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TỔNG QUAN
I. Giới thiệu hệ thống
II. Phương pháp quản lý hiện tại
III. Giải pháp phần mềm
IV.Lợi ích phần mềm mang lại
V. Đối tượng phù hợp
VI. Giới thiệu chức năng

I. GIỚI THIỆU
• Quản lý xe ra vào bến nhằm đơn giản hóa thủ tục hành
chính, giảm thời gian làm thủ tục tại bến của lái xe đồn g thời
quản lý chặt chẽ xe ra/vào bến
• Cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về hoạt động vận tải
tại các bến xe cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên
ngành để phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức hoạt động
vận tải trên các tuyến vận tải hành khách

II. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HIỆN TẠI
1. Quản lý theo sổ sách thủ công, dễ bị sai lệch hoặc thất
thoát số liệu.
2. Các bộ phận chức năng làm việc với nhau sảy ra
nhiều mâu thuẫn và khó kiểm soát
3. Không nắm bắt và xử lý được kịp thời các tình huống
phát sinh(gian lận thu tiền, gian lận số liệu...vv)
4. Thủ tục hành chính với khách hàng chậm
5. Các số liệu tổng hợp có thể không chính xác và khó
xác minh được nguồn gốc phát sinh vấn đề
6. Khó đánh giá được các yếu tố tiềm năng phát triển của
hệ thống

III. GIẢI PHÁP PHẦN MỀM BẾN XE
• Kiểm soát vào/ra
• Điều độ xe

• Quản lý xe và hành trình
• Quản lý doanh thu bến

III-1. NGHIỆP VỤ CHÍNH

III-2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ

III-3. MÔ HÌNH KIỂM SOÁT VÀO RA

IV. LỢI ÍCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM
I.

ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC
• Thực hiện công khai, minh bạch công tác quản lý, điều hành của bến xe.
• Tăng cường công tác quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước chuyên
ngành đối với hoạt động của hệ thống bến xe trong toàn quốc.
• Cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết về hoạt động vận tải tại các bến
xe cho các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để phục vụ cho
công tác quản lý, tổ chức hoạt động vận tải trên các tuyến vận tải hành
khách.
• Quản lý thông tin về các bến xe trên toàn quốc một cách đầy đủ, giúp cho
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có cái nhìn tổng thể về quy
hoạch, phân bố các bến xe theo khu vực, theo loại bến. Kiểm tra, đối
chiếu các tiêu chuẩn của từng bến xe theo quy định.

IV-1. LỢI ÍCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM
I.

ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ
• Tra cứu dữ liệu hoạt động và điều chỉnh quản lý nghiệp vụ tại bất kỳ thời
điểm nào
• Theo dõi chi tiết quá trình các loại xe vào ra bến với những mục đích hoạt
động nào
• Nắm bắt và kiểm soát được các vấn đề phát sinh nêu nhân viên xử lý
không đúng quy trình
• Trích xuất báo cáo dữ liệu hoạt động hoặc thông tin cần thiết nhanh và
chính xác
• Với những nghiệp vụ mới phát sinh hệ thống phần mềm có thể mở rộng
và nâng cấp nhanh chóng mà không làm ảnh hướng đến hoạt động hiện
tại của bến
• Phần mềm có thể quản lý cùng một lúc nhiều bến xe trên nhiều địa điểm
khác nhau và vẫn luôn đảm báo chính xác thông tin.

V. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Các bến xe thuộc các cơ
quan nhà nước

Các bến xe tư nhân

Các tổ chức liên hiệp vận tải

Phạm vi toàn quốc

VI. GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG
I.MENU CHÍNH
 Hệ thống menu trực quan được sắp
xếp thuận tiện khi sử dụng

 Menu được chia thành nhiều phần tùy
biến theo từng nhóm nghiệp vụ cụ thể

 Toàn bộ định nghĩa menu đều có thể tự tùy
chỉnh được theo ngôn ngữ quen thuộc hoặc
ngôn ngữ địa phương

VI-1. CHỨC NĂNG
II.THÔNG TIN XE

 Thông tin xe chi tiết, lưu
trữ đầy đủ thông tin về
xe cũng như các thông
tin liên quan
 Các thông tin liên quan
được thiết kế để người
dung lựa chọn dễ dàng

VI-2.CHỨC NĂNG
III.XE HOẠT ĐỘNG

 Trạng thái hoạt động
của tất cả xe đang
trong bến được phân
bằng các dải mầu
trực quan
 Có thể thiết lập luôn
một số hành động tại
danh mục này

VI-3.CHỨC NĂNG
IV.LẬP LỆNH XE RỜI BẾN

 Nhà quản lý luôn có thể tra cứu
được quá trình xe rời bến với
những điều kiện như thế nào

 Các thông tin khai báo trên hệ
thống đều được liên kết với nhau
để đảm bảo tính logic

VI-4. CHỨC NĂNG
 Các thông tin trong báo
cáo luôn chi tiết và đẩy
đủ
 Có thể lọc, tìm kiếm các
thông tin chính xác tại
mọi thời điểm hoạt động
 Hệ thống cho phép xuất
hoặc in dữ liệu theo các
giá trị lọc tìm được

QUY TRÌNH LẮP ĐẶT & TRIỂN KHAI
I. QUY TRÌNH LẮP ĐẶT

1

• Khảo sát vị trí đặt thiết bị giám sát
vào ra và máy tính xử lý

2

• Lựa chọn các thiết bị và vị trí đặt
phù hợp

3

• Lắp đặt các thiết bị chuyên dụng &
kiểm tra vận hành thử thiết bị

4

• Cài đặt phần mềm quản lý

THANK YOU

