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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

ngày 20 tháng 2 năm 2020 

 

Hệ thống kiểm soát điểm đến của Toshiba FLOORNAVI giành giải Vàng tại  

GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF 2020 

KAWASAKI, Nhật Bản – Tổ hợp thang máy và hệ thống xây dựng Toshiba (TELC) đã 

được trao giải sự khác biệt hàng đầu trong GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF năm nay, giải 

thưởng vàng iF. Từ 7.298 bài nộp, chỉ 75 bài được trao giải vàng bởi ban giám khảo 

chuyên nghiệp và độc lập của iF. 

Giải pháp FLOORNAVI, đã giành được một giải vàng trong dòng Sản phẩm, thuộc thể 

loại Khu vực công / Chính phủ. Ban giám khảo đưa ra tuyên bố về quyết định trao giải 

vàng cho FLOORNAVI như dưới đây: 

"Toshiba đã thiết kế một hệ thống điều khiển thang máy hiệu quả (điểm đến) phù hợp với 

thiết kế phổ thông để phục vụ nhu cầu của những người có bình thường và khuyết tật. AI 

cho phép điểm dừng của các tầng được nhóm lại một cách hiệu quả, giảm thời gian chờ 

thang. Giao diện đơn giản và dễ dàng thích ứng với nhiều bối cảnh kiến trúc. " 

FLOORNAVI cho phép người đi thang máy chỉ định các tầng đến trước khi vào thang và 

hướng dẫn họ đến những thang thích hợp để giảm số tầng mà họ cần phải dừng lại. Vì 

hành khách không cần bấm nút trong thang, họ có thể ra vào thang một cách nhịp nhàng 

ngay cả khi thang đông người. 

Các biểu tượng hình vòng tròn đặc trưng và bảng điều khiển cao ngang tầm ngực cho 

phép vận hành thoải mái. Một mô hình kích thước thật được dùng để kiểm tra việc  sử 

dụng thang giúp FLOORNAVI dễ sử dụng cho những người đi thang đa dạng, kể cả những 

người ngồi xe lăn. FLOORNAVI giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển thang máy trong 

giờ cao điểm, giảm căng thẳng cho khách". 

TELC đang mở rộng hoạt động kinh doanh ra bên ngoài thi trường Nhật Bản, tập trung ở 

Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung Đông để phát triển toàn cầu. Điều này là để đáp ứng với 

việc xây dựng nhanh chóng các tòa nhà cao tầng song hành với sự tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu về phát triển sản phẩm chất lượng cao, sản xuất và bảo trì 

https://ifworlddesignguide.com/entry/284127-floor-navi


X 

2 
 

thang máy và thang cuốn cho nhu cầu di chuyển ngày càng nhiều của xã hội. 

Gần đây nhất vào năm 2018, TELC đã thành lập Công ty TNHH Thang máy Toshiba (Việt 

Nam), tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. TELC trước đó đã tham gia thị trường từ 

năm 2014 thông qua quan hệ đối tác với một công ty địa phương và điều này khẳng định 

cam kết của công ty tăng cường hoạt động bán hàng và cung cấp ngành dịch vụ chất lượng 

cao tại thị trường đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam.  

TELC sẽ tiếp tục tăng cường phát triển hệ thống, sản xuất, tăng cường kênh bán hàng và 

quan hệ đối tác bán hàng để mở rộng trên thị trường toàn cầu. Đáp ứng sự mong đợi và 

yêu cầu của khách hàng về sự an toàn và tiện lợi của thang máy, TELC sẽ tiếp tục theo 

đuổi sự đổi mới và cải tiến hơn nữa cũng như nâng cao công nghệ của mình để cung cấp 

cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất. 

Để biết thêm thông tin về FLOORNAVI, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang web. 

Giới thiệu về Công ty thang máy và hệ thống xây dựng Toshiba 

Công ty thang máy và hệ thống xây dựng Toshiba (TELC) được thành lập tại 1967 và bắt 

đầu hoạt động toàn cầu vào đầu những năm 1970. TELC đã xây dựng một bộ khung bao 

gồm tất cả các mảng của thang máy Toshiba bao gồm phát triển sản phẩm và hệ thống 

đến sản xuất, lắp đặt, cân chỉnh, bảo trì và dịch vụ nhằm cung cấp cho khách hàng những 

sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao nhất. 

Sử dụng cơ sở hạ tầng công nghệ toàn diện do Tập đoàn Toshiba phát triển hơn 140 năm 

kể từ khi thành lập, chúng tôi hướng đến mục tiêu xa hơn nâng cao công nghệ và chất 

lượng hàng đầu thế giới cho phép chúng tôi phát triển thang máy siêu tốc độ, khai thác 

toàn bộ các đổi mới công nghệ của Toshiba. 

Giới thiệu về GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF 

Trong 67 năm, GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF đã được công nhận là tiêu chuẩn về chất 

lượng cho những thiết kế đặc biệt. Nhãn hiệu iF nổi tiếng trên toàn thế giới về dịch vụ 

thiết kế xuất sắc và GIẢI THƯỞNG THIẾT KẾ iF là một trong những giải thưởng thiết 

kế quan trọng nhất trên thế giới. Đệ trình được trao trong các ngành sau: Sản phẩm, Bao 

bì, Truyền thông và Dịch vụ Thiết kế, Kiến trúc và Nội thất Kiến trúc, cũng như Các mẫu 

ý tưởng chuyên nghiệp. Tất cả các mục được trao giải được mô tả  trên HƯỚNG DẪN 

THIẾT KẾ THẾ GIỚI iF, trong phần mềm ứng dụng thiết kế iF và được trưng bày tại 

triển lãm thiết kế iF ở Berlin. 

https://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/infoeng/contact/
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Contact: 

Toshiba Elevator and Building Systems Corporation 

Corporate Communications Office 

E-mail : elevator@po.toshiba.co.jp 

Phone : +81-44-331-7001 

 


