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Tạp chí AI có một cái nhìn về các công ty trí tuệ nhân tạo sáng tạo và 

tiên phong trên toàn cầu và chúng tôi bắt đầu với các công ty hàng 

đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC). 

Các giải pháp hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phổ biến. Số 

lượng doanh nghiệp sử dụng dịch vụ AI đã tăng 270% từ năm 2015 đến 

năm 2019 và điều này vẫn đang tăng lên khi chúng ta tiếp tục vào năm 

2022. Năm 2022, thị trường dịch vụ AI được dự báo sẽ tăng lên 62,5 tỷ 

USD từ 19,4 tỷ USD vào năm 2020. 

Để xem xét các cách khác nhau mà phần mềm và dịch vụ AI đang được 

phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp trên toàn cầu, Tạp chí AI đang xem xét 

các công ty sáng tạo và tiên phong khác nhau sử dụng công nghệ đột phá 

để cung cấp dịch vụ AI cho khách hàng của mình. Ở đây, chúng ta hãy xem 

xét các công ty hàng đầu trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC). 

10. Cinnamon AI  

Với mục đích mở rộng tiềm năng của con người cho công việc hiệu quả và 

sáng tạo hơn bằng cách sử dụng sức mạnh của AI, Cinnamon AI được 

thành lập vào năm 2012. Trong 10 năm kể từ khi thành lập, công ty có trụ 

sở tại Singapore đã tạo ra một công nghệ AI đột phá biến dữ liệu phi cấu 

trúc thành dữ liệu có cấu trúc có thể hành động. 

Sản phẩm chính của Cinnamon AI, Flax Scanner, là một trình đọc tài liệu 

nhận thức sử dụng các thuật toán học máy để tự động xác định và truy 

xuất các yếu tố văn bản chính trong tài liệu. 

9. Megvii 

Được thành lập vào năm 2011, Megvii có năng lực cốt lõi trong học sâu. 

Công ty cung cấp các giải pháp full-stack (toàn bộ hệ thống máy tính hoặc 

ứng dụng) tích hợp các thuật toán, phần mềm, phần cứng và các thiết bị 

IoT được hỗ trợ bởi AI để giúp khách hàng và người dùng cuối tối ưu hóa 

https://explodingtopics.com/blog/ai-statistics
https://cinnamon.ai/en


chi phí, nâng cao hiệu quả và giải quyết các điểm thiết yếu mà doanh 

nghiệp của họ phải đối mặt. 

Các giải pháp hỗ trợ AI của Megvii bao gồm: các giải pháp IoT cá nhân để 

cải thiện trải nghiệm người dùng trên thiết bị cá nhân bằng cách trao quyền 

cho camera với AI, các giải pháp IoT thành phố để tăng cường an toàn công 

cộng, tối ưu hóa quản lý thành phố và cộng đồng, cải thiện quy hoạch tài 

nguyên đô thị và các giải pháp IoT chuỗi cung ứng để làm cho chuỗi cung 

ứng hiệu quả hơn thông qua robot và cảm biến được trao quyền cho AI. 

8. Ubtech Robotics 

Ubtech Robotics là một công ty ai và robot hình người hàng đầu được 

thành lập vào năm 2012. Công ty đã phát triển khả năng nghiên cứu, thiết 

kế, phát triển, sản xuất, bán hàng và tiếp thị trên toàn thế giới để khởi động 

thành công toàn bộ danh mục robot đẳng cấp thế giới. Chúng bao gồm 

robot hình người tiêu dùng, robot dịch vụ doanh nghiệp và robot xây dựng 

kỹ năng STEM cho trẻ em ở nhà với Jimu Robot và trong lớp học thông 

qua Ubtech Education. 

7. Kellton Tech 

Hợp tác với các công ty để hỗ trợ thành công của họ, Kellton Tech cung 

cấp các giải pháp và dịch vụ chuyển đổi kỹ thuật số tiên tiến trong chiến 

lược, tư vấn, kỹ thuật số và công nghệ. Cung cấp một số giải pháp AI, học 

máy (ML) và phân tích dữ liệu, Kellton Tech nhằm mục đích đưa doanh 

nghiệp của khách hàng lên một tầm cao mới khi họ nâng cao năng suất và 

tối ưu hóa hướng tới quản trị AI có trách nhiệm, thông qua năng lực AI và 

ML chuyển đổi. 

Cung cấp các mô hình ML dễ kiểm soát, AI đàm thoại, Chiến lược kiến trúc 

và thị giác máy tính, đội ngũ chuyên gia của công ty vượt trội trong các quy 

trình ngôn ngữ tự nhiên và học sâu, tạo ra một con đường tương lai cho 

các doanh nghiệp của khách hàng phát triển thịnh vượng. 

6. SenseTime 

SenseTime tận dụng AI để biến đổi thế giới kỹ thuật số. Công ty cung cấp 

nhiều sản phẩm như kinh doanh thông minh, thành phố thông minh, cuộc 

sống thông minh và SenseAuto. SenseTime khai thác AI để tạo ra một 

tương lai dựa trên AI tốt hơn với việc tạo nội dung dựa trên AI, tăng cường 



nội dung dựa trên AI và chip AI. Cơ sở hạ tầng AI độc quyền của công ty, 

SenseCore, cho phép nó phát triển các nền tảng phần mềm AI mạnh mẽ 

và hiệu quả có thể mở rộng và thích ứng với một loạt các ứng dụng. 

Các công nghệ của SenseTime được khách hàng và đối tác tin tưởng 

trong nhiều ngành dọc bao gồm Kinh doanh thông minh, Thành phố thông 

minh, Cuộc sống thông minh và Ô tô thông minh, công ty cũng có văn 

phòng tại một số thị trường bao gồm Hồng Kông, Trung Quốc đại lục, 

Macau, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi 

và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. 

5. ADVANCE.AI 

Utilsiing AI để cung cấp phòng chống gian lận và tự động hóa quy trình, 

ADVANCE. AI cung cấp một nền tảng có thể hỗ trợ một số ngành công 

nghiệp bao gồm ngân hàng, fintech, bán lẻ và thương mại điện tử. Được 

thành lập vào năm 2016, ADVANCE. AI là công ty hàng đầu về AI, quản lý 

rủi ro và các giải pháp cho vay kỹ thuật số. 

ADVANCE. AI là một phần của Advance Intelligence Group, một công ty 

công nghệ dựa trên AI Series-D có trụ sở tại Singapore, với hơn 1500 

nhân viên và 13 văn phòng trên 11 thị trường. Advance Intelligence Group 

cam kết tận dụng công nghệ tiên tiến và quan hệ đối tác để xây dựng một 

hệ sinh thái phục vụ người tiêu dùng, doanh nghiệp và thương nhân trong 

khu vực.  

4. Alibaba Cloud  

Là một phần của Tập đoàn Alibaba, Alibaba Cloud phát triển các dịch vụ 

quản lý dữ liệu và điện toán đám mây có khả năng mở rộng cao cung cấp 

cho các doanh nghiệp lớn và nhỏ, các tổ chức tài chính và chính phủ các 

giải pháp linh hoạt, hiệu quả về chi phí để đáp ứng nhu cầu kết nối và 

thông tin của họ. 

Công ty cung cấp một số giải pháp hỗ trợ AI như tìm kiếm hình ảnh, dịch 

máy, nền tảng ML cho AI và tương tác giọng nói thông minh. Trên hết, 

Alibaba Cloud cũng là nhà cung cấp các giải pháp phân tích cho điện toán 

dữ liệu, phát triển dữ liệu, ứng dụng dữ liệu lớn và trực quan hóa, tìm kiếm 

và phân tích dữ liệu và tìm kiếm và đề xuất thông minh. 



3. DJI  

DJI là một trong những công ty AI hoạt động tốt nhất ở Trung Quốc với một 

loạt các dịch vụ như dji chăm sóc làm mới, DJI care pro, osmo shield và dji 

chăm sóc doanh nghiệp - tất cả đều được kích hoạt bởi AI. Một nhà lãnh 

đạo toàn cầu trong việc phát triển và sản xuất công nghệ máy bay không 

người lái và máy ảnh, DJI được thành lập và được điều hành bởi những 

người có niềm đam mê với máy bay trực thăng điều khiển từ xa và các 

chuyên gia về công nghệ điều khiển bay và ổn định máy ảnh. Công ty 

được dành riêng để làm cho công nghệ trên không có thể truy cập, đáng 

tin cậy và dễ sử dụng cho người sáng tạo, nhà đổi mới và doanh nghiệp 

trên toàn thế giới. 

Công ty cũng đã hợp tác với Microsoft để xây dựng máy bay không người 

lái AI để cung cấp một loạt các ứng dụng, một trong số đó cho phép máy 

bay không người lái của họ truyền dữ liệu thời gian thực vào máy tính có 

thể phân tích nó để tìm kiếm những thứ như lỗi trong đường dây điện. 

2. Tata Elxsi  

Được thành lập vào năm 1989 tại Bengaluru, Ấn Độ, Tata Elxsi là một 

trong những nhà cung cấp dịch vụ thiết kế và công nghệ hàng đầu thế giới 

trong các ngành công nghiệp bao gồm Ô tô, Phát sóng, Truyền thông và 

Chăm sóc sức khỏe. Công ty cung cấp một số giải pháp AI vì họ tin rằng AI 

đã trở thành một thành phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo 

khả năng phục hồi kinh doanh. 

AIVA, giải pháp phân tích video của công ty sử dụng một mạng lưới phức 

tạp gồm một số mô hình học sâu hoạt động song song để mang lại kết quả 

chính xác. Với AIDMS, dịch vụ tình báo lái xe được hỗ trợ bởi AI của công 

ty cung cấp một giải pháp thông minh hơn, có thể mở rộng và nhẹ hơn để 

có được cái nhìn sâu sắc về hành vi của người lái xe. 

1. Baidu 

Baidu là một trong số rất ít các công ty trên thế giới cung cấp một giải pháp 

tích hợp gồm phần cứng và phần mềm AI đầy đủ, với cơ sở hạ tầng bao 

gồm chip AI, khung học sâu và khả năng AI cốt lõi như xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên, đồ thị kiến thức, nhận dạng giọng nói, thị giác máy tính và thực tế 



tăng cường. Trên hết, công ty cung cấp một nền tảng AI mở để tạo điều 

kiện ứng dụng và sử dụng rộng rãi. 

Nền tảng của nó, Baidu Brain có hơn 270 khả năng và có cách tiếp cận 

nhiều lớp với AI, với một lớp nền tảng được hỗ trợ bởi các lớp thuật toán 

bổ sung hỗ trợ các tính năng như VR, công nghệ giọng nói và thị giác máy 

tính, cũng như một lớp bảo mật. 

Việc cung cấp của công ty cũng bao gồm Kunlun, một "chip AI từ đám mây 

(cloud) đến cạnh (edge)" được xây dựng đặc biệt cho các kịch bản AI, mà 

công ty sản xuất trong nhà và tuyên bố vượt trội so với GPU T4 của Nvidia. 

 


