HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG
TRACKASIA.VN DÀNH CHO ADMIN
I.

Thông tin đăng nhập trên web back-end

Link đăng nhập: https://trackasia.vn/admin
Đăng nhập bằng username và password được cung cấp

II.

Tổng quan về web back-end
1. Giao diện chính trên web back-end

2. Thanh menu ngang màu xanh lá nằm ở trên cùng
o
o
o

o

o
o

icon cho phép ẩn/hiện thanh điều hướng đen bên trái.
link đến website trackasia.vn.
Thông báo về tình trạng giao hàng cập nhật bởi tài xế trên app.

Phần chọn ngôn ngữ.

Xem được thông tin chi tiết của admin.
Đăng xuất.

o

Tùy chỉnh màu sắc chính của giao diện.

o

Thanh trạng thái thể hiện số lượng xe của từng trạng thái cụ thể
3. Thanh điều hướng
o Thanh điều hướng màu đen nằm bên trái màn hình chính.
o Gồm có các options:

 Tùy chọn: Nơi thiết lập các dữ liệu quan trọng của hệ thống như hệ
thống xe, chính sách lương, phí cầu đường, danh mục hàng hoá …
 Người dùng: Nơi quản lý toàn bộ các đối tượng trong hệ thống (quản
lý hay điều phối, tài xế, khách hàng).
 Giám sát lái xe: Cho phép theo dõi vị trí và trạng thái của toàn bộ xe
có trong hệ thống.
 Quản lý đơn hàng: Hiển thị toàn bộ đơn hàng ở trạng thái “Đang chờ”
xử lý.
 Giám sát giao hàng: Hiển thị danh sách vận đơn đã giao cho tài xế và
tình trạng giao hàng của các vận đơn này
 Thống kê: thống kê kết quả quá trình hoạt động trong hệ thống.
 Chi phí phát sinh: Quản lý các chi phí phát sinh do tài xế cập nhật
trong quá trình vận chuyển vận đơn
 Chứng từ hóa đơn: Quản lý các giấy tờ chứng từ liên quan tới một
vận đơn cụ thể
 Thanh toán: Quản lý các loại chi phí và bảng lương cho các tài xế
trong hệ thống

III.

Các chức năng chính
1. Tuỳ chọn

a. Upload file
Là nơi tải lên và lưu trữ tất cả các file cần cất giữ trong hệ thống như đơn hàng,
danh sách tài xế, danh sách chứng từ…

b. Điểm ghi chú
o Là danh sách các điểm cần đưa vào Black Point hoặc White Point
-

Black Point: Những địa điểm tài xế không được đi vào

-

White Point: Những địa điểm tài xế được đi vào

bấm vào đây để thêm điểm ghi chú:

o



Địa chỉ được hỗ trợ bằng đề xuất thông minh tích hợp từ Google maps.



Trạng thái: gồm có 2 trạng thái Black Point và White Point.



Nhân viên là danh sách được thiết lập sẵn từ đầu: gán thiết bị nào cho tài
xế nào và cho xe nào.



Nội dung thông tin trên có nghĩa là Nhân viên Shipper T1 này không được
đi qua điểm “95 Đường số 30, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM” trên tất
cả hành trình. Nếu rơi vào trường hợp này thì lưu vào Thống kê phần
Điểm ghi chú.

o
o

bấm vào để chỉnh sửa từng mục.
bấm vào để xóa từng mục

c. Hệ thống xe

o

Cho phép thêm vào hệ thống dữ liệu từng chiếc xe.

o Bảng thiết lập giá trị của xe:

o Bộ lọc cho phép tìm kiếm chính xác xe trong hệ thống.
o

Cho phép xuất ra file excel chứa dữ liệu của toàn bộ hệ thống xe

o Trạng thái xe:


Active: Xe đang chạy.



Maintain: Xe đang bảo trì, tạm ngưng hoạt động.

d. Chính sách lương
o Là số liệu thiết lập sẵn đối với lương, tức là với mỗi mốc khoảng cách khác
nhau sẽ áp dụng mức lương cho tài xế tương ứng với từng trọng lượng xe cụ
thể.

o

Tạo chính sách lương theo khoảng cách

e. Phí mãi lộ

o Chi phí hỗ trợ tài xế khi bị công an phạt được thiết lập cho từng khoảng cách
áp dụng lên mỗi loại xe.
o

Tạo phí mãi lộ

f. Phí cầu đường

o Là chi phí về cầu đường cho tài xế ở mỗi độ dài cung đường khác nhau cho
từng loại xe có trọng lượng khác nhau.
o

Tạo loại phí cầu đường mới.

Chỉ cần nhập “Địa chỉ khu vực” do Google đề xuất thì hệ thống tự điền chính xác
các giá trị “Tỉnh”, “Kinh độ”, “Vĩ độ”.
o

Xuất file ra dạng excel.

g. Địa chỉ mẫu

o Địa chỉ mẫu này sẽ được lưu vào hệ thống là những địa điểm được sử dụng
thường xuyên.

Tìm kiếm địa chỉ mẫu

o
o

Tạo địa chỉ mẫu mới.

Nhập “địa chỉ” thông qua đề xuất thông minh của Google, hệ thống sẽ tự động
điền kinh độ, vĩ độ
h. Thiết bị
Cùng với tài xế và xe thì thông tin thiết bị rất quan trọng, một thực thể gồm có bộ
3 thông tin này mới có giá trị.

Lưu ý Tên thiết bị, ID/IMEI sẽ được tự động lưu lại trong hệ thống khi tài xế sử
dụng thiết bị để đăng nhập vào ứng dụng tài xế.
i. Danh mục
Danh mục cho phép quản trị viên tạo danh mục loại hàng hoá (điện tử, thực
phẩm) hoặc kiểu vận chuyển (Full Track Loading (FTL), Less Track Loading
(LTL)). Các danh mục này sử dụng trong phần “Quản lý đơn hàng”.

o

Tạo một danh mục mới.

o Chỉ nên chú ý vào Tên, mục sắp xếp hệ thống dựa vào để sắp xếp theo thứ
tự phát sinh.
j.

Loại chi phí

o Cho phép tạo các loại chi phí cần thiết hỗ trợ trước cho tài xế trong
từng vận đơn

o

Tạo một loại chi phí mới

k. Phục hồi dữ liệu
o Các dữ liệu có thể phục hồi lại trong vòng x phút trước gồm

2. Người dùng
a. Quản lý

o Nơi cho phép tạo tài khoản điều phối (quản lý) và phân quyền cụ thể cho
từng điều phối viên bằng cách chọn những ô tương ứng với quyền được
xem, thêm mới, cập nhật và xóa tương ứng với các dữ liệu của hệ thống.
o Các dữ liệu và quyền mà user quản lý mới được tạo bởi admin tổng gồm:

o Các dấu tick ở 4 cột thao tác chỉ có giá trị khi dấu tick ở mục Tên dữ liệu
được chọn.
o Giao diện của user quản lý được admin tạo sẽ có giao diện như sau:

Trong đó có dữ liệu:


Tùy chọn gồm “Điểm ghi chú” và “Địa chỉ mẫu” là dữ liệu riêng.



Người dùng gồm “Khách hàng” là dữ liệu riêng.



“Tài xế” là dữ liệu chung.

b. Tài xế
o Quản lý danh sách tài xế đang có trong hệ thống

o

Thêm tài xế mới

o Click chọn tên tài xế hoặc link “Lịch sử” sẽ hiển thị chi tiết hành trình của tài
xế theo ngày được chọn

c. Khách hàng
o Quản lý danh sách khách hàng đang có trong hệ thống

o

Tạo khách hàng mới

o Có 2 trạng thái kích hoạt và tạm ngưng: liên quan đến việc account tuy tồn tại
trên hệ thống nhưng có sử dụng được không hoặc chưa được kích hoạt.

o Khách hàng dùng email và mật khẩu do admin tạo để đăng nhập vào
trang https://trackasia.vn/login/client, giao diện khách hàng như sau:

3. Giám sát lái xe

o Bên trái là thông tin tài xế đang chạy loại xe nào và đang trong tình trạng
Rảnh (Free) hay đang Chạy (Load).

o Bên phải là hình thực tế vị trí xe trên bản đồ, bấm vào mỗi icon xe tương ứng
màu sắc cam (Load) và xanh (Free) sẽ hiện ra thông tin chi tiết gồm: thông tin
chung của xe, thiết bị nào, số điện thoại và trạng thái hoạt động hiện tại của
thiết bị (online hay offline).

4. Quản lí đơn hàng
Chứa danh sách toàn bộ đơn hàng có trong hệ thống.

a. Thêm đơn hàng mới
Cách 1:

Mục “Chung”:

Thêm đơn hàng mới thủ công.

o “Mã tham chiếu” là mã đơn hàng của bên phía khách hàng.
o “Mã đơn hàng” là mã đơn hàng do ADVN sinh ra
o “Địa chỉ xuất phát” và “Địa chỉ đến” được hỗ trợ đề xuất bởi Google map.
o Dựa vào 2 thông số địa chỉ trên mà hệ thống đề xuất tất cả “Trạm thu phí” có
thể có trên hành trình cho admin có quyền chọn.
o “Khoảng cách” tương tự dựa vào thông số địa chỉ đầu cuối để tính ra độ dài
quãng đường.
o “Danh mục” là kiểu vận chuyển (FTL, LTL) hoặc kiểu hàng hoá (điện tự, thực
phẩm, …)
o “Thu Phí (COD)” là giá trị đơn hàng cần thu hộ
o Các trạng thái của đơn hàng: Trạng thái mặc định là “Đang chờ” nghĩa là
đang chờ xử lý.
Mục “Khách hàng”:

Ghi nhận các thông tin của khách hàng tạo đơn hàng.
Mục “Hàng hóa”:

Tất cả thông tin Hàng hóa cực kỳ quan trọng, liên quan đến việc tính toán và đề
xuất tối ưu hóa chi phí chuyến đi, ví dụ “Giờ giao” và “Giờ nhận” ảnh hưởng đến
việc sắp xếp thứ tự giao cho hợp lý, hoặc “Số lượng” “Cân nặng” và “Số khối” có
ảnh hưởng tới việc gom nhóm các đơn hàng.
Mục “Ghi chú”

Phần ghi chú đơn hàng này sẽ hiển thị cho trên app cho tài xế nào phụ trách việc
này.
Cách 2: Thêm hàng loạt

hệ thống cho phép tải xuống file mẫu dữ liệu, tất cả các cột là cần thiết
để đề xuất và tính toán trong hệ thống có giá trị, nên tốt nhất là điền đủ thông tin.

Khi bộ dữ liệu có đủ, chọn file và
import vào hệ thống.
Khi đó với các dòng dữ liệu có dấu chấm than đỏ là dữ liệu có
vấn đề khiến hệ thống không hiểu hoặc trống -> Cần kiểm tra lại.

Sắp xếp, thống kê số lượng đơn hàng theo độ ưu tiên tương ứng với thời gian:
Hôm nay, Ngày mai, Đơn trễ, Tổng đơn.

b. Thao tác trên 1 đơn hàng

Cho phép chỉnh sửa lại các thông tin giống phần Thêm đặt

o
hàng ở trên.
o

Cho phép tách đơn hàng đang chọn thành nhiều đơn nhỏ hơn dựa
vào 3 tiêu chí để chia đơn hàng: theo thể tích (Volume), theo trọng lượng
(Weight) và theo số lượng hàng hóa (Quantity)

o

Chỉ những hóa đơn cùng mã đơn hàng mẹ mới gộp chung được.

o

Xóa đơn hàng được chọn khỏi danh sách.

c. Thao tác trên nhiều đơn hàng cùng 1 lúc

o

Chỉ những hóa đơn cùng mã đơn hàng mẹ mới gộp chung được.

Nếu gộp các đơn hàng không cùng mã đơn hàng mẹ thì hệ thống sẽ gửi thông
báo không gộp được

o

Xóa các đơn hàng được chọn khỏi danh sách.

d. Giao đơn hàng cho tài xế
Bước 1: Chọn các đơn hàng muốn gom chung vào một chuyến vận chuyển.

Bước 2: Sau khi chọn các đơn hàng đi cùng 1 chuyến xe, hệ thống tự động đề
xuất xe và các chi phí liên quan, các chi phí này có thể tuỳ chỉnh với các lưu ý
sau:
o Chọn Hai chiều/Một chiều, chọn Theo đơn/Theo chuyến và chọn Xe nào
(trong dropdown list) sẽ quyết định các chi phí gồm “Lương”, “Phí mãi lộ”,
”Phí nhiên liệu”, “Phí khác” và sẽ ảnh hưởng đến “Tổng” chi phí cho chuyến
đi đó.
o Giá trị trong thanh chọn xe được sắp xếp sẵn theo độ ưu tiên, được hệ thống
tính toán sẵn và đề xuất sao cho tối ưu nhất theo trọng tải , tình trạng xe, vị trí
xe.
Bước 3:

bấm vào để chọn phí cầu đường.

o Chọn các trạm thu phí có thể có trên cung đường do Google map đề xuất

o Sau khi chọn xong các trạm thu phí, hệ thống sẽ tính toán các giá trị bên
dưới bản đồ: Phí cầu đường, Tổng khoảng cách, Tổng thời gian (ước lượng).

o Xong bấm nút

ở góc trên bên phải màn hình, hệ thống tự động điền

vào cột Phí cầu đường:

Bước 4: Bấm nút

Bước 5: Bấm nút

để xem lại đơn hàng lần cuối.

để xác nhận giao đơn hàng cho tài xế.

Đơn hàng đã được giao đến tài xế, đơn hàng này có thể chỉnh sửa (xem mục e.
Chỉnh sửa đơn hàng đã giao) hoặc Theo dõi (xem mục 7. Giám sát giao hàng)
e. Chỉnh sửa đơn hàng đã giao
Quy trình chỉnh sửa tương tự như lúc Giao đơn hàng cho tài xế.

5. Giám sát giao hàng
o Đơn hàng sẽ được tự động chuyển từ mục “Quản lý đơn hàng” sang mục
“Giám sát đơn hàng” và mục “Thống kê” khi đã giao thành công cho tài xế,
đồng thời tài xế nhận được vận đơn trên ứng dụng điện thoại.
o Danh sách các đơn hàng đã giao cho tài xế chờ hoàn tất:

o Cảnh báo cho đơn hàng quá tải hoặc quá khổ

o Đơn hàng được phân chia rõ ràng ra 3 tabs: Giao hàng, Đơn hàng và Plan,
bên dưới mỗi tab có cả bản đồ trên Google thực tế tài xế đi tới đâu.

o Khi tài xế xác nhận hoàn thành 100%, đơn hàng này sẽ không còn xuất hiện
ở tab “Quản lí đơn hàng” nữa, mà chuyển hẳn sang mục “Thống kê”.

6. Thống kê

Hệ thống tự động ghi nhận và thống kê lại toàn bộ sự thay đổi trong quy trình vận
chuyển, các số liệu được thể hiện như ở trên:
o Thống kê theo tài xế:

o Thống kê theo xe:

o Thống kê theo khách hàng:

o Thống kê theo đơn hàng:

o Thống kê theo điểm ghi chú:

o Thống kê giao hàng:

o Thống kê thời gian giao hàng:

o Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ xuất file excel và báo cáo dạng biểu đồ:

7. Chi phí phát sinh
o Chi phí phát sinh do tài xế báo cáo lên.

o Ở mỗi dòng chi phí phát sinh admin phải đồng ý (bấm

và chọn giá

trị “Đồng ý”) thì chi phí mới được cộng thêm cho chuyến đi và lương tài xế:



Lương cũ:



Lương mới:

8. Chứng từ hóa đơn
o Danh sách chứng từ hóa đơn do tài xế báo cáo lên.

o Chọn một mục:

9. Thanh toán
o Là chi tiết lương của từng tài xế, trong đó có cộng dồn lương theo tháng, hết
tháng reset về 0, bao gồm cả chi phí phát sinh nếu có.

o
o

In bảng lương của 1 tài xế cụ thể
In bảng lương của tất cả các tài xế trong tháng đang chọn

