trc thuc Ban Qun lý và Trung tâm DVTH cùng D án Caris, gm ông Trn ình V - Ch d án và
các thành viên ch cht.

Trình bày trc Ban Qun Lý và Trung tâm DVTH, sau thi gian tham gia m to ti Khu công ngh cao, d
án ã có nhng thay i ln v c cu, nh hng phát trin ca mình. Sau khi thành lp doanh nghip, ch sau 03
tháng d án ã thành lp doanh nghip khoa hc công ngh và ng ký quyn tác gi cho phn mm ng dng.
Ngày 23/4/2021, ng dng tr lý o giao thông Caris chính thc ra mt và tính n nay ã có gn 25.000 ngi s
dng vi mc ích chính nhm to nên h sinh thái ngi dùng thông minh, phc v cung cp các tin ích nh ch
dn ng, giám sát tc , tìm bãi xe, nhc lch ng kim, lch bo dng, thay nht,.... Vi nhng bc khi u tích cc, d
án ã c bn t c nhng kt qu nht nh, hin nay d án ã và ang tip tc kt ni vi các n v cung cp dch v bán bo
him in t cho xe ô tô Ezin, hp tác vi Icar sn xut thit b khám xe ô tô, hp tác trin khai dch v bn và d liu

IULink Map 4D cùng các n v khác nh Gotadi, Vntrip, Vbee, Zalo,… trong vic trin khai cung cp các
dch v, tin ích cho ngi dùng xe. Hin nay, d án Caris ang trao i và àm phán vi mt s nhà u t v vic hp
tác, u t xây dng nhà xng, dây chuyn sn xut cho d án. Mt trong nhng th mnh c chuyên gia ánh giá
cao ca d án Caris là i ng vn hành duy trì d án cc k tâm huyt và mnh v chuyên môn, vi s dn dt ca i
ng này, d án ã có c nhng bc phát trin ln v m rng các sn phm, mô hình kinh doanh. ây là chính là tín
hiu cho thy d án ang ngày càng hoàn thin và vng mnh hn k t thi im bt u m to ti Khu công ngh cao à
Nng, mt ct mc áng mng cho c d án Caris và Khu công ngh cao à Nng.
Ti bui làm vic, d án cng a ra các xut m rng phát trin và khng nh v th trên th trng, óng góp li ích cho
thành ph à Nng nh tích hp ng dng trên Danang Smart City, kt ni vi án à Nng thành ph thông minh
(Smart City), qung bá hình nh, kt ni vi các nhà u t, i tác và xin h tr cp t u t ti Khu công ngh cao à
Nng. i din Ban Qun lý và Trung tâm DVTH ã có nhng trao i và nhn xét tích cc i vi d án Caris. D án
Caris là d án công ngh thông minh, góp phn xây dng h sinh thái ngi dùng tit kim và thông minh, nu
phát trin có th tr thành d án “triu ô”, ln mnh vn tm khi khu vc và th gii.

Kt lun bui làm vic, Ông Trn Vn T nhn mnh Ban Qun lý Khu công ngh cao và các khu công nghip à
Nng và Trung tâm DVTH s h tr ht mình cho d án, Ban Qun lý s to iu kin h tr th tc cp t u t ti Khu
công ngh cao à Nng trin khai xây dng nhà xng sn xut và sa bàn th nghim,. ng thi giao Trung tâm
DVTH s là u mi kt ni vi S Thông tin truyn thông à Nng tích hp ng dng trên ng dng Danang Smart
City và án phát trin thành ph thông minh, h tr d án qung bá hình nh, kt ni nhà u t và i tác ./.
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