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GIỚI THIỆU WEBAPP GPS TRACKING SYSTEM 
 

1. Tổng quan: 
GPS Tracking System (GTS) là hệ thống quản lý và giám sát các đối tượng có gắn thiết bị GPS-GSM 
(hộp đen oto, xe máy …), bao gồm các thành phần sau đây: 

- Module giao tiếp với hộp đen (RECV): là phần mềm chạy dưới dạng service máy chủ và cho phép 
nhận và gửi dữ liệu theo protocol giao tiếp mà thiết bị và service này thiết lập trước đó – Module 
này cho phép giao tiếp với nhiều loại thiết bị khác nhau nếu muốn mở rộng. 

- Database lưu trữ dữ liệu (DATA): là nơi mà dữ liệu được RECV tiếp nhận từ dữ liệu nhận về từ 
hộp đen và lưu trữ vào. Hoặc cũng là những dữ liệu của phần ứng dụng quản lý lưu trữ vào khi 
cần. 

- Giao diện quản lý của người dùng (CLIENT): là một ứng dụng chạy trên nền tảng Web app, cho 
phép người dùng truy xuất thông qua bất kỳ trình duyệt web phổ biến – ngoài ra có thể phát triển 
các ứng dụng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Android, IOS ... 

Các thành phần nêu trên phối hợp với nhau và hạ tầng máy chủ, mạng sẽ tạo ra được khả năng mở 
rộng của hệ thống đối với việc nâng cấp số lượng hộp đen cần quản lý. 
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Sơ đồ khối Hệ thống GPS Tracking System 

2. Chức năng Đăng nhập hệ thống 
Mỗi người sử dụng hệ thống sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào  hệ thống. 
Mật khẩu này được mã hóa và lưu trữ kiểm tra để tăng tính bảo mật hệ thống. 

Mỗi người sử dụng được cung cấp các quyền nhất định của hệ thống. 

Người sử dụng có thể thay đổi mật khẩu, thông tin sử dụng và được quản lý bởi người quản trị. 
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Màn hình đăng nhập hệ thống 

3. Chức năng Quản trị hệ thống  
Mỗi người sử dụng hệ thống sẽ được quản trị ở mức quyền hạn được cấp.  

Nhóm Hệ thống: Đây là nhóm người có quyền cao nhất có thể thêm, xóa, chỉnh sửa bất kỳ mục thông 
tin nào, tài khoản người dùng nào cũng như có quyền can thiệp vào bất kỳ hoạt động, giao dịch nào 
trên hệ thống. 

Nhóm Quản trị: Đây là nhóm chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu cho hệ thống. Quyền hạn của nhóm 
này sẽ do nhóm Hệ thống cấp và chịu trách nhiệm về nội dung của các thông tin cập nhật. 

Nhóm Người dùng: Đây là tất cả người dùng khác khi truy cập vào hệ thống, nhóm người dùng này 
chỉ được xem thông tin, không có chức năng cập nhật, có thể đổi mật khẩu của mình. 

4. Chức năng giám sát: 
- Giám sát, theo dõi danh sách phương tiện gắn hộp đen theo phân quyền từ tổng quan đến chi tiết, 

tần suất theo dõi tùy chọn: 15 giây(mặc định), 30 giây, 60 giây. 
o Xem tổng quan: bao nhiêu xe đang ở trạng thái nào (chạy, dừng, đỗ, cảnh báo, mất tín hiệu 

…) và vị trí trực quan trên bản đồ với các màu sắc và biểu tượng phân biệt rõ ràng. 
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Màn hình Chức năng giám sát 

 
 

o Xem chi tiết:  
- Biển số: 29C-03739 
- Tài xế: Nguyen Van A 
- GPLX: N1234 
- Số VIN: 1ZVHT82H485113456 
- Vận tốc: 31 km/h 
- LXLT: 0h 37'  -  LXTN: 0h 37' 
- Trạng thái: chạy 31 km/h 
- Cửa: đóng/mở 
- Máy lạnh: đóng/mở 
- Động cơ: đóng/mở 
- Thời điểm: 09/02 00:46:25 
- Địa chỉ: ... 
- … và nhiều thông tin mở rộng khác. 
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Màn hình theo dõi một xe liên tục và chi tiết 

- Danh sách phương tiện được hiển thị theo nhóm dễ dàng tìm kiếm và trực quan. 
- Tìm kiếm nhanh bất kỳ một phương tiện mà chỉ cần gõ không đầy đủ Biển số phần mềm sẽ tự 

động tìm gần đúng để người dùng chọn lựa (Autosuggestion). 

 
Màn hình mô tả tiện ích tìm phương tiện 

- Cho phép lọc nhanh các nhóm xe theo trạng thái (chạy, dừng, đỗ, mất GPS, mất GSM) 
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Màn hình mô tả tiện ích lọc (không hiển thị các xe đang đỗ) 

- Quản lý các cảnh báo: quá tốc độ, quá thời gian lái xe quy định – quá 4 giờ liên tục, quá 10h/ngày, 
tín hiệu SOS. 

- Hiển thị thời gian dừng đỗ đến hiện tại là bao lâu . 
- Diễn giải các biểu tượng trạng thái xe trực quan rõ ràng: 

 

5. Chức năng xem lại lịch sử: 
- Cho phép xem lại lịch sử hành trình và trạng thái xe trong quá khứ. Hàng ngày có thể xem xe đã di 

chuyển trên những cung đường nào, vận tốc là bao nhiêu. Cho phép mô phỏng lộ trình trên nền 
bản đồ, cho phép người dùng thay đổi được tốc độ trình diễn. 

- Có thể xem nhanh lịch sử ngày hiện tại chỉ với 1 cái click chuột khi nhấn vào URL “Lịch sử” ngày 
trong box xem chi tiết. hoặc có thể chuyển Tab chức năng trên menu chương trình. 
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Màn hình chức năng xem lại lịch sử hành trình 

- Quản lý các điểm dừng/đỗ xe, thời gian dừng/đỗ xe, điểm dừng xe nổ máy. 
- Cho phép đo lại quãng đường đã đi một cách chính xác nhất trên bản đồ để tham chiếu với quãng 

đường thực trên đồng hồ con-tơ-met. 

6. Chức năng báo cáo, thống kê: 
- Các báo cáo được xây dựng theo thiêu chuẩn Bộ GTVT quy định bao gồm: 

• Báo cáo dừng đỗ 
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• Báo cáo đóng mở cửa 

 
• Báo cáo vi phạm quá tốc độ 
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• Báo cáo vi phạm thời gian lái xe liên tục (LXLT) 

 
• Báo cáo vi phạm thời gian lái xe trong ngày (LXTN) 
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• Báo cáo danh sách tài xế theo xe 

 
• Báo cáo hành trình xe 
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• Báo cáo hành trình chi tiết 

 
• Báo cáo tổng hợp hoạt động của 01 xe theo thời gian 
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Màn hình tổng quan chức năng báo cáo thống kê 

- Các báo cáo được xuất ra Excel bao gồm cả địa chỉ. 
- Các tiện ích trên lưới báo cáo được tương tác như trên winform, cho phép: 

o Gom nhóm dữ liệu 
o Lọc dữ liệu theo 01 hoặc nhiều điều kiện 
o Sắp sếp theo thứ tự nhanh hoặc sắp sếp dữ liệu theo 01 hoặc nhiều điều kiện 
o Hiển thị/ ẩn một cột dữ liệu 
o Phân trang dữ liệu nên không bị hạn chế nếu dữ liệu lớn. 
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Màn hình mô tả các tiện ích trên lưới báo cáo thống kê 

7. Chức năng tiện ích chung của hệ thống: 
- Cho phép gõ và tìm vị trí nhanh của một địa chỉ hoặc tọa độ theo chuẩn The World Geodetic 

System 1984 (WGS84) 

 
- Cho phép hiển thị bản đồ dưới nhiều dạng: 

o Bản đồ giao thông của Vietbando 
o Bản đồ giao thông của google theo bản sắc thương hiệu riêng 
o Bản đồ địa hình 
o Bản đồ hình chụp từ vệ tinh 
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8. Chức năng mở rộng cho giải pháp giám sát và điều hành taxi 
7.1 Giám sát trực tuyến 

- Giám sát trạng thái xe đang có khách. 
- Giám sát tiền cước tức thời của xe có khách. 

 
Màn hình giám sát trực tuyến quản lý xe taxi có khách/ xe trống 
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7.2 Điều hành đón khách: hệ thống cho phép gõ địa chỉ hoặc tọa độ của khách hành, tìm 05 xe 
trống gần nhất (trong phạm vi định trước – mặc định 20km) để điều xe và sau đó chỉ dẫn cụ 
thể đường đi đến đón khách cho tổng đài viên chỉ dẫn tài xế taxi nếu cần. 
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7.3 Xem lại lịch sử hành trình phân biệt đoạn đường xe có khách hoặc không có khách theo 
màu sắc 

 
- Khi xem “Báo cáo tiền cước theo xe” cho phép xem lại lộ trình của từng cuốc khách khi chọn  

7.4 Cảnh báo kích xung  
- Dựa trên sự chênh lệch giữa vận tốc đo được bằng GPS và Xung công tơ mét hệ thống cho phép 

đưa ra cảnh báo kích xung. 

 
7.5 Hoạch định lộ trình 

- Cho phép gõ địa chỉ hoặc tọa độ điểm xuất phát và đích đến hoặc chọn điểm xuất phát và đích đến 
trực quan trên bản đồ để tìm đường đi tối ưu nhất. 

- Cho phép chọn lại đường đi phù hợp bằng cách kéo đường đi đề xuất của hệ thống qua các điểm 
cần qua trung gian hệ thống sẽ tự động tìm đường đi tối ưu qua các điểm người dùng chỉ định. 

- Cho phép tính toán được thời gian và km quảng đường phải đi 
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7.6 Nhập nóng một cuốc khách mà khách hàng thỏa thuận với tài xế khi gọi về tổng đài để theo 

dõi 
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7.7 Menu tiện ích khi click chuột phải trên bản đồ  

 
7.7.1 Lấy địa chỉ và tọa độ tại điểm click chuột phải 

 
7.7.2 Tìm cuốc khách taxi: ứng dụng trong trường hợp tìm tài sản của khách bỏ quên 

trên xe 
- Cho phép tìm kiếm cuốc khách taxi theo một hoặc nhiều tiêu chí: 

o Thời gian bắt đầu đón khách: mặc định được chọn trước 3 giờ so với giờ hiện tại 
o Thời gian hoàn thành trả khách: mặc định đến cuối ngày 23 giờ:59 phút, khoảng thời 

gian cho phép lọc tối đa 1 ngày. 
o Khu vực đón khách: có thể gõ bất kỳ 1 từ hoặc 1 cụm từ thuộc địa chỉ đón khách 
o Khu vực trả khách: có thể gõ bất kỳ 1 từ hoặc 1 cụm từ thuộc địa chỉ trả khách 
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o Số tiền cuốc khách: cho phép tìm sai số trên dưới số tiền nhập vào à 10.000 VNđ. 
- Mặc định được sắp xếp cuốc khách theo thời gian đón khách mới nhất. 

 
- Cho phép xem lại hành trình của từng cuốc khách nhấn vào nút [xem]. 

 
7.7.3 Chức năng tìm đường đi khi chọn 2 điểm trên bản đồ 

- Click chuột phải trên bản đồ, chọn “tìm đường từ đây”. 
- Tiếp đó, click chuột phải trên bản đồ, chọn “tìm đường đến đây” 
- Tiếp đó, click chuột phải trên bản đồ, chọn “thực hiện tìm đường” 
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(click chuột phải trên bản đồ, chọn “xóa tìm đường”: để hủy bỏ việc tìm đường vừa thực hiện) 

 
7.7.4 Tìm danh sách 5 xe trống tại điểm click chuột trên bản đồ 

- Cho phép tìm danh sách 5 xe trống tại vị trí trên bản đồ khi click chuột phải. 
- Chức năng này sau đó hoạt động tương tự chức năng Nhập địa chỉ tìm 5 xe trống mục 7.2 

 
7.7.5 Canh giữa bản đồ, phóng to thu nhỏ, thu nhỏ bản đồ ngay tại vi trí click chuột phải 

trên bản đồ 
7.8 Báo cáo thống kê đặc thù theo Taxi 
- Báo cáo tiền cước theo xe (cho phép xem lại lộ trình của từng cuốc khách khi chọn) 
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- Báo cáo tiền cước theo nhóm xe 

 
- Báo cáo hành trình theo xe 

 
- Báo cáo lượt khách theo thời gian 
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- Báo cáo cuốc thoả thuận 

 
- Báo cáo xe mất tín hiệu lâu  

 
- Báo cáo xe dừng đỗ lâu  

 
- Báo cáo xe tỷ lệ không khách lớn  

 
- Biểu đồ có/không có khách 
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- Biểu đồ doanh thu 

 
Màn hình biểu đồ doanh thu theo xe 
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7.9 Thiết lập giá cước taxi tùy biến theo tưng loại xe, nhóm xe 

 
 

 
Demo: http://tracking.3stone.vn 

Liên hệ để có user/pwd 


