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GIỚI THI ỆU VỀ HỆ THỐNG TRACKING 

 

http://atoztracking.vn/  là hệ thống theo dõi, định vị và quản lý tài sản trực tuyến có gắn 
thiết bị GPS. Hệ thống chạy trên nền bản đồ 63 tỉnh thành VN đầy đủ và chính xác.  Hệ 
thống quản lý đa chức năng cho ô tô, xe máy và người dùng. 
Trước hết để sử dụng hệ thống Tracking Web Service chúng ta truy cập vào đường link: 
http://atoztracking.vn/  Tiến hành đăng nhập thông tin user và password để vào hệ thống 
Account demo: user: demo123  -  pass: demo123.  
Hiện tại hệ thống của chúng tôi hỗ trợ 3 loại ngôn ngữ: Việt Nam, Trung Quốc và Tiếng 
Anh. Để lựa chọn ngôn ngữ, click vào góc phải trên cùng của màn hình. 

.  
Để đổi password sau khi đăng nhập chúng ta click vào góc phải phía trên cùng của giao 
diện  (vị trí hiển thị account người dùng và để thoát khỏi tài khoản), sau đó vào mục thay 
đổi mật khẩu. Hoặc vào mục Quản lý/Quản lý người dùng/Đổi mật khẩu để thay đổi và 
lưu lại mật khẩu mới. 

 

Phần trên cùng của hệ thống là các chức năng chính của giải pháp. 
Gồm: (Giám sát, Quản lý và Báo cáo). Trong mỗi chức năng đó 
gồm nhiều tính năng khác. Để giám sát, theo dõi đối tượng (xe, 
thiết bị) chúng ta sử dụng những chức năng của phần Giám sát 
như: Theo dõi lộ trình , L ịch sử di chuyển, Thông tin, Cảnh 
báo, ,… 

Người dùng có thể xem, một số chức năng cơ bản, ngay khi click 
vào thiết bị như: Biển số xe, tài xế cầm lái, số giấy phép lái xe, 
thời hạn của bằng lái và một số trạng thái của xe như: Vận tốc, 
nhiên liệu, nhiệt độ (nếu có), trạng thái động cơ, điều hòa 



(bật/tắt), vị trí hiện tại của xe (số nhà, đường, phường, xã, quận, huyện,…) trạng thái xe 
(dừng, chạy).  
 
Để xem trạng thái hoạt động của xe người dùng xem ở góc trái thông qua mầu của xe. 

 
Để xem vị trí hiện tại của xe, người dùng click vào thiết bị hoặc nhìn trên bản đồ. 
Thông thường hệ thống sẽ định vị ra vị trí của thiết bị, tuy nhiên trong ở một số khu vực 
chưa xây dựng dữ liệu tới. Người dùng có thể định vị vị trí bằng bản đồ Vệ tinh  hoặc 
Kết hợp giữa bản đồ Vệ tinh và bản đồ. Những thông tin cần thiết, hoặc chỉ dẫn sẽ hiển 
thị ở bên trái của giao diện. Trạng thái của thiết bị được thể hiện qua mầu sắc (Mầu 
xanh: xe đang chạy,  mầu đỏ: xe dừng, mầu vàng mất GPS, mầu xám: mất tín hiệu)  

Đối với chức năng Giám sát  

 
Để theo dõi từng thiết bị click vào thiết bị và click vào chức năng Theo dõi lộ trình . 
Vào L ịch sử di chuyển để xem lại lộ trình xe chạy (theo thời gian và ngày tháng). Vào 
Thông tin để xem thông tin về thiết bị. Hiện tại hệ thống hỗ trợ Nhắn tin  và gửi lệnh 
điều khiển (config) thiết bị trực tiếp mà thay vì phải sử dụng điện thoại để nhắn tin. Vào 
mục Cảnh báo để xem cảnh báo nếu cài đặt chắc năng cảnh báo. Để xem vị trí thiết bị 
trên bản đồ chúng ta có thể lựa chọn bản đồ: Bản đồ, Vệ tinh  hoặc Kết hợp (gồm bản 
đổ 3D và 2D). Để hiển thị hoặc bỏ bớt một số thông tin về thiết bị như: Hiện biển kiểm 
soát, Hiển thị thông tin thiết bị, Theo dõi cảnh báo thiết bị, The dõi thiết bị. Chúng ta 
click vào mục đó (mũi tên đỏ hình trên).  

Đối với chức năng Quản lý 

 

Để thêm thiết bị. Click vào mục Thêm thiết bị nhập các thông tin của thiết bị 



 

Để quản lý thiết bị Click vào mục Quản lý thiết bị. Người quản lý có thểm xem được tất 
cả các thiết bị hiện có. Hoặc có thể tìm kiếm 1 thiết bị bất kỳ theo mã thiết bị hoặc theo số 
sim. 

  

Tương tự để thay đổi hoặc lựa chọn phương tiện (tài xế, hình ảnh). Người dùng cót thể 
click vào mục Phương tiện (Tài xếm Hình ảnh) . 

Để quản lý người dùng. Click vào mục Quản lý người dùng. Để chỉnh sửa thông tin 
người dùng trực tiếp click và user để thay đổi cập nhật thông tin. 



 

Để thêm người dùng mới. Click vào mục Thêm người dùng để thêm người dùng con. 
Lưu ý:  

- Lựa chọn ngày hết hạn tối (01 hoặc hơn tùy thuộc vào hợp đồng với khách hàng) 
- Không kích hoạt chức năng tạo thiết bị. 

 
Đối với chức năng Báo cáo 
Người dùng click vào từng loại báo cáo để sử dụng. 

 
Mỗi đơn vị (doanh nghiệp, cá nhân) có những yêu cầu báo cáo khác nhau. Hiện tại 
Splend hỗ trợ 3 dạng báo cáo. Báo cáo về giao thông, nhiên liệu  và báo cáo tổng hợp 
(báo cáo khác) người dùng hoàn toàn có thể kết xuất ra file excel để làm báo cáo cho 



doanh nghiệp. 

 

Ví dụ: Trong mục báo cáo theo quy định của Bộ Giao Thông: Người dùng có thể xem 
được: Báo cáo tổng hơp, chi tiết dừng đỗ, trạng thái cửa, thời gian lái xe liên tục trong 
ngày, trong suốt hành trình 

Báo cáo Nhiên liệu: Trong trường hợp người dùng gắn thêm phao xăng hoặc cảm biến 
nhiên liệu (sensor) để giám sát nhiên liệu thì người dùng có thể sử dụng chức năng này: 
Báo cáo quá trình cấp nhiên liệu, tiêu hao nhiên liệu, nạp xả nhiên liệu. 

Ngoài ra còn có một số báo cáo khác như: hành trình, di chuyển, cảnh báo, điểm kiểm 
soát,… 

 


