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I. GIỚI THIỆU

Nhằm mục đích phát triển và cải tiến sản phẩm định vị, song song với việc cho ra dòng sản
phẩm adsun TMS - T90 công ty chúng tôi cũng đưa ra bộ giao diện phần mềm mới bao gồm
phần mềm giao diện web, ứng dụng trên điện thoại để khách hàng tiện lợi trong việc kiểm soát
xe bất kỳ nơi đâu khi đảm bảo kết nối mạng tốt.
TMS - T90 là thiết bị giám sát hành trình với nhiều tính năng ưu việt và khả năng mở
rộng. Hoạt động trên nguyên tắc kết nối với máy chủ chuyên dụng và quản lý trực tuyến, ứng
dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến hiện nay như bản đồ kỹ thuật số, công nghệ định vị toàn
cầu và truyền dữ liệu không dây qua mạng điện thoại… giúp các chủ xe/doanh nghiệp theo
dõi, giám sát các phương tiện của mình một cách thuận tiện, hiệu quả hơn thông qua máy vi
tính, điện thoại hoặc máy tính bảng có kết nối internet. Thích hợp cho các loại xe thuộc đối
tượng bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
 Tính năng sản phẩm:
 Theo dõi lộ trình xe hiện tại và lịch sử lộ trình xe.
 Báo cáo tổng hợp tình trạng hoạt động theo quy chuẩn của bộ Giao Thông Vận Tải
(thời gian lái xe, dừng đỗ, báo cáo quá tốc độ, số lần đóng mở cửa…)
 Báo cáo tình trạng bảo dưỡng phương tiện.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ĐỊNH VỊ TRANG DINHVI.ADSUN.VN

 Cánh báo xe quá tốc độ, vi phạm thời gian dừng đỗ lâu hay điện áp acqui thấp.
 Quản lý số lượng xe trong vùng, gara…
 Quản lý xe tắt / bật điều hòa.
 Có chức năng tự thay đổi mật khẩu truy cập.

II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Đăng nhập hệ thống
Mở trình duyệt web (Chrome, Firefox, Coc coc, Opera…), nhập vào thanh địa chỉ website
dinhvi.adsun.vn, hệ thống yêu cầu nhập thông tin tên và mật khẩu đăng nhập

Nhập vào thanh địa
chỉ: dinhvi.adsun.vn

Nhập tên và mật
khẩu để đăng nhập
Tick vào nếu muốn lưu lại
mật khẩu trên trình duyệt

- Tên đăng nhập và mật khẩu được cấp bởi người quản trị, tùy vào mục đích sử dụng mà
người quản trị sẽ tạo và phân quyền phù hợp cho từng user để dễ quản lý và người dùng
thao tác nhanh chóng.
Nếu đăng nhập không thành công khách hàng có thể liên hệ với người quản trị công ty
hoặc gọi đến hotline chăm sóc khách hàng của Adsun để được hỗ trợ: 1900545456
- Ta có thể mở nhiều Tab (cửa sổ) để tiện cho việc quản lý và thao tác trên website. Cách
mở nhiều tab: Click phải chuột tại vị trí cần mở thêm trang, chọn “Open link in new
tab” hoặc “Mở liên kết trong tab mới”.
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2. Xem bản đồ xe
Sau khi đăng nhập bằng tài khoản đã được cung cấp, trang web sẽ hiện lên bản đồ tất cả các
xe

Nhấp chuột Xem thông tin
tài khoản đăng nhập

Nhấp chuột thu nhỏ thanh menu

Xem nhanh hành trình

Danh sách
vùng, điểm
Thời gian cập nhật
của định vị

danh
sách
tổng
hợp
xe

Chọn
cấu
hình
giao
diện

Màu sắc trạng
thái xe và số xe
theo trạng thái

- Xe có nhiều trạng thái hoạt động khác nhau (xe di chuyển, dừng/đỗ, mất vệ tinh…), để
dễ nhận biết thì bên dưới có ô chú thích màu xe và số lượng xe đang ở trạng thái đó. Nếu
muốn xem danh sách xe ở trạng thái hoạt động nào thì chọn vào ô màu xe đó.
1

Tất cả xe

5

Xe mất GPS

2

Xe di chuyển

6

Xe mất liên lạc

3

Xe dừng – đỗ

7

Xe quá tốc độ

4

Xe tắt máy
Chữ số bên trong ô màu là số lượng xe đang hoạt động ở trạng thái đó

- Để xem chi tiết từng xe, khách hàng có thể chọn vào biển số xe trong danh sách hoặc
click chuột trái vào biển số xe trên bản đồ để xem vị trí, trạng thái, tài xế và các thông số
hoạt động của xe: máy, máy lạnh, tốc độ, cửa, thời gian lái xe, mức sóng…
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- Nhấp chuột phải để xem thông tin của xe: số hiệu, số điện thoại/tài khoản SIM , số series
của thiết bị định vị, thông tin bảo trì. Khi đã bảo trì xe xong thì nên reset lại thông số để
tiện cho việc theo dõi và bảo dưỡng kịp thời
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- Ngoài ra khách hàng có thể khai thác các tính năng cơ bản trên bản đồ như: xem tọa
độ/địa chỉ, đo khoảng cách, tìm đường đi, đánh dấu điểm, vẽ vùng… bằng cách nhấp
chuột phải vào vị trí muốn sử dụng.
 Xem tọa độ: xem nhanh tọa độ tại vị trí chọn
 Xem địa chỉ: xem nhanh địa chỉ tại vị trí chọn
 Đo khoảng cách: xem khoảng cách ước lượng từ điểm này đến điểm kia.
Thực hiện: Chuột phải vào bản đồ  chọn “Đo khoảng cách”  Chấm điểm đầu đến
điểm đích để việc đo chính xác hơn

 Thêm điểm: những điểm mà xe thường xuyên hoạt động
Thực hiện: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí điểm bạn muốn đánh dấu, nhấn chuột
phải vào bản đồ  chọn “Thêm điểm”  nhập thông tin điểm rồi nhấn “Đồng ý”
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 Thêm vùng: những vùng mà xe thường xuyên hoạt động, một vùng có thể bao gồm
nhiều điểm
Thực hiện: Di chuyển con trỏ chuột đến vị trí vùng bạn muốn đánh dấu, nhấn chuột
phải vào bản đồ  chọn “Thêm vùng”  vẽ vùng  nhập thông tin vùng rồi nhấn
“Đồng ý”

 Chỉ đường: hỗ trợ chỉ đường đi, thời gian và quãng đường dự kiến
Thực hiện: nhấn chuột phải vào bản đồ  chọn “Chỉ đường”  nhập điểm bắt đầu và
kết thúc
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3. Quản lý doanh nghiệp
3.1 Hành trình xe
Chức năng này cho phép xem lại hành trình, các thông số hoạt động của xe (tốc độ, trạng
thái máy,…), địa chỉ, quãng đường đi được ở từng thời điểm. Xe dừng đỗ thì có màu đỏ,
khi di chuyển sẽ chuyển sang màu xanh.
Thực hiện: vào “Quản lý doanh nghiệp”  “Hành trình xe”  chọn xe  chọn khoảng
thời gian muốn xem lại  nhấn “Đồng ý”

B1: Chọn
xe

B2: Chọn khoảng
thời gian

B3: Nhấn
đồng ý

Chọn mốc
thời gian

B5:
nhấn
Chạy

B4:
tải
dữ
liệu

Xem lại từ đầu

Chọn tốc
độ xem

Dựa vào hành trình xe ta có thể xác định được điềm bắt đầu, kết thúc, điểm dừng đỗ
và thời gian dừng, đỗ, bằng cách nhấp chuột vào điểm đó trên hành trình.
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3.2 Báo cáo QCVN 31
 Báo cáo hành trình: Liệt kê vị trí, tọa độ, trạng thái hoạt động (xe chạy, dừng…) của
xe ở từng khoảng thời gian
B1: Chọn xe

Lọc dữ liệu tại 1 thời điểm

B2: Chọn khoảng
thời gian

B3: nhấn xem

Tùy chọn xuất ra file
để lưu lại

 Dừng đỗ: Thống kê số lần, thời điểm, khoảng thời gian, địa điểm, tọa độ mà xe dừng
đỗ.
 Quá tốc độ: Thống kê chi tiết thời gian, địa điểm, tọa độ, tốc độ mà tài xế chạy quá
tốc độ giới hạn mà Bộ GTVT cho phép
 Tốc độ giới hạn: tốc độ giới hạn mà Bộ GTVT quy định.
 Tốc độ trung bình khi quá tốc độ giới hạn (km/h): tốc độ trung bình của những lần
xe vượt quá tốc độ giới hạn.
 Thời gian lái xe: Thống kê lại thời gian lái xe của tài xế. Quy định của Bộ GTVT thời
gian lái xe liên tục tối đa là 4 giờ (nghỉ 15 phút), thời gian lái xe trong một ngày là 10
giờ. Khi tài xế lái xe vượt quá thời gian cho phép thì thiết bị định vị sẽ có tiếng bíp để
cảnh báo.
 Xem tất cả thời gian: Xem thống kê toàn bộ các cuốc xe
 Xem thời gian lái xe liên tục quá 4h: thống kê những cuốc xe có thời gian lái xe
liên tục quá 4h
 Tốc độ xe: Liệt kê tốc độ của xe ở từng khoảng thời gian
 Tổng hợp theo xe: Thống kê tổng hợp các số liệu về tổng km, số lần dừng đỗ, số lần
và tỉ lệ % quá tốc độ giới hạn theo các khoảng khác nhau của từng xe.
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 Tổng hợp theo tài xế: Thống kê tổng hợp các số liệu về tổng km, số lần dừng đỗ, số
lần và tỉ lệ % quá tốc độ giới hạn theo các khoảng khác nhau của từng tài xế.
3.3 Báo cáo doanh nghiệp
- Theo Dõi Vận Tốc: Xem được dữ liệu truyền từ định vị lên Sever, bao gồm thời điểm
và vận tốc của xe. Các tốc độ có màu hiển thị khác nhau
- Thực hiện: vào “Quản lý doanh nghiệp”  “Báo cáo doanh nghiệp”  “Theo Dõi Vận
Tốc” chọn vào đội xe chọn xe  chọn khoảng thời gian muốn thống kê  nhấn
“Xem”

Khách hàng có thể rê chuột vào từng thời điểm để xem vận tốc và vị trí của xe.
Báo cáo tổng hợp: thống kê bao gồm các nội dung như thời gian di chuyển, thời gian
dừng đỗ, tốc độ tối đa, tốc độ trung bình, số lần quá tốc độ, số lần dừng đỗ, số lần mở
cửa, thời gian xe chạy…theo quy định của Bộ GTVT.
Thực hiện: vào “Quản lý doanh nghiệp”  “Báo cáo doanh nghiệp”  “Báo cáo tổng
hợp” chọn vào đội xe và xe: để xem từng xe hoặc có thể để trống 2 ô này nếu muốn
xem tất cả các xe trong công ty  chọn khoảng thời gian muốn thống kê  nhấn
“Xem”
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- Báo cáo cuốc xe: thống kê lại các cuốc xe (1 cuốc xe tính từ lúc mở máy đến lúc tắt
máy) trong khoảng thời gian mà người dùng muốn xem, trong đó sẽ có những thông tin
gồm thời gian bắt đầu/kết thúc, địa chỉ bắt đầu/kết thúc, số km tính theo định vị GPS,
quãng thời gian thực hiện cuốc, nhiên liệu tiêu thụ định mức.

Xem nhanh hành
trình cuốc

Ngoài ra cũng có thể xem lại hành trình của từng cuốc xe bằng cách nhấn vào “Xem
hành trình” ở cuối dòng thông tin của cuốc xe đó.
-

Báo Cáo Trạm Thu Phí: Để hỗ trợ cho việc quản lý và theo dõi các phí dịch vụ, hệ
thống các trạm thu phí cầu đường đã được cập nhật vào bản đồ, ở mục này sẽ thống kê
số lần xe ra vào trạm thu phí.
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Thực hiện: vào “Quản lý doanh nghiệp”  “Báo Cáo Trạm Thu Phí” chọn vào đội xe và
xe, chọn thời gian để xem thống kê,

Báo cáo ra vào trạm thu phí: thống kê số lần ra vào trạm, địa điểm và tên của trạm thu
phí.
Báo cáo chi tiết ra vào trạm thu phí: thống kê thời điểm vào, ra và địa điểm của trạm
Bản đồ trạm thu phí: hiển thị toàn bộ các trạm thu phí trên tất cả các tuyến đường.
-

Báo cáo mất dữ liệu: thống kê những lần xe bị mất tín hiệu GSM(mất liên lạc), bao

gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, địa điểm bắt đầu và địa điểm kết thúc…của 1 lần
xe mất tín hiệu GSM.
-

Báo cáo ra vào điểm: chức năng này cho phép khách hàng có thể thống kê được số lần

xe vào ra các điểm (các điểm đã tạo ở phần bản đồ), có thể thống kê tất cả các xe theo 1
điểm hoặc nhiều điểm.
-

Báo cáo ra vào vùng: chức năng này cho phép khách hàng có thể thống kê được việc

xe vào ra các vùng (đã tạo ở phần bản đồ), có thể thống kê tất cả các xe theo 1 vùng hoặc
nhiều vùng.
-

Báo Cáo Kiểm Định: chức năng này giúp khách hàng theo dõi thời gian lưu hành và

thời điểm kiểm định của xe,
-

Theo Dõi Camera: (chưa sử dụng)

4. Quản lý chung
4.1 Quản lý xe
Liệt kê thông tin tất cả xe trong công ty và thông tin tài khoản SIM của thiết bị GSHT.
4.2 Danh sách và lập trình tài xế
 Nhập thông tin tài xế để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý nhân viên tài xế.
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Nhấn Xem để tải dữ liệu

Nhấn để thêm tài xế

Tùy chọn sửa hoặc xóa
tài xế

Ghi thẻ RFID

 Nếu công ty có gắn thiết bị quản lý tài xế (hộp quẹt thẻ) để theo dõi thời gian lái xe,
vi phạm tốc độ; thì mỗi tài xế sẽ được cấp một thẻ tài xế (RFID), mỗi thẻ sẽ có đầy đủ
thông tin lái xe bao gồm: họ tên, số GPLX, số điện thoại, thời hạn sử dụng…
 Để ghi thông tin tài xế vào thẻ chỉ cần đặt thẻ lên hộp RF-15, sau đó chọn vào tài xế
rồi nhấn “Ghi thẻ”

 Hướng dẫn sử dụng thẻ RFID: Muốn thao tác thành công trên thiết bị quản lý tì
xế RF-15 thì xe phải đang ở trạng thái dừng đỗ. Khi đổi tài, đăng xuất hoặc đăng
nhập phải có một khoảng thời gian delay (chờ) là 5 giây.
Đăng nhập: đặt thẻ RFID lên trên thiết bị RF-15, đăng nhập thành công thì thiết bị
kêu 3 tiếng “bíp”, đèn Power trên Định vị chớp chậm đều. Khi đó trên website
trong phần thông tin xe sẽ có thông tin tài xế
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Đăng xuất: đặt thẻ RFID lên trên thiết bị RF-15, đăng xuất thành công thì thiết bị
kêu 1 tiếng “bíp”, đèn Power trên Định vị chớp nhanh. Khi đó trên website trong sẽ
để thông tin tài xế là “null”
Lưu ý: Tính năng ghi thẻ tài xế chỉ được thực hiện bởi user có vai trò quản trị.
4.3 Quản lý vùng: Quản lý các vùng đã tạo trên bản đồ. Có thể theo dõi xe nào hiện trong
vùng.
4.4 Quản lý điểm: Quản lý các điểm đánh dấu trên bản đồ. Có thể theo dõi xe nào hiện
đang trong điểm. Các điểm này còn dùng trong quản lý bến, trạm của xe bus.
4.5 Định mức bảo trì
 Quản lý bảo trì
- Nhập và chỉnh sửa định mức bảo trì (km) cho các nội dung bảo trì (đảo lốp, thay lốp,
thay nhớt...) cho từng loại xe. Dựa vào những thông số này và km hiện tại, phần mềm sẽ
theo dõi việc bảo trì xe có quá hạn hay không  Giúp khách hàng bảo dưỡng xe đúng thời
điểm.
- Để thực hiện vào “Nhập liệu – Định mức bảo trì”, nhập vào số km định mức các nội
dung bảo trì rồi nhấn “Nhập” để hoàn tất.
Nhấn xem

Nhấn vào để
chỉnh sửa

Lưu ý: phải chọn đúng loại xe muốn áp định mức bảo trì

 Theo dõi bảo trì
- Theo dõi quá trình bảo trì xe theo các nội dung: đảo lốp, thay lốp, thay lọc nhớt, thay
lọc dầu và thay lọc gió. Dựa vào km hiện tại của xe và so sánh với thông số định mức
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để có thể thay thế, bảo dưỡng xe đúng thời điểm nhằm giúp phương tiện vận hành tốt
hơn.
- Sau khi thực hiện bảo trì xe cần phải RESET lại thông số. Để thực hiện click chuột
phải vào xe trên màn hình bản đồ, nhấn “Reset” vào nội dung đã thực hiện bảo trì.
 Lịch sử bảo trì: thống kê lại số lần và thời gian bảo trì xe
5. Quản trị
- Nhóm tài khoản: tạo và phân quyền cho từng nhóm tài khoản

Thêm
nhóm tài
khoản
mới mới
Chỉnh sửa hoặc xóa
nhóm tài khoản đã tạo

Tạo nhóm user mới:

Nhập tên nhóm
tài khoản

Chọn quyền mà nhóm
user này được phép sử
dụng

Sau khi chọn phân quyền xong nhấn “Xác nhận” hoàn tất việc tạo nhóm tài khoản
- Danh sách tài khoản: quản trị có thể tạo và phân quyền cho từng user của công ty
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Thêm tài khoản
mới

Tìm tài khoản

Chỉnh sửa hoặc xóa
tài khoản đã tạo

Nhập thông tin cho tài
khoản mới

Phân quyền tài khoản

Chọn danh sách xe
mà user quản lý

Nhấn Xác nhận
để hoàn tất

Chọn nhóm tài khoản
phù hợp với quyền sử
dụng của user
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 Đăng nhập sử dụng smart phone, tablet hoặc máy tính bảng…
 Để thuận tiện cho việc theo dõi và quản lý xe, khách hàng đăng nhập trực tiếp trên điện
thoại thông minh, tablet hoặc máy tính bảng...
 Phiên bản này chỉ hỗ trợ cho dòng sản phẩm adsun TMS - T90
Mở trình duyệt web (chrome, coccoc…) nhập vào thanh địa chỉ website:
dinhvi.adsun.vn hệ thống sẽ link vào m.dinhvi.adsun và yêu cầu thông tin tài khoản đăng
nhập

Nhập vào thanh địa
chỉ: dinhvi.adsun.vn

Nhập tên và mật
khẩu để đăng nhập

Tick vào nếu muốn lưu lại
mật khẩu trên trình duyệt

-

Sau khi nhập đầy đủ tên và mật khẩu, bấm vào “Đăng nhập” để vào hệ thống.

-

Một số trình duyệt web khi nhập bằng địa chỉ dinhvi.adsun.vn không thành công, khách

hàng thêm chữ ‘m’ vào trước dòng địa chỉ m.dinhvi.adsun ( xảy ra với dòng điện thoại HTC
dùng trình duyệt chrome)
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Khi đăng nhập thành công, giao diện chính sẽ có giao diện

Đổi mật khẩu
Đăng nhập

1. Bản đồ
-

Chức năng này ta có thể xem:
 Danh sách xe bao gồm biển số xe, tốc độ và địa chỉ
 Hiển thị xe trên bản đồ ta nhấp vào nút mở rộng.

Nhập
biển
số xe
Màu sắc trạng
thái xe và số xe
theo trạng thái

Nút mở rộng
xem bản đố

Màu sắc trạng
thái xe và số xe
theo trạng thái
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- Xe có nhiều trạng thái hoạt động khác nhau (xe di chuyển, dừng/đỗ, mất vệ tinh…), để
dễ nhận biết thì bên dưới có ô chú thích màu xe và số lượng xe đang ở trạng thái đó. Nếu
muốn xem danh sách xe ở trạng thái hoạt động nào thì chọn vào ô màu xe đó.
1

Tất cả xe

5

Xe mất GPS

2

Xe di chuyển

6

Xe mất liên lạc

3

Xe dừng – đỗ

7

Xe quá tốc độ

4

Xe tắt máy

- Để xem chi tiết từng xe, khách hàng có thể chọn vào biển số xe trong danh sách hoặc
nhấp vào biển số xe trên bản đồ để xem vị trí, trạng thái, tài xế và các thông số hoạt động
của xe: máy, tốc độ, cửa, thời gian lái xe, số lần dừng đỗ, quá tốc độ…

Trở về màn
hình danh
sách xe

Chọn thu gon hay
chi tiết

- Khách hàng có thể xem các thông số của xe bao gồm tín hiệu GPS, điện áp, km cuốc
xe, tốc độ, trạng thái tắt mở máy, cửa xe, số lần dừng đổ, số lần quá tốc độ, tài xế, địa chỉ...
- Thông tin xe sẽ hiển thị theo 2 dạng: bảng thu gọn và bản chi tiết(chọn vào hình mũi tên
trên bảng thông tin)
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2. Hành trình xe
-

Chức năng này cho phép xem lại hành trình, các thông số hoạt động của xe (tốc độ,

trạng thái máy,…), địa chỉ, quãng đường đi được ở từng thời điểm. Xe dừng đỗ thì có màu
đỏ, khi di chuyển sẽ chuyển sang màu xanh.
B1: Chọn
xe

B2: Chọn khoảng
thời gian

B4:Chọn móc
xem hành trình

B3:
tải
dữ
liệu

Nút mở rộng
xem bản đồ

- Sau khi chọn xe và thời điểm cần xem hành trình, nhấp vào ô tải dữ liệu (B3) khách
hàng có thể xem nhanh bảng thông tin về xe.
- Khách hàng nhấp vào thanh %(B4) để xem lại thông tin xe về thời gian, vận tốc, Gps
tại thời điểm đó, có thể nhấp vào nút mở rộng để xem vị trí của xe trên bản đồ

Xe dừng

Xe đổ
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3. Báo cáo cuốc xe:
- Thống kê lại các cuốc xe (1 cuốc xe tính từ lúc mở máy đến lúc tắt máy) trong khoảng
thời gian mà người dùng muốn xem, trong đó sẽ có những thông tin gồm thời gian chạy,
thời gian bắt đầu/kết thúc, địa chỉ bắt đầu/kết thúc, số km tính theo định vị GPS

4. Báo cáo tổng hợp:
-

Thống kê theo ngày bao gồm các nội dung như km(gps) số lần quá tốc độ, số lần vi
phạm thời gian lái xe...

5. Danh sách xe
-

Liệt kê toàn bộ xe trong công ty, trong đội xe bao gồm những thông tin như loại hình

kinh doanh, loại xe, tốc độ giới hạn, ngày tạo, ngày hết tiền...
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6. Báo cáo dừng đỗ:
-

Thống kê số lần dừng, đỗ thời điểm và địa điểm dừng đỗ

 Ngoài ra, khách hàng có thể vào kho ứng dụng để download app để xem xe
Thực hiện: vào CH Play download ứng dụng GPS ADSUN và cài đặt vào máy,
sau khi cài đặt khách hàng sẽ thao tác đăng nhập vào hệ thống, ứng dụng này sẽ
hỗ trợ cho việc quản lý và theo dõi xe 1 cách thuận tiện với giao diện và nhiều
tính năng vượt trôi. Hiện nay, ứng dụng này chưa hỗ trợ cho hệ điều hành
Androi

