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I. GIỚI THIỆU 

1.1. Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu: 

Tài liệu được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng được các 

chức năng của AMISS- phần mềm khai thác số liệu trong hệ thống thu thập dữ liệu tự 

động từ công tơ điện tực AMR. Tài liệu tập trung vào các chức năng của công tơ 3 pha 

sử dụng công nghệ GPRS 

1.2. Phạm vi tài liệu 

Tài liệu viết hướng dẫn sử dụng cho tất cả các module chức năng của phần mềm AMISS. 

Tài liệu này phục vụ các đối tượng sau: 

 Người sử dụng: Là các nhân viên các đơn vị điện lực, các khách hàng sử dụng điện 

và có nhu cầu theo dõi điện thường xuyên,.. 

 Nhân viên phát triển phần mềm và nhân viên kiểm thử. 

1.3. Các thuật ngữ và từ viết tắt 

# 
Từ viết tắt Mô tả tiếng việt Mô tả tiếng anh (nếu có) 

1 HDSD Hướng dẫn sử dụng   

2 AMISS Hệ thống cơ sở hạ tầng đo 

lường tiên tiến 

Advanced Metering 

Infrastructure System 

3 AMR Hệ thống đọc dữ liệu công tơ 

điện tử tự động 

Automatic Meter Reading 

4 TSVH Thông số vận hành  

    

 

1.4. Cấu trúc Tài liệu: 

Tài liệu này gồm 3 phần, được bố trí như sau: 

 Phần I: Giới thiệu chung về tài liệu 

 Phần II: Tổng quan phầm mềm  
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 Phần III: Các chức năng chung  

 Phần IV: Hướng dẫn sử dụng các chức năng menu Thông tin hệ thống  

 Phần V: Hướng dẫn sử dụng các chức năng menu Dữ liệu khai thác  

 Phần VI: Hướng dẫn sử dụng các chức năng menu Giám sát kết nối  

 Phần VII: Hướng dẫn sử dụng các chức năng menu Thống kê sự kiện  

 Phần VIII: Hướng dẫn sử dụng các chức năng menu Báo cáo  

1.5. Tài liệu tham khảo 

Không có (N/A) 

II. TỔNG QUAN 

2.1. Giới thiệu tổng quan phần mềm 

Nhằm đáp ứng yêu cầu cho tất cả các đơn vị điện lực và tiết kiệm chi phí, thời gian 

của nhân viên đi ghi số điện, IFC đã đưa ra giải pháp AMR thu thập dữ liệu từ công tơ 

điện tử đọc về. Amiss web là một trong các ứng dụng của hệ thống AMR.  

Cơ sở dữ liệu

IFC service

AMISS web

 Com Server

Cập nhật trạng thái modem

Phần mềm đồng bộ dữ liệu

Phân tích sang file text

Data Analyzer

Phân tích sang file hexa

internet

 

Hình 2. 1: Ứng dụng phần mềm AMISS trong hệ thồng AMR 
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AMISS (Advanced Metering Infrastructure System) là ứng dụng cung cấp giao 

diện tương tác với khách hàng và điện lực, giúp giám sát các thông số đọc về từ công 

tơ tại các điểm đo lắp đo xa. Ứng dụng cho phép người dùng ghi chỉ số mà không cần 

trực tiếp đến nơi để ghi bằng tay, góp phần tiết kiệm thời gian và nhân lực cho ngành 

điện. Ngoài ra ứng dụng cung cấp rất nhiều các báo cáo phù hợp với yêu cầu của các 

đơn vị điện lực, giúp các nhân viên điện lực quản lý dễ dàng hơn, việc giám sát hiệu 

quả và giảm thiểu tổn thất.  

2.2. Mô hình ứng dụng AMISS web 

Website được xây dựng dựa trên mô hình webservice. Luồng dữ liệu công tơ đọc 

về -> qua đường truyền GPRS/3G -> Comserver -> DB Oracle -> Webserver -> Người 

dùng xem bằng website Amiss truy cập thông qua internet. 

Client

Web Server

Database

Internet

LAN

 Service 
 IIS 7

 Oracle DB
 FTP và xử lý file text

 Web browser

HTTP HTTP

 

Hình 2. 2: Kiến trúc xây dựng ứng dụng AMISS web 

2.3. Các chức năng của phần mềm  
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PHẦN MỀM AMISSv3

 Thông tin hệ thống  Dữ liệu khai thác
Truy nhập 
ứng dụng Thống kê sự kiện Giám sát kết nối 

Đăng nhập

Đăng xuất 

Thông tin khách hàng Thông số vận hành 

Lọc chỉ số

Đồng bộ CMIS

Cảnh báo vận hành Thống kê trạng thái 
kết nối

Nhật ký lắp đặt vận 
hành

Thông tin 
người dùng

Danh mục điểm đo 

Báo cáo 

Thống kê sản lượng

Đánh giá chất lượng 
điện

Ước tính tổn thất 

Cấu hình cảnh báo 
vận hành

Sự kiện công tơ

Thiết lập cảnh báo sự 
kiện 

Cảnh báo thông tin 
điểm đo

Thống kê lắp đặt Báo cáo vận hànhQuản lý người dùng 

Quản lý đăng nhập 

Phân quyền người 
dùng

Nhập thông tin khách 
hàng từ CMIS

Cập nhật STT công tơ

Thanh lý điểm đo

Xuất thông tin điểm 
đo 

Cảnh báo mất điện 

Thiết lập nhận cảnh 
báo vận hành

Lịch sử thay công tơ

Báo cáo hoạt động 
người dùng

Báo động xử lý sự 
cố, sự kiện 

Báo cáo điểm đo 
thanh lý

Báo cáo điểm đo 
chưa có dữ liệu 

Đặt lại mật khẩu

Đọc tức thời 3 pha

Báo cáo thống kê 
mang tải 

Thống kê xử lý GPRS

 

Hình 2. 3: Các chức năng chính trong phần mềm AMISSv3 

Danh sách các chức năng của phần mềm gồm:  

STT Chức năng Mô tả 

DỮ LIỆU KHAI THÁC 

1 THÔNG SỐ VẬN HÀNH 

Xem tất cả các thông số thu thập về bao 

gồm: U, I, Cos, F, P, Q, S, chỉ số điện năng, 

chỉ số vô công… 

2 ƯỚC TÍNH TỔN THẤT Ước tính tổn thất 

3 ĐỒNG BỘ CMIS 

Lấy chỉ số và đồng bộ vào CMIS theo ngày 

giờ bất kỳ 

4 LỌC CHỈ SỐ 

Cho phép lọc chỉ số: lọc bảng, pha, lọc dữ 

liệu,.. 

5 ĐỌC TỨC THỜI 3 PHA Cho phép đọc tức thời 3 pha 

6 THỐNG KÊ XỬ LÝ GPRS  Xem báo cáo thống kê xử lý GPRS 
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THỐNG KÊ SỰ KIỆN 

7 

CẤU HÌNH CẢNH BÁO 

VẬN HÀNH 

Thiết lập cấu hình cảnh báo cho một hoặc 

một vài điểm đo 

8 CẢNH BÁO VẬN HÀNH 

Xem các cảnh báo vận hành mà hệ thống 

đẩy ra 

9 SỰ KIỆN CÔNG TƠ Xem các sự kiện công tơ ghi nhận được 

10 

CẢNH BÁO THÔNG TIN 

ĐIỂM ĐO 

Xem các điểm đo chưa khai báo đầy đủ 

thông tin 

11 

THIẾT LẬP NHẬN CẢNH 

BÁO VẬN HÀNH 

Thiết lập email và số điện thoại nhận cảnh 

báo 

12 CẢNH BÁO MẤT ĐIỆN 

Xem các cảnh báo mất điện do modem đẩy 

về (chỉ áp dụng đối với modem gắn pin có 

chức năng cảnh báo mất điện) 

13 

THIẾT LẬP CẢNH BÁO SỰ 

KIỆN 

Thống kê, cho phép thiết lập cảnh báo sự 

kiện: loại cảnh báo, email, số điện thoại 

nhận cảnh báo,.. 

BÁO CÁO 

14 THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG 

Thống kê sản lượng theo tháng/ theo 

khoảng thời gian nhất định 

15 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 

ĐIỆN 

Đánh giá chất lượng phân phối điện dựa 

trên các thông số MAIFI, SAIFI, SAIDI 

16 BÁO CÁO VẬN HÀNH 

Thống kê tổng số các bản tin thu thập về 

của thông số vận hành và loadprofile 

17 LỊCH SỬ THAY CÔNG TƠ  Thông kê lịch sử thay công tơ  

18 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG 

NGƯỜI DÙNG 

Thống kê các hoạt động của người dùng 

của đơn vị điện lực tùy chọn như: thay 

modem, thiết lập cảnh báo,…  

19 

BÁO ĐỘNG XỬ LÝ SỰ CỐ, 

SỰ KIỆN 

Thống kê các loại báo động, người gửi, 

trạng thái lỗi đối với từng điện lực 

20 

BÁO CÁO ĐIỂM ĐO 

THANH LÝ 

Thống kê các điểm đo đã được thanh lý trên 

hệ thống  

21 

BÁO CÁO ĐIỂM ĐO CHƯA 

CÓ DỮ LIỆU 

Thống kê các điểm đo chưa có dữ liệu và 

nguyên nhân lỗi 

22 

BÁO CÁO THỐNG KÊ 

MANG TẢI 

Thống kê các thông số non tải, quá tải, mất 

cân bằng… 

GIÁM SÁT KẾT NỐI 

23 

THÔNG TIN KHÁCH 

HÀNG 

Xem thông tin khách hàng, thông tin công 

tơ. Cho phép chỉnh sửa, thay công tơ, thanh 

lý khách hàng 
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24 

THỐNG KÊ TRẠNG THÁI 

KẾT NỐI 

Biểu đồ so sánh tình trạng mấ kết nối: số 

điểm đo đọc thành công, chưa có dữ liệu, 

thanh lý 

25 

NHẬT KÝ LẮP ĐẶT VẬN 

HÀNH Nhật ký lắp đặt vận hành 

THỐNG TIN HỆ THỐNG 

26 CẬP NHẬT CHỈ SỐ 

Lấy chỉ số theo danh sách file excel (có cột 

madiemdo) nhập vào 

27 

XUẤT THÔNG TIN ĐIỂM 

ĐO Xuất toàn bộ thông tin điểm đo 

28 DANH MỤC ĐIỂM ĐO 

Thêm mới, cập nhật xóa danh mục điện lực, 

trạm xuất tuyến, danh mục nhóm. 

29 QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG Quản lý người dùng 

30 QUẢN LÝ ĐĂNG NHẬP Quản lý đăng nhập 

31 

PHÂN QUYỀN NGƯỜI 

DÙNG Phân quyền người dùng 

32 ĐẶT LẠI MẬT KHẨU Đặt lại mật khẩu 

33 

NHẬP THÔNG TIN KHÁCH 

HÀNG TỪ CMIS Lấy thông tin khách hang từ CMIS 

34 CẬP NHẬT STT CÔNG TƠ 

Import file excel để cập nhật số thứ tự của 

công tơ 

35 THANH LÝ ĐIỂM ĐO 

Import file excel để cập nhật danh sách 

thanh lý điểm đo 

 

III. CÁC CHỨC NĂNG CHUNG 

3.1. Quản lý người dùng   

3.1.1. Đăng nhập  

Mục đích:  

- Chương trình yêu cầu kiểm tra tính hợp lệ của người sử dụng trước khi sử dụng phần 

mềm thu thập và quản lý dữ liệu công tơ. 

- Việc kiểm tra tính hợp lệ được thực hiện thông qua “Tên truy nhập” và “Mật khẩu”. 

- Mỗi cặp “Tên truy nhập” và “Mật khẩu” khác nhau ứng với mức phân quyền truy 

nhập, theo dõi, giám sát khác nhau (Hình 3.1) 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Truy nhập vào địa chỉ: http://npc.amiss.com.vn:8088/Login.aspx 

Bước 2: Nhập Tên đăng nhập và mật khẩu 

Bước 3: Chọn hiển thị “Tiếng Việt” hay “English”. Có thể nhấn chọn “Nhớ mật khẩu” 

để lưu lại trong lần sau. 

Bước 4: Nhấn nút “Đăng nhập” 

 

Hình 3. 1: Màn hình đăng nhập 

 Nếu thông tin đăng nhập chính xác sẽ hiển thị thông báo “Đăng nhập thành công” 

và truy cập được vào màn hình giao diện chức năng chính của phần mềm 
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Hình 3. 2: Màn hình trang chủ của phần mềm Amiss 

 Nếu thông tin đăng nhập không chính xác chương trình sẽ đưa ra thông báo: “Tên 

đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác”. Kiểm tra thông tin đăng nhập và 

nhập lại thông tin đăng nhập lại.  

3.1.2. Đăng xuất 

Mục đích:  

Mục đích của chức năng là để thoát khỏi phần mềm đang chạy để quay về màn hình 

đăng nhập ban đầu.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên giao diện màn hình chính, click vào ảnh đại diện của tài khoản đăng nhập  

trên đầu góc phải màn hình   

Bước 2: Nhấn chọn “Thoát” để đăng xuất khỏi phần mềm để quay lại màn hình đăng 

nhập ban đầu.  
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Hình 3. 3: Các bước thực hiện đăng xuất khỏi phần mềm AMISS 

3.1.3. Cập nhật thông tin người dùng.  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể thay đổi thông tin tài khoản của mình trên hệ 

thống, bao gồm:  

 Các thông tin tài khoản: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ,… 

 Có thể thay đổi mật khẩu  

 Thay đổi ảnh đại diện  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên giao diện màn hình chính, click vào ảnh đại diện của tài khoản đăng nhập  

trên đầu góc phải màn hình  . Nhấn chọn “Thông tin”  

Bước 2: Nhấn chọn “Chỉnh sửa” 
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Hình 3. 4: Màn hình thay đổi thông tin tài khoản 

Bước 3: Chỉnh sửa thông tin tài khoản: có thể thay đổi các thông tin sau: 

- Nhập vào textbox “Họ và tên” (bắt buộc nhập, không được để trống) 

- Nhập vào textbox “Số điện thoại” (bắt buộc nhập, không được để trống) 

- Nhập vào textbox “Email” (bắt buộc nhập, không được để trống) 

- Nhập vào textbox “Địa chỉ” (Không bắt buộc nhập) 

Bước 4: Nhấn “Cập nhật” để thay đổi thông tin tài khoản nhập ở bước 3. Cập nhật thành 

công sẽ hiện thông báo “Cập nhật thành công” lên trên màn hình.  

Bước 5:  Nếu muốn thay đổi mật khẩu tài khoản:  

- Nhập mật khẩu hiện tại của tài khoản vào textbox “Mật khẩu cũ” 

- Nhập mật khẩu muốn thay đổi vào textbox “Mật khẩu mới” 

- Nhập lại mật khẩu mới vừa nhập vào textbox “Xác nhận mật khẩu mới” 

Bước 6:  Nhấn “Xác nhận” để thực hiện đổi mật khẩu.  

Bước 7:  Để thay đổi hình ảnh đại diện :  

- Nhấn chọn “Choose File”, Sau đó trỏ đến đường dẫn chứa hình ảnh muốn đổi 

ảnh đại diện  

- Nhấn “Open” trên của sổ dẫn đến đường link hình ảnh  

Bước 8: Nhấn “Cập nhật” để cập nhật lại ảnh đại diện của tài khoản  
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Hình 3. 5: Các bước cập nhật thay đổi thông tin tài khoản  

3.1.4. Xem thông tin quyền sử dụng  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể xem thông tin quyền sử dụng của chính tài 

khoản mình đăng nhập vào phần mềm AMISS. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên giao diện màn hình chính, click vào ảnh đại diện của tài khoản đăng nhập  

trên đầu góc phải màn hình  . Nhấn chọn “Xem quyền”  

Bước 2: Nhấn chọn “Xem quyền”. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị thông tin các quyền 

(xem, thêm, sửa, xóa) đối với mỗi một chức năng. Nếu có quyền ở chức năng nào sẽ 

được đánh dấu  như hình mô tả 3.6 dưới đây.  
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Hình 3. 6: Màn hình xem quyền sử dụng của tài khoản 

3.2. Các chức năng trên giao diện trang chủ Amiss 

3.2.1. Màn hình hiển thị chất lượng thu thập dữ liệu  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể kiểm tra nhanh về chất lượng thu thập số 

liệu trên hệ thống theo từng Điện lực. Ngoài thống kê chất lượng đọc dữ liệu, trang chủ 

còn thể hiện số liệu cảnh báo vận hành hoặc cảnh báo sự kiện công tơ theo từng đơn vị. 

Thống kê chất lượng đọc dữ liệu Thống kê số liệu cảnh báo vận hành Thống kê số liệu cảnh báo sự kiện 

 

3.2.1.1. Thống kê chất lượng đọc dữ liệu 

Thống kê chất lượng đọc dữ liệu được hiển thị ngay trên trang chủ của phần mềm. 

Nhấn chọn điện lực muốn theo dõi số liệu trong combobox chứa danh sách các đơn 

vị/công ty điện lực.  

Khi đó kết quả thống kê chất lượng thu thập dữ liệu của đơn vị điện lực đó sẽ hiển 

thị trên màn hình như hình 3.7, bao gồm các thông tin sau:  

 Biểu đồ thể hiện tỷ lệ đọc thành công và chưa có dữ liệu của đơn vị điện lực 

 Bảng số liệu cụ thể của điện lực, chờ cấu hình bao gồm:  
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 Tên các công ty điện lực 

 Số liệu kết nối và giám sát trực tuyến 

 Tổng số điểm đo đọc thành công  

 Số điểm đo chưa có dữ liệu  

 Tổng điểm đo  

 Tỷ lệ đọc thành công (= số điểm đo đọc thành công/ tổng số điểm đo) 

 Tỷ lệ kết nối và giám sát trực tuyến  

 

Hình 3. 7: Màn hình hiển thị chất lượng thu thập dữ liệu 

3.2.1.2. Thống kê số lượng cảnh báo vận hành 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên trang chủ, nhấn chọn đơn vị điện lực muốn theo dõi trong combobox chứa 

danh sách các công ty/ đơn vị điện lực.  

Bước 2: Nhấn chọn “Cảnh báo vận hành” trong combobox. Khi đó trên màn hình hiển 

thị kết quả thống kê số lượng cảnh báo vận hành, bao gồm số liệu cụ thể của điện lực, 

số liệu chờ cấu hình bao gồm:  

 Biểu đồ thể hiện tỷ lệ các loại cảnh báo vận hành và bảng số liệu cụ thể gồm các 

thông tin sau:  

 Tên các đơn vị điện lực 

 Cảnh báo điện áp (U) 

 Cảnh báo dòng điện (I) 
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 Cảnh báo cos𝜑 

 Cảnh báo lệch thời gian 

 Cảnh báo công suất 

 Cảnh báo sản lượng 

 Tổng số điểm đo 

1

2

 

Hình 3. 8: Màn hình thống kê số liệu cảnh báo vận hành 

3.2.1.3. Thống kê số lượng cảnh báo sự kiện 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên trang chủ, nhấn chọn đơn vị điện lực muốn theo dõi trong combobox chứa 

danh sách các công ty/ đơn vị điện lực.  

Bước 2: Nhấn chọn “Cảnh báo sự kiện” trong combobox. Khi đó trên màn hình hiển 

thị kết quả thống kê số lượng cảnh báo sự kiện, bao gồm:  

 Tên đơn vị 

 Số lượng lập trình công tơ  

 Số lượng mất cân bằng dòng  

 Số lượng mất dòng  

 Số lượng quá dòng  

 Số lượng ngược công suất  

 Số lượng quá tải  
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 Số lượng đổi mật khẩu  

 Số lượng thay đổi thời gian  

 Số lượng mất nguồn  

 Số lượng thấp áp  

 Số lượng mất điện áp pha 

 Số lượng ngược chiều điệp áp  

 Số lượng ngược chiều dòng điện  

 Số lượng mất cân bằng áp 

1
2

 

Hình 3. 9: Màn hình thống kê số lượng cảnh báo sự kiện 

3.2.2. Tính năng tìm kiếm nhanh  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm nhanh theo mã điểm đo, số imei, số 

công tơ, tên khách hàng…. .Ngoài ra chức năng còn cho phép tìm kiếm nhanh trạm xuất 

tuyến, DCU- IMEI 
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Tìm kiếm theo đơn vị điện lực Tìm kiếm theo trạm xuất tuyến Tìm kiếm theo DCU-IMEI

 

3.2.2.1. Tìm kiếm theo điện lực  

Trong chức năng này cho phép nhập tìm kiếm theo tên công ty điện lực, nhập ký 

tự tìm kiếm bao gồm số imei, số công tơ, tên khách hàng, số ghi,...để thực hiện tìm 

kiếm.  

Có 2 cách lọc thông tin tìm kiếm: tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo nhóm. 

 Sử dụng chọn nhóm:  

Đây là tùy chọn giúp người dùng có thể xem thông số theo sổ ghi, theo nhóm sổ 

ghi, theo nhóm điểm đo …. 

 

Hình 3. 10: Màn hình tìm kiếm nhanh theo chọn nhóm 

Kết quả trả về danh sách các điểm đo theo cấu trúc Tree: các điểm đo được cấu trúc 

theo phân cấp quản lý  

- Công ty điện lực 

- Điện lực 
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- Nhóm điểm đo 

- Điểm đo 

 

Hình 3. 11: Màn hình cấu trúc Tree cho các điểm đo 

 Với mỗi một tổng công ty sẽ có nhiều công ty điện lực khác nhau.  

 Với mỗi công ty điện lực lại có nhiều điện lực.  

 Trong mỗi điện lực sẽ có các nhóm điểm đo. Các nhóm điểm đo được thêm động, 

người dùng có quyền thao tác với chức năng quản lý công ty điện lực, điện lực sẽ 

được phép thêm vào các nhóm điểm đo tùy theo mục đích quản lý.  

 Trong các nhóm điểm đo là điểm đo hoặc nhóm điểm đo con thuộc nhóm đó. Và 

trong các nhóm điểm đo con là các điểm đo. 

 Tìm kiếm nâng cao:  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn “Tìm kiếm nâng cao” 

Bước 2: Nhập thông tin lọc thông tin cho phép người dùng tìm kiếm các điểm đo theo 

1 số tiêu chí nhất định:  

 Hệ thống bao gồm:  

 Tất cả  

 Hệ thống 1 pha  
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 Hệ thống 3 pha 1 biểu  

 Hệ thống 3 pha 3 biểu  

 Ngày lắp: Nhập thông tin “từ ngày”, “đến ngày” 

 Trạng thái gồm:  

 : màu đỏ - điểm đo hiện tại offline và không có dữ liệu về 

 : màu trắng điểm đo hiện tại online và không có dữ liệu về 

 : màu xanh điểm đo hiện tại online và có dữ liệu về 

 : màu vàng điểm đo hiện tại offline và có dữ liệu về 

 Kỳ chốt: bao gồm 

 1 kỳ  

 2 kỳ  

 3 kỳ 

 Chủng loại: bao gồm danh sách các loại công tơ cả 1 pha lẫn 3 pha 

Bước 3: Nhấn chọn “Thực hiện” để trả về kết quả theo các tiêu chí lọc ở bước 2  

Bước 4: Nhấn chọn “Xóa lọc” nếu không muốn lọc theo điều kiện lọc nâng cao trong 

bước 2. 
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Hình 3. 12: Màn hình khi thực hiện tìm kiếm nâng cao 

3.2.2.2. Tìm kiếm theo trạm xuất tuyến  

Mục đích:  

Tất cả các điểm đo được phân cấp quản lý như sau:  

 Theo công ty điện lực, điện lực 

 Theo trạm xuất tuyến 

 Theo nhóm  

Chức năng này cho phép người dùng có thể tìm kiếm các điểm đo theo trạm xuất tuyến. 

Các đường dây điện sẽ đi qua rất nhiều vùng miền và khu vực địa lý khác nhau. Trong 

quá trình truyền tải điện năng, tuyến này sẽ phải đi qua rất nhiều các trạm biến áp, các 

xuất tuyến, các trạm con khác nhau để đến được với người sử dụng. Vì vậy, EVN quản 

lý tiêu thụ điện năng thông qua các trạm và xuất tuyến này. 

Mô hình trạm xuất tuyến của EVN: 

- Với mỗi Tuyến có rất nhiều trạm khác nhau. Trạm lớn này được gọi là Trạm trung 

gian. 
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- Với mỗi Trạm trung gian có các Xuất tuyến hoặc Trạm khác nhau. Xuất tuyến ở 

đây được gọi là Xuất tuyến tổng. 

- Với mỗi Xuất tuyến tổng, có thể có nhiều các Xuất tuyến khác nhau. 

- Với mỗi Xuất tuyến có thể có nhiều Trạm con khác nhau, trạm này được gọi là 

Trạm chuyên dụng hay Trạm công cộng… 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn “Trạm xuất tuyến” 

Bước 2: Nhập chọn các thông tin trong các combobox sau:  

 Chọn trạm trung gian  

 Chọn xuất tuyến tổng  

 Chọn xuất tuyến  

 Chọn trạm con  

Bước 3: Nhấn chọn “Lọc thông tin”.  

Bước 4: Nhập các điều kiện lọc, bao gồm: 

 Ngày lắp: chọn ngày tháng trong datebox “Từ ngày” và “Đến ngày” 

 Chọn giá trị trong combobox “Trạng thái” bao gồm:  

 : màu đỏ - điểm đo hiện tại offline và không có dữ liệu về 

 : màu trắng điểm đo hiện tại online và không có dữ liệu về 

 : màu xanh điểm đo hiện tại online và có dữ liệu về 

 : màu vàng điểm đo hiện tại offline và có dữ liệu về 

 Chọn “Kỳ chốt” có thể chọn:  

 1 kỳ  

 2 kỳ  

 3 kỳ  

 Nhập số ghi muốn lọc trong textbox “Số ghi” 

 Chọn loại công tơ trong combobox “Chủng loại” bao gồm:  

 ELSTER 



  Hướng dẫn sử dụng AMISS RF 

 

©Infras Consult 2018  Lưu hành nội bộ 33 

 

 LANDIS 

 GENIUS 

 STAR-DTS27 

 GELEX-M4 

 GELEX-11MGS 

 Chọn giá trị trong combobox “Số phần tử” bao gồm:  

 2 phần tử 

 3 phần tử  

 Chưa xác định.  

Bước 5: Nhấn chọn “Thực hiện” để thực hiện lọc theo các điều kiện đã nhập ở bước 4 

 

Hình 3. 13: Màn hình thực hiện tìm kiếm theo trạm xuất tuyến 

3.2.2.3. Tìm kiếm theo DCU-IMEI 

Mục đích:  

Dựa theo các công nghệ khác nhau, có cách quản lý thiết bị khác nhau.  
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Đối với công nghệ GPRS, sử dụng cách kết nối 1 modem + 1 công tơ hoặc 1 modem + 

nhiều công tơ (thường chỉ lắp 2 hoặc 3 công tơ). 

Mỗi số IMEI có nhiều số công tơ. Cặp Imei + số công tơ thể hiện cho 1 điểm đo, có mã 

điểm đo. Mỗi khách hàng có một hoặc nhiều điểm đo. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn “DCU-EMEI” 

Bước 2: Nhấn chọn đơn vị điện lực muốn xem trong combobox “Chọn công tơ điện 

lực” 

Bước 3: Nhập mã IMEI của DCU vào trong textbox “DCU” 

Bước 4: Nhấn chọn “Lọc thông tin” nếu muốn chọn lọc các thông tin theo điều kiện 

lọc. 

Bước 5: Có thể nhấn chọn các điều kiện lọc sau:  

 Ngày lắp: chọn ngày tháng trong datebox “Từ ngày” và “Đến ngày” 

 Chọn giá trị trong combobox “Trạng thái” bao gồm:  

 : màu đỏ - điểm đo hiện tại offline và không có dữ liệu về 

 : màu trắng điểm đo hiện tại online và không có dữ liệu về 

 : màu xanh điểm đo hiện tại online và có dữ liệu về 

 : màu vàng điểm đo hiện tại offline và có dữ liệu về 

 Chọn loại công tơ trong combobox “Chủng loại” bao gồm:  

 ELSTER 

 LANDIS 

 GENIUS 

 STAR-DTS27 

 GELEX-M4 

 GELEX-11MGS 

 Chọn giá trị trong combobox “Số phần tử” bao gồm:  

 2 phần tử 

 3 phần tử  
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 Chưa xác định.  

Bước 6: Nhấn chọn “Thực hiện” để thực hiện lọc theo các điều kiện đã nhập ở bước 5 

 

Hình 3. 14: Màn hình thực hiện tìm kiếm theo DCU-IMEI 

IV. MENU THÔNG TIN HỆ THỐNG  

4.1.   Thông tin khách hàng 

4.1.1. Điểm đo mới lắp lên 

Điểm đo khi mới lắp đặt, hệ thống sẽ phát hiện các Modem đang Online và tự động khai 

báo lên hệ thống. Lúc này các điểm đo được mặc định đưa vào thư mục “ CTY ĐL- 

CHỜ KHAI BÁO”. Các điểm đo này chỉ có thông tin của thiết bị và không gắn với 

thông tin khách hàng.  

 

Hình 4. 1: Thư mục chờ khai báo 
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Để dễ dàng quản lý và giám sát, người dùng cần khai báo đầy đủ các thông tin cho các 

điểm đo theo một trong hai phương thức: 

 Gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của IFC để các nhân viên sẽ hỗ trợ khai 

báo hay xử lý điểm đo. 

 Tự khai báo bằng cách sử dụng chức năng “Thông tin khách hàng”. Ngoài ra còn 

có 1 phương pháp khác là thực hiện khai báo đầy đủ trên CMIS, hệ thống sẽ tự 

động đồng bộ các thông tin khách hàng từ CMIS sang phần mềm AMISS. 

Để cập nhật các thông tin khách hàng cho các điểm đo này. Thực hiện chọn menu 

“Thông tin hệ thống”=> Chọn “Thông tin khách hàng” 

 

Hình 4. 2: Chọn chức năng thông tin khách hàng 

Chức năng “Thông tin khách hàng” cho phép cập nhật thông tin khách hàng và thông 

tin công tơ. 

4.1.2. Thông tin khách hàng  

Mục đích:  

Chức năng cho phép quản lý thông tin khách hàng, chỉnh sửa và thay đổi thông tin của 

một điểm đo như: tên, mã điểm đo, mã khách hàng, công nghệ, nhà sản xuất… 

Lưu ý: Chức năng chỉ áp dụng với 1 điểm đo. 

4.1.2.1. Các bước thực hiện chỉnh sửa thông tin khách hàng:  
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Bước 1: Trên màn hình chức năng “Thông tin khách hàng” nhấn chọn tab “Thông tin 

khách hàng”. 

Bước 2: Tại cây thư mục bên trái, nếu khách hàng lắp mới, chọn điểm đo trong “CTY 

ĐL- CHỜ KHAI BÁO”  

Note: Nếu muốn chỉnh sửa thông tin của các điểm đo đã khai báo, có thể chọn bằng 

cách gõ thông tin lên mục tìm kiếm và chọn khách hàng cần chỉnh sửa thông tin. 

Bước 3: Sau khi điểm đo được chọn. Trên màn hình bên phải sẽ hiển thị lên bảng thông 

tin cần sửa. Nhấn chọn “Chỉnh sửa” để hiển thị các mục cho phép chỉnh sửa thông tin. 

1

2

3

 

Hình 4. 3: Màn hình chỉnh sửa thông tin khách hàng 

Bước 4: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các thông tin có thể sửa bao gồm:  

 Số ghi  
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 Mã điểm đo (Lưu ý: Đây là mã được khai báo trên CMIS) 

 Mã khách hàng  

 Số IMEI 

 Tên khách hàng  

 Ngày lắp  

 Ghi chú  

 Bên nhận  

 Công nghệ  

 Nhà sản xuất  

 Mã trạm  

 Mã cột  

 Số thứ tự  

 Địa chỉ khách hàng  

 Có thể chọn checkbox “cho phép cảnh báo”, “Thông báo mất điện” 

 Nhập các tham số: Công suất (KWH), U cao (kV), U thấp (kV). 

Bước 5: Nhấn “Cập nhật”. Khi đó trên màn hình hiện lên popup thông báo xác nhận 

việc thực hiện thay đổi  

Bước 6: Trên popup nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận việc thay đổi thông tin khách 

hàng. 

Bước 7: Nếu muốn hủy bỏ thao tác thay đổi thông tin khách hàng, nhấn chọn “hủy bỏ” 

trên popup.  
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4

5

6

 

Hình 4. 4: Màn hình hiển thị việc xác nhận thay đổi 

4.1.2.2. Các bước thực hiện thanh lý khách hàng:  

Bước 1: Tại cây thư mục bên trái, chọn khách hàng cần thanh lý. 

Bước 2: Nhấn chọn “Thanh lý” để thanh lý thông tin khách hàng. 

Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Nhấn chọn “Đồng ý” để thanh lý thông tin khách 

hàng.  

Bước 4: Nếu muốn bỏ qua không thanh lý nữa nhấn chọn “Hủy bỏ” trên hộp thoại để 

bỏ qua. 
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Hình 4. 5: Các bước thực hiện thanh lý khách hàng 

4.1.2.3. Các bước thực hiện thay modem:  

Bước 1: Tại cây thư mục bên trái, chọn khách hàng cần thay modem. 

Bước 2: Nhấn “Chỉnh sửa” để cho phép chỉnh sửa thông tin của IMEI.  

Bước 3: Nhập IMEI mới vào ô IMEI(*).  

Bước 4: Nhấn chọn “Thay” để thay modem cho khách hàng. 

Bước 5: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Nhấn chọn “Đồng ý” để modem. Chọn “Hủy bỏ” 

để bỏ qua. 
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Hình 4. 6: Các bước thực hiện thay modem 

4.1.3. Thông tin công tơ  

Mục đích:  

Với mỗi điểm đo, khi đến kỳ thay công tơ định kỳ, các công tơ này sẽ được tháo xuống 

và gắn công tơ mới. Hoặc trong trường hợp khi đi xử lý khắc phục, cần phải thay công 

tơ và mang về kiểm định, các công tơ này sẽ được thay bằng công tơ khác. Phần mềm 

cung cấp chức năng giúp người dùng thực hiện thao tác thay công tơ trên hệ thống sau 

khi thay thế thực tế.  

Đối với các công tơ mới cùng chủng loại đối với công tơ cũ, hệ thống sẽ thực hiện tự 

động thay công tơ nếu thiết bị Modem nhận biết được công tơ này. Đối với công tơ khác 

chủng loại so với công tơ cũ, nhân viên đi xử lý cần thông báo cho Trung tâm chăm sóc 

khách hàng của IFC để tiến hành cấu hình lại thông số cho thiết bị. Sau khi cấu hình, 

thiết bị sẽ nhận công tơ mới và thu thập dữ liệu về theo chu kỳ đã thiết lập. Tùy từng 

công tơ có thể thiết lập chu kỳ 30 phút hoặc 60 phút thu nhận dữ liệu một lần. 

Các bước thực hiệm thay đổi thông tin công tơ  

Bước 1: Nhấn chọn menu “Thông tin công tơ” 
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Bước 2: Chọn khách hàng cần chỉnh sửa thông tin tại cây thư mục bên trái. Khi đó màn 

hình bên phải hiển thị thông tin công tơ của khách hàng đó.  

Bước 3: Nhấn chọn “Chỉnh sửa”.   

1

2

3

 

Hình 4. 7: Màn hình chức năng thông tin công tơ 

 Thay đổi thông tin công tơ 

(Các bước tiếp theo nếu muốn thực hiện thay đổi thông tin công tơ)  

Bước 4: Nhập các thông tin cần sửa, bao gồm:  

 Chủng loại: loại công tơ  

 Ngày treo  

 Mật khẩu công tơ  

 Hằng số  

 Năm sản xuất  

 Chỉ số treo  

 Ngoài ra còn có thể chọn sử dụng chỉ số nhân trong, chỉ số nhân ngoài. Trường 

hợp chọn hệ số nhân ngoài, cần nhập các hệ số TU, TI, HSN ngoài. 

Bước 5: Nhấn chọn “Cập nhật” để thực hiện thay đổi thông tin của công tơ. Khi đó trên 

màn hình hiển thị lên popup thông báo xác nhận việc thay đổi  

Bước 6: Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận thay đổi. Chọn “Hủy bỏ” để bỏ qua. 
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Hình 4. 8: Màn hình Xác nhận viêc thay đổi thông tin công tơ 

 Thay công tơ 

(Các bước tiếp theo nếu muốn thực hiện thay công tơ mới)   

Bước 4: Nhấn chọn “Thay công tơ”. 

Bước 5: Nhập lại “Số công tơ” và các tham số muốn thiết lập cho công tơ đó (tương tự 

khi thực hiện cập nhật thông tin công tơ)  

Bước 6: Nhấn chọn “Cập nhật” để thực hiện thay đổi công tơ. Khi trên màn hình hiển 

thị lên popup xác nhận việc thay công tơ.  

Bước 7: Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận thay công tơ. Chọn “Hủy bỏ” để bỏ qua. 

4

5

6

7

 

Hình 4. 9: Màn hình thực hiện việc thay công tơ 
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4.2. Danh mục điểm đo 

Mục đích:  

Chức năng giúp chỉnh sửa, thêm mới hoặc xóa đi các thư mục thuộc điện lực trên nhánh 

“Điện lực” của cây thư mục cố định bên trái của tất cả các chức năng. 

Các chức năng bao gồm: 

 Danh mục điện lực:  

o Thêm, sửa, xóa tên danh mục. 

o Chuyển điểm đo từ thư mục “Khách hàng” hoặc “Trạm công cộng” vào 

thư mục nhỏ bên trong. 

 Danh mục trạm xuất tuyến:  

o Thêm, sửa, xóa thông tin của các trạm và các xuất tuyến. 

o Chuyển điểm đo vào thư mục trạm/ xuất tuyến. 

 Danh mục nhóm: 

o Thêm sửa, xóa thông tin của các nhóm điểm đo 

o Chuyển điểm đo vào thư mục nhóm do người dùng đã tạo.  

Các bước thực hiện:  

Trên giao diện màn hình chính, nhấn chọn menu “Thông tin hệ thống” => Sau đó nhấn 

chọn “Danh mục điểm đo” như hình dưới đây:  

 

Hình 4. 10: Menu trỏ đến chức năng danh mục điểm đo 
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4.2.1. Danh mục điện lực  

Chức năng: 

- Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin của các thư mục trên cây dữ liệu 

- Chuyển điểm đo giữa các thư mục giúp di chuyển hàng loạt các điểm đo từ thư mục 

này sang thư mục khác thuộc Điện lực. 

Các bước thực hiện:  

 Thêm mới một thư mục trên cây điện lực: 

Bước 1: Trên màn hình chức năng Danh mục điểm đo, nhấn chọn menu “Danh mục 

điện lực” 

Bước 2: Chọn điện lực muốn tạo mới thư mục. 

Bước 3: Nhấn “Thêm mới” 

Bước 4: Nhập các thông tin cho thư mục mới, bao gồm: 

 Tên thư mục 

 Số điểm đo 

 Ghi chú 

 Loại thư mục: có thể chọn các loại thư mục sau trong combobox:  

- Trạm  

- Sổ ghi  

- Chọn cột  

- Đã lắp DCU  

- Chưa lắp DCU  

- Tất cả  

 Loại pha:  

- 1 pha  

- 3 pha  

- 3 pha 1 biểu  

Bước 5: Nhấn “Lưu lại” 
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Hình 4. 11: Màn hình thực hiện thêm mới một thư mục trên cây điện lực 

Bước 6: Sau khi thực hiện thêm mới, kiểm tra thư mục vừa tạo bằng cách kiểm tra trên 

cây điện lực phía bên trái màn hình xem có thư mục vừa tạo không.  

 Các bước thực hiện cập nhật thông tin/ đổi tên thư mục: 

Bước 1: Chọn thư mục trong danh sách danh mục. 

Bước 2: Nhập thông tin thư mục cần đổi.  

Bước 3: Lưu lại thông tin bằng cách nhấn “Lưu lại”. 

1

2

3

 

Hình 4. 12: Sửa thông tin thư mục 
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 Các bước thực hiện xóa thư mục 

Bước 1: Chọn thư mục trong danh sách danh mục. 

Bước 2: Nhấn “xóa”.  

Lưu ý: Thư mục chỉ xóa được khi không còn điểm đo nào. 

Bước 3: Khi đó hiển thị lên popup xác nhận việc xóa. Nhấn Đồng ý để thực hiện xóa. 

1

2

3

 

Hình 4. 13: Các bước thực hiện xóa thư mục 

 Các bước thực hiện di chuyển điểm đo: 

Bước 1: Chọn điện lực đang chứa điểm đo muốn thay đổi ở trên cây điện lực bên trái.  

Bước 2: Nhấn “Thực hiện” để hiện lên danh sách các điểm đo 

Bước 3: Nhấn chọn điểm đo cần di chuyển trong bảng danh sách.  

Bước 4: Trên màn hình phía bên phải: Chọn điện lực muốn chuyển điểm đo đến. 

Bước 5: Nhấn biểu tượng mũi tên chuyển điểm đo  

 Nhấn chọn : để chuyển từng điểm đo đã chọn  

 Nhấn chọn : để chuyển tất cả các điểm đo trong danh sách.  



  Hướng dẫn sử dụng AMISS RF 

 

©Infras Consult 2018  Lưu hành nội bộ 48 

 

Bước 6: Sau khi chuyển sẽ hiện lên điểm đo vừa chuyển trên danh sách. Nhấn “Cập 

nhật” để lưu lại.  

1

2
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Hình 4. 14: Các bước thực hiện di chuyển điểm đo 

Lưu ý:  

 Sau khi di chuyển, người dùng có thể bỏ bớt điểm đo đã chọn bằng cách: 

1. Nhấn chọn vào điểm đo muốn bớt bỏ.  

2. Sau đó nhấn “Loại bỏ điểm đo”. Điểm đo đó sẽ được loại bỏ chuyển về điện lực 

ban đầu.  

3. Trên popup xác nhận việc loại bỏ điểm đo, nhấn chọn “Đồng ý” 
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Hình 4. 15: Màn hình thực hiện loại bỏ điểm đo 

 Ngoài ra ở chức năng này còn cho phép sắp xếp điểm đo nào mong muốn lên đầu 

danh sách bằng cách:  

1. Tích chọn vào điểm đo mong muốn trong danh sách 

2. Nhấn “Lên đầu”. Điểm đo sẽ được đổi vị trí lên đầu trong danh sách  

1

2  

Hình 4. 16: Màn hình thực hiện sắp xếp điểm đo mong muốn lên đầu danh sách 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  
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 Nếu muốn xóa 1 thư mục có thể nhấn chọn “Xóa” (Lưu ý: Chỉ thực hiện xóa khi 

trong thư mục không có điểm đo nào) 

 Nếu muốn xuất excel nhấn chọn button “File Excel”. 

4.2.2. Danh mục trạm xuất tuyến  

Chức năng: 

Trên đường dây tải điện, nhằm đảm bảo việc cấp điện cho các khu vực, cần lắp đặt 

nhiều các trạm biến áp để chia tải, cấp điện nhằm đảm bảo an toàn và tăng khả năng 

phân phối cung cấp điện năng. Dựa trên mô hình này, phần mềm đưa ra cây dữ liệu 

Trạm – Xuất tuyến. 

Cây dữ liệu Trạm – Xuất tuyến được thiết kế phân cấp theo 4 cấp: 

- Trạm trung gian có nhiều xuất tuyến tổng. 

- Xuất tuyến tổng có nhiều xuất tuyến 

- Xuất tuyến có nhiều trạm con 

- Trạm con chứa nhiều điểm đo của khách hàng hoặc trạm công cộng. 

Chức năng này cho phép người dùng thiết lập mạng lưới trạm xuất tuyến đúng với 

phương thức quản lý của từng đơn vị.  

Chức năng cho phép thêm, sửa, xóa thông tin của các Trạm/xuất tuyến trên cây thư mục. 

Đồng thời cho phép thêm bớt các điểm đo vào trực thuộc của trạm/ xuất tuyến 

Các bước thực hiện khai báo một trạm mới: 

Bước 1: Trên màn hình chức năng Danh mục điểm đo, nhấn chọn menu “Danh mục 

trạm xuất tuyến” 

 Thêm mới trạm trung gian:  

Bước 2:  Nhấn chọn “Thêm mới trạm trung gian” trong combobox danh sách trạm trung 

gian. 

Bước 3: Cửa sổ “Thêm mới trạm trung gian” hiển thị lên màn hình, nhấn nhập các 

thông tin:  

 Mã trạm  
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 Tên danh mục  

 Loại danh mục (Mặc định là: Trạm trung gian) 

 Ghi chú  

Bước 4: Nhấn “Đồng ý” để lưu thông tin thêm mới trạm trung gian.  

2

3

4  

Hình 4. 17: Màn hình thực hiện thêm mới trạm trung gian 

 Thêm mới xuất tuyến tổng:  

Bước 2:  Tại danh sách trạm trung gian, chọn một trạm trung gian có xuất tuyến sẽ 

thêm.  Nhấn chọn “Thêm mới trạm trung gian” trong combobox chọn trạm trung gian 

Bước 3: Chọn “Thêm mới xuất tuyến tổng” trong combobox danh sách xuất tuyến thuộc 

trạm trung gian đã chọn.  

Bước 4: Cửa sổ “Thêm mới xuất tuyến tổng” hiển thị lên trên màn hình, nhấn nhập các 

thông tin:  

 Mã điểm đo tại xuất tuyến 

 Mã trạm 

 Tên danh mục 

 Loại danh mục (Mặc định là: Xuất tuyến tổng) 

 Ghi chú  

Bước 5: Nhấn “Đồng ý” để lưu thông tin thêm mới xuất tuyến tổng 
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Hình 4. 18: Màn hình thêm mới xuất tuyến tổng 

 Thêm mới xuất tuyến:  

Bước 2: Tại danh sách trạm trung gian, chọn một trạm trung gian có xuất tuyến sẽ thêm 

Bước 3: Tại danh sách xuất tuyến tổng thuộc trạm trung gian, chọn xuất tuyến tổng có 

xuất tuyến sẽ thêm.  

Bước 4: Chọn “Thêm mới xuất tuyến” trong combobox danh sách xuất tuyến thuộc 

xuất tuyến tổng. 

Bước 5: Của sổ “Thêm mới xuất tuyến” hiển thị lên trên màn hình, nhấn nhập các thông 

tin:  

 Mã điểm đo tại xuất tuyến 

 Mã trạm 

 Tên danh mục 

 Loại danh mục (Mặc định là: Xuất tuyến) 

 Ghi chú  

Bước 6: Nhấn “Đồng ý” để lưu thông tin thêm mới xuất tuyến  
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Hình 4. 19: Màn hình thực hiện thêm mới xuất tuyến 

 Thêm mới trạm con:  

Bước 2: Tại danh sách trạm trung gian, chọn một trạm trung gian có trạm con sẽ thêm 

Bước 3: Tại danh sách xuất tuyến tổng thuộc trạm trung gian, chọn xuất tuyến tổng có 

trạm con sẽ thêm  

Bước 4: Tại danh sách xuất tuyến thuộc xuất tuyến tổng, chọn xuất tuyến có trạm con 

sẽ thêm. 

Bước 5: Chọn “Thêm mới trạm con” trong combobox danh sách trạm con thuộc xuất 

tuyến. 

Bước 6: Của sổ “Thêm mới trạm con” hiển thị lên trên màn hình, nhấn nhập các thông 

tin:  

 Mã điểm đo 

 Mã trạm 

 Tên danh mục 

 Công suất trạm  

 Công ty điện lực  

 Điện lực  

 Tải sản: có thể chọn “Khách hàng” hoặc “Điện lực” 

 Loại danh mục (Có thể chọn các giá trị: Trạm công cộng/ Trạm chuyên dùng/ 

Trạm danh giới) 
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 Ghi chú  

Bước 7: Nhấn “Đồng ý” để lưu thông tin thêm mới trạm con 

2

3

4

5

6

7  

Hình 4. 20: Các bước thực hiện thêm mới trạm con 

Các bước thực hiện chuyển điểm đo cho trạm: 

Bước 1: Chọn điện lực đang chứa điểm đo muốn thay đổi ở trên cây điện lực bên trái.  

Bước 2: Nhấn “Thực hiện” để hiện lên danh sách các điểm đo 

Bước 3: Nhấn chọn điểm đo cần di chuyển trong bảng danh sách.  

Bước 4: Trên màn hình phía bên phải: Chọn trạm muốn chuyển điểm đo đến. 

Bước 5: Nhấn biểu tượng mũi tên chuyển điểm đo  

 Nhấn chọn : để chuyển từng điểm đo đã chọn  

 Nhấn chọn : để chuyển tất cả các điểm đo trong danh sách.  

Bước 6: Sau khi chuyển sẽ hiện lên điểm đo vừa chuyển trên danh sách. Nhấn “Cập 

nhật” để lưu lại.  
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Hình 4. 21: Các bước thực hiện chuyển điểm đo cho trạm 

Lưu ý:  

 Sau khi di chuyển, người dùng có thể bỏ bớt điểm đo đã chọn bằng cách: 

1. Nhấn chọn vào điểm đo muốn bớt bỏ.  

2. Sau đó nhấn “Loại bỏ điểm đo”. Điểm đo đó sẽ được loại bỏ chuyển về điện lực 

ban đầu.  

3. Trên popup xác nhận việc loại bỏ điểm đo, nhấn chọn “Đồng ý” 

1

2

3

 

Hình 4. 22: Màn hình thực hiện loại bỏ điểm đo 

 Ngoài ra ở chức năng này còn cho phép sắp xếp điểm đo nào mong muốn lên đầu 

danh sách bằng cách:  
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1. Tích chọn vào điểm đo mong muốn trong danh sách 

2. Nhấn “Lên đầu”. Điểm đo sẽ được đổi vị trí lên đầu trong danh sách  

1

2  

Hình 4. 23: Màn hình thực hiện sắp xếp điểm đo mong muốn lên đầu danh sách 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nếu muốn xóa 1 trạm con nào  thể nhấn chọn “Xóa” (Lưu ý: Chỉ thực hiện xóa khi 

trong thư mục không có điểm đo nào) 

 Nếu muốn xuất excel, nhấn chọn button “File Excel”. 

 Chức năng tìm kiếm trạm con: Nhấn button “Tìm kiếm trạm con” 

4.2.3. Danh mục nhóm  

Chức năng: 

Chức năng cây dữ liệu “Nhóm” là mục giúp người sử dụng tạo nên cây dữ liệu của riêng 

mình. Cây dữ liệu chỉ áp dụng đối với từng người dùng. Khác với cây dữ liệu Điện lực 

và Trạm xuất tuyến, người dùng nào cũng sẽ thấy cấu trúc giống nhau. Nhưng cây dữ 

liệu Nhóm hiển thị khác nhau đối với các tài khoản người dùng khác nhau. 

Các bước thực hiện:  

 Các bước thực hiện tạo nhóm mới: 
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Bước 1: Trên màn hình chức năng Danh mục điểm đo, nhấn chọn menu “Danh mục 

nhóm” 

Bước 2: Nhấn “Thêm mới” 

Bước 3: Nhập các thông tin cho nhóm mới muốn tạo, bao gồm: 

 Tên nhóm 

 Ghi chú  

Bước 4: Nhấn “Lưu lại” 

1

2

3

4

 

Hình 4. 24: Các bước tạo một nhóm mới 

 Các bước thực hiện chuyển các điểm đo vào nhóm: 

Bước 1: Tại cây thư mục bên trái, chọn thư mục hoặc tên điểm đo, nhập các điều kiện 

lọc mong muốn:  

 Chọn điện áp, gồm:  

- 6kV=<Uavg=<22kV 

- 6kV >=Uavg 

- 22kV=<Uavg=<110kV 

- Uavg >110kV 

 Chọn Sản lượng: 

- Trung bình  

- Tháng gần nhất  
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Bước 2: Nhấn chọn “Thực hiện” để hiện lên danh sách các điểm đo 

Bước 3: Nhấn chọn điểm đo cần di chuyển trong bảng danh sách.  

Bước 4: Trên màn hình phía bên phải: Chọn điện lực muốn chuyển điểm đo đến. 

Bước 5: Nhấn biểu tượng mũi tên chuyển điểm đo  

 Nhấn chọn : để chuyển từng điểm đo đã chọn  

 Nhấn chọn : để chuyển tất cả các điểm đo trong danh sách.  

Bước 6: Sau khi chuyển sẽ hiện lên điểm đo vừa chuyển trên danh sách. Nhấn “Lưu 

lại”  

1

2

3

4

5

6

 

Hình 4. 25: Các bước thực hiện chuyển điểm đo vào nhóm 

Lưu ý:  

 Sau khi di chuyển, người dùng có thể bỏ bớt điểm đo đã chọn bằng cách: 

1. Nhấn chọn vào điểm đo muốn bớt bỏ.  

2. Sau đó nhấn “Loại bỏ điểm đo”. Điểm đo đó sẽ được loại bỏ chuyển về điện lực 

ban đầu.  

 Ngoài ra ở chức năng này còn cho phép sắp xếp điểm đo nào mong muốn lên đầu 

danh sách bằng cách:  

1. Tích chọn vào điểm đo mong muốn trong danh sách 

2. Nhấn “Lên đầu”. Điểm đo sẽ được đổi vị trí lên đầu trong danh sách  
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Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nếu muốn xóa 1 thư mục có thể nhấn chọn “Xóa” (Lưu ý: Chỉ thực hiện xóa khi 

trong thư mục không có điểm đo nào) 

 Nếu muốn xuất excel, nhấn chọn button “File Excel”. 

4.3. Nhập thông tin khách hàng từ CMIS 

Mục đích:  

Ngoài phương pháp cập nhật thông tin từng điểm đo, ứng dụng cho phép khai báo thông 

tin theo danh sách trong chức năng “Nhập thông tin khách hàng từ CMIS” 

Có 3 phương thức khai báo thông tin: 

 Khai báo thông tin bằng file .XML xuất ra từ CMIS 

 Khai báo thông tin bằng file Excel theo định dạng 

 Nhập điểm đo bằng tay 

4.3.1. Khai báo bằng File .XML xuất từ CMIS 

Chức năng:  

Chức năng cho phép cập nhật các thông tin khách hàng từ file HHC xuất ra của chương 

trình CMIS. 

4.3.1.1. Các bước xuất file XML từ CMIS 

Mục đích:  

Để khai báo thông tin khách hàng từ file .XML thì cần phải lấy được file XML từ CMIS. 

Đầu vào là file XML gồm các thông tin về điểm đo như: mã điểm đo, số công tơ, hệ số 

nhân, chỉ số cũ, chỉ số mới, sản lượng cũ, sản lựơng mới. Ngoài ra còn các thông số 

khác như tên điểm đo, mã đơn vị quản lý, tháng, người ghi chỉ số ... 

Các bước thực hiện:  

Bước 1:  Vào CMIS 2.0, phân hệ “Ghi chỉ số & Lập hóa đơn”. Vào mục “Xuất nhận số 

liệu chỉ số định kỳ qua HHC”. Vào tab “Chuyển số liệu ra file HHC”.  
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Bước 2:  Nhập một mã sổ ghi có lắp đo xa. Chọn vị trí lưu kết quả. Chọn kiểu file .XML 

 

Hình 4. 26: Chuyển số liệu ra file HHC 

Bước 3:  Kết quả là file XML trong thư mục đã chọn. 

 

Hình 4. 27: Chuyển số liệu ra file XML thành công 

4.3.1.2. Khai báo bằng file .XML 

Bước 1: Vào Amiss chọn menu “Thông tin hệ thống”. Nhấn chọn “Nhập thông tin 

khách hàng từ CMIS” 
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Bước 2: Tích chọn “File XML”.  

Bước 3: Chọn công ty điện lực/ đơn vị điện lực muốn nạp 

Bước 4: Nhấn chọn “Chọn tệp”. Sau đó Chọn file XML vừa xuất ra.  

Bước 5: Click “Kiểm tra” để phân loại các dữ liệu sẽ cập nhật: Cập nhật thông tin điểm 

đo, khai báo mới, nhập điểm đo bằng tay… 

Bước 6: Click “Thực hiện” để cập nhật các thông tin các điểm đo vào AMISS. 

1

2
3 4

5 6

 

Hình 4. 28: Nhập thông tin khách hàng từ CMIS 

Bước 7: Kết quả được thể hiện ở cột cuối cùng trong chức năng. Các dòng có kết quả 

“Thất bại” cần kiểm tra lại nguyên nhân. Có thể lọc các kết quả thất bại bằng cách nhấn 

vào checkbox “Ẩn các kết qủa thành công”. 

Thông thường, nguyên nhân gây ra thất bại gồm: 

- Trùng mã điểm đo với điểm đã được khai báo rồi 

- Trùng số công tơ và số IMEI 

- Tên, mã cột hoặc địa chỉ có các kí tự đặc biệt 

4.3.2. Khai báo bằng file Excel  

Chức năng:  
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Chức năng cho phép cập nhật các thông tin khách hàng từ file Excel theo định dạng 

được định nghĩa sẵn của AMISS. Có thể tải và xem nội dung của file mẫu bằng cách 

nhấn vào chữ “File mẫu” ở góc bên phải màn hình.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu “Thông tin hệ thống”, chọn “Nhập thông tin khách hàng từ CMIS”. 

Bước 2: Tích chọn “File Excel”.  

Bước 3: Nhấn “File mẫu” để tải file mẫu theo định dạng, và làm file khai báo theo đúng 

mẫu (double click vào hình bên dưới để xem định dạng file mẫu) 

MA_KHA

NG
MA_DDO

IMEI_DC

U

SERY_C

TO

LOAICO

NGTO

TEN_KH

ANG
DIA_CHI MA_COT

MATKH

AU
MA_CTO

PA17TX0008446PA17TX00084460018616940374239180201607191859SF80P-20 Nguyễn Thị ChèP.Phương Lâm TP. Hòa Bình4A

PA17TXHB53002PA17TXHB530020018616940374239180201607165658SF80P-20 Trường Mầm non Phương LâmTổ 30 P.Phương lâm TPHB5B

PA17TX0010924PA17TX00109240018616940374239180201607165369SF80P-20 Trường Mầm non Phương LâmTổ 30Phường Phương Lâm TP Hòa Bình5A5

PA17TX0010918PA17TX00109180018616940374239180201607165360SF80P-20 Trường Mầm non Phương LâmTổ 30Phường Phương Lâm TPHB5A5

PA17TX0000060PA17TX00000600018616940374239180201607165366SF80P-20 TT Mạng lưới Miền Bắc – CN TCT viễn thông Mobifone811AĐg:Giải Phóng,Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội7A

PA17TX0002994PA17TX00029940018616940374239180201607166812SF80P-20 Trạm Y tế Phường Phương lâmTổ 31, Phường Phương lâm, TP Hòa Bình, tỉnh Hoà Bình8A4

PA17TX0011855PA17TX00118550018616940374239180201607166817SF80P-20 Nhà văn hóa tổ 29-30-31 phường Phương LâmTổ 31Phường Phương Lâm8A4

PA17TX0013487PA17TX00134870018616940374239180201607165666SF80P-20 Phạm Thị Bích VânSN 01Tổ 30, P.Phương Lâm, TP Hòa Bình1B

PA17TX0013970PA17TX00139700018616940374239180201607165660SF80P-20 Phạm Ngọc TuấnSN 2Tổ 31, Đường Trần Bình Trọng, P.Phương Lâm, TPHB5A  

Hình 4. 29: File mẫu định dạng 

Bước 4: Nhấn “Chọn tệp”. Sau đó chọn đến file nhập thông tin ở bước 3.  

Bước 5: Chọn điện lực/công ty điện lực trong combobox  

Bước 6: Click “Kiểm tra” để phân loại các dữ liệu sẽ cập nhật: Cập nhật thông tin điểm 

đo, khai báo mới, nhập điểm đo bằng tay… 

Bước 7: Click “Thực hiện” để cập nhật các thông tin các điểm đo vào AMISS. 

2 3

4
5

6 7

 

Hình 4. 30: Khai báo thông tin khách hàng bằng file Excel 
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4.3.3. Nhập điểm đo bằng tay 

 Chức năng: 

Chức năng cho phép nhập các thông tin khách hàng mới: các khách hàng của trạm chưa 

lắp modem hoặc chưa cấu hình mạng. Các khách hàng đi đọc bằng HHU hoặc Bluetooth 

module. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn menu “Thông tin hệ thống” => “Nhập thông tin khách hàng từ CMIS”. 

Bước 2: Nhấn “Nhập tay”. Khi đó trên màn hình hiển thị cửa số khai báo khách hàng 

mới.  

1

2

 

Hình 4. 31: Màn hình trỏ đến chức năng nhập điểm đo bằng tay 

Bước 3: Chọn trạm trong danh sách thư mục đã khai báo. 

Bước 4: Nhập mã khách hàng, mã điểm đo, tên khách hàng, imei, số công tơ, mã trạm, 

địa chỉ, chủng loại công tơ…  

Bước 5: Nhấn “thực hiện” để cập nhật điểm đo mới vào hệ thống.  

Nếu thành công, hệ thống sẽ đưa ra thông báo thành công. Nếu thông tin mã điểm đo 

hoặc cặp IMEI và số công tơ đã có trên hệ thống, điểm đo sẽ không khai báo được. 
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3

4

5  

Hình 4. 32: Màn hình khai báo khách hàng mới bằng tay 

4.4. Quản lý người dùng  

Chức năng: 

Quản lý người dùng cho phép xem danh sách các tài khoản người dùng và thông tin 

đăng nhập lần cuối của người dùng. Chức năng còn cho phép thêm, sửa thông tin, xóa 

các tài khoản người dùng. 

Mỗi tài khoản người dùng sau khi được tạo cần được phân quyền để có thể hoạt động 

và đăng nhập vào hệ thống. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn menu “Thông tin hệ thống” => Nhấn chọn “Quản lý người dùng” 

 

Hình 4. 33: Chọn chức năng quản lý người dùng 
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 Các bước thực hiện xem danh sách người dùng:  

Bước 2: Chọn Điện lực/ công ty điện lực để xem danh sách các tài khoản trực thuộc 

của Điện lực. 

Khi đó trên màn hình hiển thị danh sách với các thông tin:  

 Tên tài khoản  

 Họ tên thật  

 Email  

 Số điện thoại  

 Địa chỉ 

 Lần đăng nhập cuối  

 Ngày tạo  

 Loại tài khoản 

 Xem điểm đo trực thuộc  

2

 

Hình 4. 34: Danh sách tài khoản người dùng 

 Các bước thực hiện thêm tài khoản: 

Bước 2: Chọn Điện lực/công ty điện lực để xem danh sách các tài khoản trực thuộc của 

Điện lực đã chọn 

Bước 3: Nhấn “Thêm mới” để thêm một tài khoản mới vào danh sách ở bước 2. 

Màn hình nhập thông tin tài khoản hiện lên. Nhập thông tin người dùng muốn thêm 

mới, bao gồm:  

 Tên đăng nhập  

 Tên người dùng  
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 Mật khẩu  

 Nhập lại mật khẩu  

 Email  

 Số điện thoại  

 Có thể tích chọn quyền “Xem tất cả điểm đo” để xem tất cả điểm đo với tài khoản 

cho phép xem toàn bộ điểm đo trên cây dữ liệu. 

Bước 4: Nhấn “thực hiện” để thêm tài khoản mới vào hệ thống. 

Sau đó chuyển sang chức năng phân quyền người dùng để phân quyền cho tài khoản 

mới tạo. 

 

Hình 4. 35: Màn hình thêm mới người dùng 

 Thay đổi thông tin người dùng đăng nhập:  

Bước 1: Trên bảng danh sách thông tin người dùng đăng nhập, trỏ đến bản ghi khách 

hàng muốn sửa, sau đó  nhấn vào button “Sửa” ở cột cuối cùng trong bảng.  

Bước 2: Khi đó cửa sổ để chỉnh sửa thông tin khách hàng hiện lên trên màn hình. Nhập 

thông tin cần thay đổi, bao gồm:  

 Tên người dùng  

 Email  

 Số điện thoại  

 Chọn quyền xem tất cả điểm đo hay không  

Bước 3: Nhấn “Cập nhật” để lưu thông tin vừa thay đổi cho khách hàng.  
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1

2

3

 

Hình 4. 36: Các bước chỉnh sửa thông tin người dùng 

 Xóa thông tin người dùng đăng nhập:  

Bước 1: Trên bảng danh sách thông tin người dùng đăng nhập, trỏ đến bản ghi khách 

hàng muốn xóa, sau đó nhấn vào button “Xóa” ở cột cuối cùng trong bảng.  

Bước 2: Khi đó trên màn hình hiển thị lên popup xác nhận việc xóa.  

 Nhấn chọn “đồng ý” để xác nhận đồng ý xóa 

 Nếu muốn hủy thao tác xóa nhấn chọn “Hủy bỏ” 

1

2

 

Hình 4. 37: Các bước xóa thông tin người dùng trong danh sách 

4.5. Phân quyền người dùng  

Chức năng: 

Chức năng có nhiệm vụ phân quyền chức năng cho người dùng. 

Các bước thực hiện: 
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Bước 1: Nhấn menu “Thông tin hệ thống”, sau đó nhấn chọn chức năng “Phân quyền 

người dùng” 

 

Hình 4. 38: Chọn chức năng phân quyền người dùng 

Bước 2: Nhấn chọn điện lực/công ty điện lực trong combobox “Điện lực”. Tương ứng 

với mỗi đơn vị điện lực sẽ có tài khoản điện lực đăng nhập khác nhau.  

Bước 3: Chọn các quyền mà người dùng được sử dụng bằng cách tích chọn vào các 

checkbox dưới mỗi quyền thêm, xem,sửa, xóa đối với mỗi một tên chức năng. Hoặc có 

thể tích chọn các quyền cho tất cả các chức năng trong bảng Grid.  

Bước 4: Nhấn “Cập nhật” để cập nhật quyền cho người dùng. 

 

Hình 4. 39: Màn hình phân quyền chức năng cho người dùng 

4.6. Quản lý đăng nhập 

4.6.1. Thống kê đăng nhập  

Chức năng: 

Chức năng cho phép thống kê đăng nhập các thành viên theo từng ngày.  
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên menu “Thông tin hệ thống” nhấn chọn chức năng “Quản lý đăng nhập” 

 

Hình 4. 40: Chọn chức năng quản lý đăng nhập  

Bước 2: Trên màn hình chức năng quản lý đăng nhập, nhấn chọn tab“Thống kê đăng 

nhập” 

Bước 3: Chọn thư mục điện lực/ đơn vị cần thống kê. Khi đó trên màn hình hiển thị lên 

thống kê đăng nhập, cụ thể gồm:  

 Tên đơn vị thuộc điện lực đã chọn  

 Số lần đăng nhập của 5 ngày gần nhất 

2

3

 

Hình 4. 41: Màn hình thống kê đăng nhập 

4.6.2. Thống kê chi tiết đăng nhập  

Chức năng: 

Cho phép xem các báo cáo chi tiết thống kê đăng nhập theo ngày tháng mong muốn.  

Các bước thực hiện: 
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Bước 1: Trong chức năng quản lý đăng nhập, chọn menu “Thống kê chi tiết đăng nhập” 

Bước 2: Chọn thư mục điện lực/ đơn vị cần thống kê. 

Bước 3: Nhập ngày muốn truy vấn dữ liệu bằng cách nhập vào datebox “từ ngày” và 

“Đến ngày” 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem thống kê chi tiết đăng nhập. Bao gồm:  

 Tên đăng nhập  

 Đăng nhập lúc 

 Thoát lúc 

 Số lần đăng nhập  

 Đơn vị   

Bước 5: Nếu muốn xuất kết quả ra file excel, nhấn icon  

1

2

3 3 4

5

 

Hình 4. 42: Màn hình thống kê chi tiết đăng nhập 

4.7. Đặt lại mật khẩu  

Chức năng: 

Chức năng cho phép khởi tạo lại mật khẩu cho một tài khoản của người dùng. Chức 

năng chỉ hoạt động với người dùng có quyền khởi tạo mật khẩu. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn menu “Thông tin hệ thống” sau đó chọn chức năng “Đặt lại mật khẩu” 
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Hình 4. 43: Chọn chức năng đặt lại mật khẩu 

Bước 2: Chọn tài khoản cần đặt lại mật khẩu trong danh sách. Nhấn “Đặt lại mật khẩu” 

để mở lên khung nhập mật khẩu mới. 

Bước 3: Nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới mong muốn. 

Bước 4:  Nhấn “Thực hiện” để đặt lại mật khẩu cho nguời dùng. Hệ thống sẽ thông báo 

thành công sau khi tạo xong. 

2

3

4

 

Hình 4. 44: Màn hình đặt lại mật khẩu cho tài khoản người dùng 

Ngoài ra còn có 1 số chức năng sau:  

 Chức năng tìm kiếm: Nhập từ khóa muốn tìm kiếm vào textbox “Tìm kiếm”. Sau đó 

nhấn button “Tìm kiếm”. Kết quả chứa từ khóa đó sẽ hiển thị lên trên Grid.  
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Hình 4. 45: Màn hình thực hiện tìm kiếm 

 Chức năng mở khóa cho tài khoản người dùng trong trường hợp đăng nhập sai thông 

tin quá 3 lần sẽ bị khóa. Trỏ đến tài khoản đang bị khóa, nhấn button “Mở khóa”, 

khi đó tài khoản đó sẽ lại có thể đăng nhập như bình thường:  

 

Hình 4. 46: Màn hình thực hiện mở khóa cho tài khoản bị khóa 

4.8. Cập nhật số thứ thự công tơ  

Chức năng:  

Chức năng cho phép import danh sách các công tơ, cập nhật số thứ thự công tơ theo 

danh sách file import vào. 

Các bước thực hiện  

Bước 1: Nhấn menu “Thông tin hệ thống” sau đó chọn chức năng “Cập nhật STT công 

tơ” 

Bước 2: Nhấn “File mẫu” tải tải file mẫu về. Thực hiện điền thông tin của công tơ như 

file mẫu như hình dưới đây:  
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Hình 4. 47: File mẫu cập nhật số thứ tự công tơ 

Bước 3: Nhấn “Chọn tệp”, sau đó chọn trỏ đến file nhập thông tin ở bước 2. 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để cập nhật số thứ tự công tơ theo file import vào.  

1

2
3 4

 

Hình 4. 48:Màn hình chức năng cập nhật số thứ tự công tơ 

4.9. Thanh lý điểm đo 

Mục đích:  

Khi khách hàng không còn sử dụng điện, hoặc có kế hoạch chuyển thiết bị sang lắp đặt 

cho điểm đo khác, các điểm đo này sẽ được thanh lý. Trường hợp muốn thanh lý điểm 

đo, cần gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của IFC để các nhân viên có thể hỗ trợ 

thanh lý.  

Chức năng này cho phép người dùng có thể cập nhật các điểm đo thanh lý theo danh 

sách nhập vào bằng file excel. 
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Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn menu “Thông tin hệ thống” sau đó chọn chức năng “Thanh lý điểm đo” 

 

Hình 4. 49: Chọn chức năng thanh lý điểm đo  

Bước 2: Nhấn “File mẫu” tải tải file mẫu về. Thực hiện điền thông tin các điểm đo cần 

thanh lý theo mẫu file tải về như hình dưới đây 

 

Hình 4. 50: File mẫu cập nhật danh sách điểm đo thanh lý 

Bước 3: Nhấn “Chọn tệp”. Sau đó trỏ đến file thông tin điểm đo thanh lý ở bước 2 vừa 

nhập. 

Bước 4: Sau đó nhấn “Thực hiện” để thực hiện cập nhật các điểm đo thanh lý ở trong 

file vừa import vào.  

2
3 4

 

Hình 4. 51: Màn hình chức năng thanh lý điểm đo 
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4.10. Xuất thông tin điểm đo 

Mục đích:  

Để xem danh sách các điểm đo có trên hệ thống, phần mềm cho phép xuất toàn bộ thông 

tin điểm đo trong cùng một đơn vị bằng chức năng “Xuất thông tin điểm đo” 

Lưu ý: Chức năng chỉ cho phép thực hiện khi chọn đơn vị/ nhóm điểm đo, không thực 

hiện khi chọn 1 điểm đo. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn menu “Thông tin hệ thống” sau đó chọn chức năng “Xuất thông tin điểm 

đo” 

 

Hình 4. 52: Chọn chức năng xuất thông tin điểm đo 

Bước 2: Chọn danh mục điểm đo cần xuất thông tin ở cây thư mục bên trái. 

Khi đó trên màn hình hiển thị thông tin điểm đo gồm:  

 Tên khách hàng  

 Mã điểm đo  

 Số công tơ  

 Mã số  

 Số thứ tự  

 Cột  
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 Địa chỉ  

 Tên trạm   

Bước 3: Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ 

liệu. 

 

Hình 4. 53: Màn hình thông tin điểm đo của từng điện lực 

V. MENU DỮ LIỆU KHAI THÁC 

5.1. Thông số vận hành  

Các chức năng chính trong chức năng “Thông số vận hành” bao gồm:  

Chức năng thông số vận hành 

Chỉ số từng thời 

điểm 

Thông số vận 

hành 
Chỉ số chốt 

tháng 
Biểu đồ TSVH Sự kiện 

Hiển thị thông số 

chốt chỉ số điện 

năng theo tháng

Hiển thị các 

thông số công 

suất theo từng 

biểu giá tại thời 

điểm ra lệnh đọc

Hiển thị tất cả các 

thông số vận hành 

theo từng pha

Thể hiện sự biến 

thiên của các 

thông số U, I , P, 

Q theo từng pha 

trong một 

khoảng thời 

gian.

Truy vấn các 

sự kiện của 

điểm đo

Theo dõi các thông 

số tức thời tại thời 

điểm ra lệnh đọc.

Biểu đồ phụ tải 

30 phút
Vectors

Hiển thị và vẽ biểu 

đồ đối với 4 thông 

số P giao, P nhận, 

Q giao, Q nhận từ 

các số liệu đo được 

30 phút/lần

Thể hiện sự biến 

đổi của các thông 

số dòng điện 3 pha 

xoay chiều trên 

biểu đồ tròn dưới 

dạng các vecto.

 

Hình 5. 1: Biểu đồ các chức năng “Thông số vận hành” 

Chức năng nằm trong menu “Dữ liệu khai thác”=> sau đó chọn “Thông số vận hành” 
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Hình 5. 2: Menu trỏ đến chức năng thông số vận hành 

5.1.1. Thông số vận hành  

5.1.1.1. Hiển thị thông số vận hành của 1 điểm đo 

Chức năng: 

- Chức năng hiển thị thông số tại 1 ĐIỂM ĐO cho phép người sử dụng theo dõi, các 

thông số tức thời tại thời điểm ra lệnh đọc. 

- Thông số vận hành hiển thị tất cả các thông số vận hành theo từng pha. Các thông số 

bao gồm: 

 U (V) : điện áp của dòng điện, kí hiệu U, đơn vị Volt 

 I (A): dòng điện, kí hiệu I, đơn vị Ampe 

 Góc φ: góc giữa U và I, đơn vị độ (Degrees ) 

 Cos φ: Hệ số góc 

 P (KW): công suất tác dụng của từng pha, đơn vị KW 

 Q (KVAR): công suất phản kháng của từng pha, đơn vị KVAR 

 F (Hz): Tần số của từng pha. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Thông số vận hành” 

Bước 2: Trên cây dữ liệu bên trái, nhấn chọn 1 điểm đo cần xem thông số vận hành 

Bước 3: Nhập thông tin lọc dữ liệu cần xem bao gồm:  

 Chọn ngày cần xem chỉ số bằng cách chọn trong datebox “Từ Ngày” và “Đến 

ngày” (mặc định là ngày hiện tại) 
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 Chọn số công tơ  

Lưu ý: Có thể nhấn “Tìm kiếm nâng cao”. Khi đó màn hình hiển thị ra thông tin cho 

phép người dùng có thể nhập điều kiện khoảng giá trị “từ”, “đến” của các thông số sau:  

 Lọc chọn theo Pha A, B, C, hay tất cả 

 U (V) : điện áp của dòng điện, kí hiệu U, đơn vị Volt 

 I (A): dòng điện, kí hiệu I, đơn vị Ampe 

 Góc φ: góc giữa U và I, đơn vị độ (Degrees ) 

 Cos φ: Hệ số góc 

 P (KW): công suất tác dụng của từng pha, đơn vị KW 

 Q (KVAR): công suất phản kháng của từng pha, đơn vị KVAR 

 F (Hz): Tần số của từng pha. 

 

Hình 5. 3: Màn hình khi nhấn “ tìm kiếm nâng cao” 

Bước 4: Nhấn chọn “Thực hiện” để xem chỉ số. Khi đó trên màn hình hiển thị ra kết 

quả gồm các thông tin:  

 Thời điểm đo 

 Hệ số: HSN, TU, TI 

 U (V) : điện áp của dòng điện của 3 pha A, B, C 

 I (A): dòng điện của 3 pha A, B, C 

 Góc φ: góc giữa U và I của 3 pha A, B, C 

 Cos φ: Hệ số góc của 3 pha A, B, C 

 P (KW): công suất tác dụng của từng pha, đơn vị KW 

 Q (KVAR): công suất phản kháng của từng pha, đơn vị KVAR 

 F (Hz): Tần số của từng pha. 
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Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  nếu muốn thực hiện in file kết quả.   

 Để xem toàn màn hình của bảng kết quả chỉ số định kỳ, nhấn chọn icon .  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

1

2

3 4

 

Hình 5. 4: Màn hình hiển thị thông số vận hành của 1 điểm đo 

5.1.1.2. Hiển thị thông số vận hành của tất cả các điểm đo trong một nhóm/ Điện lực 

Chức năng: 

Cho phép hiển thị thông số vận hành theo từng pha A, B, C của tất cả các điểm đo trong 

cùng một Điện lực/ Công ty Điện lực/ Trạm hoặc một nhóm các điểm đo trong cây dữ 

liệu điểm đo. 

Các thông số hiển thị bao gồm: 

o U (V) : điện áp của dòng điện, kí hiệu U, đơn vị Volt 

o I (A): dòng điện, kí hiệu I, đơn vị Ampe 

o Góc φ: góc giữa U và I, đơn vị độ (Degrees ) 
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o Cos φ: Hệ số góc 

o P (KW): công suất hữu ích của từng pha, đơn vị KW 

o Q (KVAR): công suất phản kháng của từng pha, đơn vị KVAR 

o F (Hz): Tần số của từng pha. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Thông số vận hành” 

Bước 2: Nhấn chọn Điện lực/ Nhóm khách hàng/ trạm công cộng… trên cây dữ liệu 

bên trái. 

Lưu ý: Tích chọn “Sử dụng chọn nhóm” 

Bước 3: Nhập ngày cần truy vấn. Ngày mặc định là ngày hiện tại. 

Bước 4: Chọn thời điểm truy vấn. Thời điểm truy vấn được chia thành 48 khung giờ, 

mỗi khung giờ cách nhau 30 phút tính từ: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 …. 

23:30 

Bước 5: Nhấn chọn “Thực hiện” để lấy dữ liệu và hiển thị. Các thông số hiển thị theo 

từng pha A, B, C.  

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  nếu muốn thực hiện in file kết quả.   

 Để xem toàn màn hình của bảng kết quả chỉ số định kỳ, nhấn chọn icon .  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ liệu. 
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Hình 5. 5: Màn hình hiển thị thông số vận hành của tất cả các điểm đo 

5.1.2. Chỉ số chốt tháng 

Chức năng: 

Trong tháng, công tơ có chức năng tự động chốt chỉ số lúc 0h theo các ngày được quy 

định khi cài đặt trong công tơ. Hệ thống đọc các chỉ số đã lưu và hiển thị các thông số 

chốt chỉ số điện năng  

Lưu ý: Chỉ số chốt tháng chỉ hiển thị đối với các điểm đo gắn công tơ có chức năng 

chốt lúc 0h hàng ngày (ví dụ công tơ 1 pha PSMART). 

5.1.2.1. Hiển thị chỉ số chốt tháng cho 1 điểm đo 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Chỉ số chốt tháng” 

Bước 2: Trên cây dữ liệu bên trái, nhấn chọn điểm đo cần xem  

Bước 3: Nhập thông tin lọc dữ liệu cần xem bao gồm:  

 Thời điểm: chọn tháng bắt đầu datebox “Từ”  và tháng kết thúc trong datebox 

“đến” (mặc định là tháng hiện tại) 

 Chọn số công tơ  

 Chọn loại hiển thị: 

- Hiển thị theo “Màn hình hiển thị”: là số liệu hiển thị trên màn hình công tơ. 

- Hiển thị theo “Thanh ghi công tơ”: là số liệu đọc trực tiếp từ thanh ghi công tơ. 
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Bước 4: Nhấn chọn “Thực hiện”. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra kết quả bao gồm các 

thông tin sau:  

 Thời điểm chốt công tơ  

 P Giao (KWh) của từng biểu  

 P Nhận (KWh) của từng biểu 

 Q Giao (KvARh) của từng biểu 

 P Nhận (KvARh) của từng biểu 

 P Max (kW) 

 Thời điểm P Max 

1

2

3

4

 

Hình 5. 6: Màn hình hiển thị chỉ số chốt tháng cho 1 điểm đo 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Nếu muốn xuất excel có thể thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng 

bên góc phải của bảng dữ liệu.  

 Để xem toàn màn hình của bảng kết quả chỉ số định kỳ, nhấn chọn icon  .  

5.1.2.2. Hiển thị chỉ số chốt tháng cho nhiều điểm đo 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Chỉ số chốt tháng” 

Bước 2: Nhấn chọn Điện lực/ khách hàng/ trạm công cộng/ nhóm điểm đo ở bên cây 

thư mục bên trái màn hình. 

Lưu ý: tích chọn “sử dụng chọn nhóm” 
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Bước 3: Nhập thông tin lọc dữ liệu cần xem bao gồm:  

- Nhấn chọn tháng. Mặc định hiển thị tháng hiện tại. 

- Nhập ngày chốt nếu cần. Mặc đinh giá trị là 0 nếu bỏ qua điều kiện ngày chốt. 

- Chọn loại hiển thị: 

o Hiển thị theo “Màn hình hiển thị”: là số liệu hiển thị trên màn hình công tơ. 

o Hiển thị theo “Thanh ghi công tơ”: là số liệu đọc trực tiếp từ thanh ghi công tơ. 

Bước 4: Nhấn chọn “Thực hiện” 

1
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Hình 5. 7: Màn hình hiển thị chỉ số chốt tháng cho nhiều điểm đo 

5.1.3. Chỉ số từng thời điểm  

Chức năng:  

Chức năng “Chỉ số từng thời điểm” hiển thị tất cả các thông số công suất theo từng biểu 

giá tại thời điểm ra lệnh đọc. Các thông số công suất bao gồm: 

o P giao (KWh): Chỉ số điện năng theo chiều giao 

o P nhận (KWh): Chỉ số điện năng theo chiều nhận 

o Q giao (KVARh): Chỉ số vô công theo chiều giao 

o Q nhận (KVARh): Chỉ số vô công theo chiều nhận 

o P max: Công suất cực đại 

o Thời điểm P max 
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o Đơn vị: có 2 loại đơn vị chính là KWh và MWh. Ở chế độ màn hình hiển thị 

công tơ, tùy từng hệ số nhân (HSN) cài đặt trong công tơ khác nhau, đơn vị sẽ 

hiển thị khác nhau. 

o HSN >=1000: đơn vị hiển thị là MWh đối với chỉ số điện năng và MVARh 

đối với chỉ số vô công. 

o HSN<1000: đơn vị hiển thị là KWh và KVARh đối với chỉ số vô công. 

5.1.3.1. Hiển thị chỉ số từng thời điểm cho 1 điểm đo  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn menu “Chỉ số từng thời điểm” 

Bước 2: Trên cây dữ liệu bên trái, nhấn chọn điểm đo cần xem 

Bước 3: Nhập thông tin lọc dữ liệu cần xem bao gồm:  

 Chọn cần truy vấn: Ngày bắt đầu “Từ ngày” và ngày kết thúc “Đến ngày” 

 Chọn số công tơ  

 Chọn loại hiển thị: 

- Hiển thị theo “Màn hình hiển thị”: là số liệu hiển thị trên màn hình công tơ. 

- Hiển thị theo “Thanh ghi công tơ”: là số liệu đọc trực tiếp từ thanh ghi công tơ. 

Bước 4: Nhấn chọn “ Thực hiện” để xem chỉ số. Khi đó trên màn hình hiển thị ra kết 

quả gồm các thông tin:  

 Thời điểm đo:  

- HT: giờ bản tin về 

- CT: giờ công tơ 

 P Giao (KWh) của từng biểu  

 P Nhận (KWh) của từng biểu 

 Q Giao (KvARh) của từng biểu 

 P Nhận (KvARh) của từng biểu 

 P Max (kW) 

 Thời điểm P Max 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  
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 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Nếu muốn xuất excel thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng bên 

góc phải của bảng dữ liệu.  

 Để xem toàn màn hình của bảng kết quả chỉ số định kỳ, nhấn chọn icon  .  
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Hình 5. 8: Màn hình hiển thị chỉ số  từng thời điểm cho 1 điểm đo  

5.1.3.2. Hiển thị chỉ số chốt từng thời điểm cho nhiều điểm đo  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn tab “Chỉ số từng thời điểm” 

Bước 2: Nhấn chọn Điện lực/ Khách hàng/ Trạm công cộng/ nhóm điểm đo cần xem 

trên cây thư mục bên trái. 

Lưu ý: Tích chọn “Sử dụng chọn nhóm” 

Bước 3: Nhập các điều kiện lọc 

- Nhập ngày cần truy vấn. Ngày truy vấn mặc định là ngày hiện tại 

- Nhập thời điểm. Thời điểm truy vấn được chia thành 48 khung giờ, mỗi khung giờ 

cách nhau 30 phút tính từ: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30 …. 23:30 

- Chọn loại hiển thị: 

o Hiển thị theo “Màn hình hiển thị”: là số liệu hiển thị trên màn hình công tơ. 

o Hiển thị theo “Thanh ghi công tơ”: là số liệu đọc trực tiếp từ thanh ghi công 

tơ. 
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Bước 4: Nhấn chọn “Thực hiện” để truy vấn và hiển thị dữ liệu. 
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Hình 5. 9: Màn hình hiển thị chỉ số  từng thời điểm cho nhiều điểm đo 

5.1.4. Biểu đồ TSVH 

Chức năng: 

Tại các thời điểm khác nhau, các thông số tức thời về U, I,… sẽ khác nhau. Chức năng 

cho phép thể hiện sự biến thiên của các thông số U, I , P, Q theo từng pha trong một 

khoảng thời gian. 

Biểu đồ thông số vận hành vẽ biểu đồ đối với 4 thông số: P, Q, I, Cos (𝜑) theo pha. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn menu “Biểu đồ TSVH” 

Bước 2: Nhấn chọn điểm đo cần hiển thị biểu đồ TSVH trên cây dữ liệu bên trái  

Lưu ý: Chức năng chỉ cho phép xem biểu đồ theo từng điểm đo 

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu “Từ ngày” và ngày kết thúc “Đến ngày” (mặc định là ngày 

hiện tại) 

Bước 4: Tích chọn thông số vận hành cần hiển thị. Biểu đồ thông số vận hành thể hiện 

thay đổi với các thông số:  

 U(V): Điện áp dòng điện 

 I(A): Dòng điện 

 Cos𝜑: Hệ số góc 
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 P Giao Tổng  

Bước 5: Nhấn chọn “ Thực hiện” để hiển thị ra kết quả bao gồm:  

 Biểu đồ TSVH:  

o Biểu đồ thông số vận hành sẽ thể hiện thay đổi tương ứng với mỗi trường hợp 

tích chọn thông số vận hành ở bước 3.  

o Màu sắc hiển thị trên biểu đồ sẽ theo từng pha:  

- Pha A: màu vàng  

- Pha B: màu xanh  

- Pha C: màu đỏ  

 Bảng thống kê kết quả bao gồm: 

o Thời điểm 

o Hiệu điện thế U(V) với pha A, B, C 

o Dòng điện hiệu dụng I(A) với pha A, B, C 

o Hệ số góc Cos𝜑 với pha A, B, C 

o Công suất tức thời P (KW) 

o Công suất phản kháng (kvar) 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nếu muốn xuất excel thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng bên 

góc phải của bảng dữ liệu.  

 Để xem toàn màn hình của bảng kết quả chỉ số định kỳ, nhấn chọn icon  .  
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Hình 5. 10: Biểu đồ thông số vận hành 

5.1.5. Sự kiện  

Chức năng: 

Tùy từng loại công tơ khác nhau sẽ ghi nhận các sự kiện khác nhau. Khi xảy ra sự kiện, 

công tơ ghi nhận lại và lưu trữ vào trong bộ nhớ. Hệ thống đọc các sự kiện công tơ và 

đưa về cơ sở dữ liệu trung tâm. 

Chức năng cho phép người dùng truy vấn các sự kiện của điểm đo trong khoảng thời 

gian truy vấn, dữ liệu hiển thị bao gồm: các thông số sự kiện, số lần xảy ra, pha, thời 

điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Sự kiện” 

Bước 2: Nhấn chọn điểm đo cần hiển thị biểu đồ TSVH trên cây dữ liệu bên trái màn 

hình.  

Lưu ý: Chức năng chỉ cho phép xem thống kê cho từng điểm đo 

Bước 3: Chọn các điều kiện để xem sự kiện của điểm đo đã chọn:  

 Chọn ngày bắt đầu “Từ ngày” và ngày kết thúc “Đến ngày”  

 Chọn số công tơ  

 Chọn loại sự kiện, bao gồm:  

- Lập trình công tơ 
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- Thay đổi thời gian  

- Mất điện  

- Thấp áp  

- Quá áp 

- Mất điện áp pha 

- Ngược chiều điện áp  

- Ngược chiều dòng điện  

- Mất cân bằng áp 

- Mất cân bằng dòng  

- Mất dòng  

- Quá dòng  

- Ngược công suất  

- Quá tải  

- Đổi mật khẩu  

- Đấu sai  

Bước 4: Nhấn chọn “ Thực hiện”. Kết quả hiển thị ra các thông tin sau:  

 Sự kiện  

 Số lần xảy ra sự kiện  

 Pha 

 Thời điểm bắt đầu  

 Thời điểm kết thúc  

 Số phút 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nếu muốn xuất excel có thể thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng 

bên góc phải của bảng dữ liệu.  
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Hình 5. 11: Màn hình hiển thị sự kiện của điểm đo  

5.1.6. Biểu đồ phụ tải 30 phút 

Chức năng: 

Chức năng hiển thị và vẽ biểu đồ đối với 4 thông từ các số liệu đo được 30 phút/lần. 

- P tổng giao (KW): công suất trong x phút (thường là 30/60 phút) đã giao đi. 

- P tổng nhận (KW): công suất x phút (thường là 30/60 phút) đã nhận được. 

- Q tổng giao (KVAR): công suất phản kháng x phút (thường là 30/60 phút) khi điện 

lực giao cho khách hàng 

- Q tổng nhận (KVAR): công suất phản kháng x phút (thường là 30/60 phút) khi điện 

lực nhận từ khách hàng 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Biểu đồ phụ tải 30 phút” 

Bước 2: Nhấn chọn điểm đo cần xem trên cây thư mục danh sách điểm đo bên trái màn 

hình.  

Lưu ý: Biểu đồ phụ tải không cho phép hiển thị theo nhóm điểm đo, mà chỉ cho phép 

hiển thị 1 điểm đo duy nhất. 

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu “Từ ngày” và ngày kết thúc “Đến ngày” 

Bước 4: Chọn số công tơ muốn xem biểu đồ thông số vận hành.  

Bước 5: Tích chọn 1 trong các thông số vận hành cần hiển thị:  

 P Tổng Giao (kW) 

 P Tổng Nhận (kW) 
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 Q Tổng Giao (KVAR) 

 Q Tổng Nhận (KVAR) 

Bước 6: Nhấn chọn “Thực hiện” để hiển thị ra kết quả bao gồm:  

 Biểu đồ phụ tải 30 phút: Biểu đồ sẽ thể hiện thay đổi tương ứng với mỗi trường hợp 

tích chọn thông số vận hành muốn hiển thị trong bước 5.  

 Bảng thống kê kết quả bao gồm: 

o Thời điểm bắt đầu 

o Thời điểm kết thúc  

o Công suất tức thời P Tổng Giao (KW) 

o Công suất tức thời P Tổng Nhận (KW) 

o Công suất phản kháng Q Tổng Giao (KVAR) 

o Công suất phản kháng Q Tổng Nhận (KVAR) 

1

2

3 4

5
6

 

Hình 5. 12: Màn hình biểu đồ phụ tải 30 phút 

5.1.7. Biểu đồ vectors 

Chức năng: 

Công tơ điện tử ba pha như Elster, Landis Gys, Star có khả năng ghi lại thông số phụ 

tải như dòng điện, điện áp, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu 

kiến, hệ số công suất cos ở từng pha tại nhiều thời điểm. 

Các thông số thu thập về: 
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Pha U(V) I (A)  Cos P (KW) Q(KVAR) S(KVA) 

A UA IA A CosA PA QA SA 

B UB IB B CosB PB QB SB 

C UC IC C CosC PC QC SC 

Sự biến thiên của U, I,  được thể hiện trên biểu đồ vector 

 

Hình 5. 13: Sơ đồ vecto dòng điện và điện áp của phụ tải 

Sự biến đổi của các thông số P, Q, S trên biểu đồ với: 

P= PA + PB + PC 

Q = QA+ QB + QC 

S = √𝑃2 +  𝑄2 

 

Hình 5. 14: Mối quan hệ giữa P, Q, S 

Chức năng này thể hiện sự biến đổi của các thông số dòng điện 3 pha xoay chiều trên 

biểu đồ tròn dưới dạng các vecto. 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Vectors” 

Bước 2: Nhấn chọn một điểm đo trên cây dữ liệu. 

Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng đối với 1 điểm đo, không sử dụng được với nhiều 

điểm đo 

Bước 3: Chọn ngày cần xem biểu đồ. Mặc định khi hiển thị là ngày hiện tại. 

Màn hình biểu đồ sẽ thể hiện 5 loại biểu đồ: 

- Biểu đồ P, Q, S pha A 

- Biểu đồ P, Q, S pha B 

- Biểu đồ P, Q, S pha C 

- Biểu đồ P, Q, S tổng 

- Biểu đồ U, I, φ 

Bước 4: Nhấn chọn “Tạm dừng” để màn hình giữ nguyên. 

1
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Hình 5. 15: Màn hình hiển thị biểu đồ vectors của điểm đo 
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5.2. Lọc chỉ số  

Chức năng: 

Chức năng cho phép người dùng thống kê các điểm đo có dữ liệu hay không có dữ liệu 

theo các tiêu chí lọc chỉ số tùy chọn. Người dùng có thể lọc theo bảng, lọc theo pha, dữ 

liệu, ngày tháng truy vấn,… 

Lưu ý: chức năng không cho phép hiển thị 1 điểm đo duy nhất theo nhóm điểm đo, mà 

chỉ cho phép hiển thị theo nhóm điểm đo 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn menu “Dữ liệu khai thác”=> nhấn chọn “Lọc chỉ số” 

 

Hình 5. 16: Chọn chức năng lọc chỉ số 

Bước 2: Nhấn chọn Điện lực/ Khách hàng/ Trạm công cộng/ nhóm điểm đo cần xem 

trên cây thư mục bên trái. 

Lưu ý: Tích chọn “Sử dụng chọn nhóm” 

Bước 3: Nhấn chọn các điều kiện lọc  

 Lọc bảng, có thể chọn:  

- Chỉ số từng thời điểm và chỉ số chốt 

- Thông số vận hành  

- Chỉ số chốt 

 Lọc pha, có thể chọn:  

- 1 pha  

- 3 pha 1 biểu  
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- 3 pha  

- Điểm đo lắp lên chưa khai báo  

- Tất cả  

 Lọc dữ liệu, có thể chọn:  

- Có số liệu  

- Không có sô liệu  

- Tất cả 

 Ngày cần truy vấn (mặc định là ngày hiện tại) 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện”. Màn hình hiển thị ra kết quả theo điều kiện lọc, gồm các 

thông tin:  

 Mã điểm đo  

 Số công tơ  

 Tên khách hàng  

 Mã trạm  

 Mã cột  

 Số thứ tự  

 Mã sổ  

 Địa chỉ  

 Tên trạm  

 Có dữ liệu  

 Chỉ số  

 Ngày có dữ liệu gần nhất  

 Trạng thái 

Bước 5: Nếu muốn xuất excel có thể thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel 

cuối cùng bên góc phải của bảng dữ liệu.  
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Hình 5. 17: Màn hình chức năng lọc chỉ số 

5.3. Đồng bộ CMIS 

Chức năng: 

Đồng bộ CMIS cho phép lấy các chỉ số sản lượng tại thời điểm bất kỳ của điểm đo. Đầu 

vào là file XML gồm các thông tin về điểm đo như: mã điểm đo, số công tơ, hệ số nhân, 

chỉ số cũ, chỉ số mới, sản lượng cũ, sản lựơng mới...Ngoài ra còn các thông số khác như 

tên điểm đo, mã đơn vị quản lý, tháng, người ghi chỉ số ... Cấu trúc tệp như sau: 

Các thông số được cập nhật là: chỉ số mới, sản lượng mới, Pmax, P max time. Chỉ số 

mới được hiển thị như sau: 

- Với HSN>=1000, chỉ số mới có dạng 1 số sau phần thập phân, ví dụ 506.8 

- Với HSN<1000, chỉ số mới có dạng số nguyên 

Sản lượng mới được tính theo công thức sau: 

SL_MOI = (CS_MOI – CS_CU) * HSN. 

P max và P max time là công suất cực đại và thời điểm đạt công suất cực đại của điểm 

đo mà công tơ ghi nhận được. 

Để phân biệt các bộ chỉ số khác nhau, CMIS quy định một số bộ chỉ số (BCS). Tương 

ứng với các BCS sẽ có các giá trị khác nhau: 
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BCS AMISS Mô tả 

BT P giao biểu 1  

CD P giao biểu 2  

TD P giao biểu 3  

SG P giao tổng  

VC Q giao tổng  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Vào menu Dữ liệu khai thác> chọn “Đồng bộ CMIS” 

 

Hình 5. 18: Chọn chức năng đồng bộ CMIS 

 Nạp file XML: 

Để đồng bộ CMIS thì đầu tiên cần phải lấy được file XML từ CMIS (các bước thực 

hiện xem trong mục 4.3.1.1) 

Bước 2: Tích chọn “File XML” 

Bước 3: Nhập file CMIS đúng định dạng XML đã xuất ra từ pha trước bằng cách nhấn 

vào “Chọn Tệp” 

Bước 4: Chọn ngày tháng và giờ muốn lấy chỉ số (Khoảng thời gian sẽ tính từ giờ chọn 

đến 30 phút sau đó) 

Bước 5: Có thể tích chọn “Chia HSN” hay không khi nạp file  

Bước 6: Nhấn “Nạp dữ liệu” để lấy chỉ số 

Bước 7: Xuất file XML để hoàn thành quá trình lấy chỉ số ở AMISS. 
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Hình 5. 19: Màn hình đồng bộ CMIS nạp file XML 

 Nạp file Excel: 

Bước 2: Tích chọn “File Excel” 

Bước 3: Nhấn vào “Chọn Tệp” sau đó chọn đến file Excel muốn nạp, theo mẫu định 

dạng sau:  

 

Hình 5. 20: Định dạng file Excel nạp vào AMISS 

Bước 4: Chọn ngày tháng và giờ muốn lấy chỉ số (Khoảng thời gian sẽ tính từ giờ chọn 

đến 30 phút sau đó) 

Bước 5: Có thể tích chọn “Chia HSN” hay không khi nạp file  

Bước 6: Nhấn “Nạp dữ liệu” để lấy chỉ số 

Bước 7: Nhấn “Lưu lại” để lưu lại thông tin đã lấy chỉ số 

Bước 8: Nếu muốn xuất thông tin ra file Excel, nhấn “Xuất excel” 
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Hình 5. 21: Màn hình đồng bộ CMIS nạp file Excel 

5.4. Ước tính tổn thất  

Chức năng: 

Cho phép ước tính hao tổn điện năng của trạm hay xuất tuyến đã thiết lập.  

Công thức tính:  

% tổng thất =  
Sản lượng điểm tại trạm – ∑ 𝑠ả𝑛 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑐ủ𝑎 𝑐á𝑐 đ𝑖ể𝑚 đ𝑜 

Sản lượng điểm tại trạm
∗  100 

Các bước thực hiện với cây dữ liệu 

Bước 1: Nhấn menu “Dữ liệu khai thác” => Sau đó nhấn chọn chức năng “Ước tính tổn 

thất” 

 

Hình 5. 22: Chọn chức năng ước tính tổn thất 
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Bước 2: Nhấn chọn Điện lực/ Khách hàng/ Trạm công cộng/ nhóm điểm đo cần xem 

trên cây thư mục bên trái. 

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu, kết thúc xem dữ liệu bằng cách chọn trong datebox “Từ 

ngày” và “Đến ngày”.  

Bước 4: Tích chọn “Nhập chỉ số đầu nguồn” 

Bước 5: Nhâp các chỉ số đầu nguồn bao gồm:  

 Chỉ số mới (Kwh) 

 Chỉ số cũ (Kwh) 

 HSN 

Bước 6: Nhấn “Thực hiện” để màn hình trả về kết quả. Bao gồm:  

 Biểu đồ ước tính tổn thất 

 Kết quả trạm đầu nguồn, điện thương phẩm:  

- Chỉ số mới 

- Chỉ số cũ  

- Sản lượng  

 Thông tin các điểm đo, bao gồm:  

- Mã điểm đo  

- Số công tơ  

- Khách hàng  

- Chỉ số mới  

- Chỉ số cũ  

- Hệ số nhân  

- Sản lượng  
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Hình 5. 23: Màn hình chức năng ước tính tổn thất 

5.5. Đọc tức thời 3 pha  

Chức năng: 

- Đọc tức thời cho phép đọc các thông số công tơ 3 pha tại thời điểm bất kỳ 

- Tính năng cho phép người dùng đọc 1 điểm đo hay nhiều điểm đo cùng lúc. Chương 

trình có thể mất 3-5 phút để đọc và hiển thị dữ liệu. Thời gian phụ thuộc vào số lượng 

điểm đo được chọn và các yếu tố như sóng nhà mạng, tình trạng thiết bị truyền thông.. 

- Có nhiều tùy chọn đọc như: chỉ đọc chỉ số điện năng, đọc U I, đọc tất cả các thông số, 

đọc sự kiện… 

- Với các điểm đo không đọc được tại thời điểm ra lệnh đọc, chức năng sẽ đọc lại 3 lần. 

Khi đọc thành công, các thông số sẽ hiển thị lên và icon trạng thái màu xanh. Nếu thất 

bại, các thông số sẽ hiển thị dấu “-” và icon trạng thái màu đỏ. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn menu “Dữ liệu khai thác”=> nhấn chọn “Đọc tức thời 3 pha” 

Bước 2: Trên cây dữ liệu bên trái, nhấn chọn tên điểm đo hoặc chọn cả thư mục để đọc 

tức thời. 

Bước 3: Chọn loại thông số cần đọc trong combobox bao gồm:  
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- Thông số vận hành: U, I, cos φ, chỉ số điện năng, tần số  

- Đọc loadprofile 

- Đọc chỉ số chốt tháng 

- Chỉ số chốt từng thời điểm 

Bước 4: Click “Thực hiện đọc”. Màn hình hiển thị ra thời gian đọc, kết quả đọc thành 

công, không thành công và tổng số khách hàng.  

Nếu đọc thành công, trên màn hình sẽ hiển thị ra chi tiết lệnh đọc bao gồm:  

 

Hình 5. 24: Màn hình đọc tức thời 3 pha  

Sau khi thực hiện đọc xong, kết quả sẽ được hiển thị đối với các khách hàng được chọn 

thực hiện đọc theo loại chỉ số muốn đọc ở bước 3. 

Cột trạng thái sẽ hiển thị đọc thành công/thất bại.  

 Khi đọc thành công, các thông số sẽ hiển thị lên và icon trạng thái màu xanh.  

 Nếu thất bại, các thông số sẽ hiển thị dấu “-” và icon trạng thái màu đỏ. 

5.6. Thống kê xử lý GPRS  

Chức năng: 

Chức năng cho phép thống kê số lượng xử lý GPRS của các đơn vị điện lực, TBA theo 

thời gian, nguồn lỗi, loại lỗi tùy chọn. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên Menu “Dữ liệu khai thác” nhấn chọn chức năng “Thống kê xử lý GPRS”. 
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Hình 5. 25: Chọn chức năng thống kê xử lý GPRS 

Bước 2: Chọn điện lực, TBA muốn xem thống kê bên cây thư mục. 

Bước 3: Nhập chọn thời gian truy vấn: từ ngày, đến ngày. Trong trường hợp không 

chọn mặc định là ngày hiện tại  

Bước 4: Chọn lọc theo nguồn lỗi, có thể chọn các giá trị nguồn lỗi khác nhau để thống 

kê, gồm:  

 Lỗi do IFC 

 Lỗi do điện lực  

 Lỗi do nhà mạng  

 Lỗi khách quan  

 Mặc định nếu không chọn thì là Tất cả  

Bước 5: Tương ứng với mỗi nguồn lỗi được chọn sẽ có các loại lỗi khác nhau thuộc 

nguồn lỗi đã chọn. Nhấn chọn loại lỗi muốn xem  

Bước 6: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thông kê theo điều kiện truy vấn đã nhập. 
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Hình 5. 26: Màn hình chức năng Thống kê xử lý GPRS 

Kết quả hiển thị gồm các thông tin sau:  

STT, phân loại lỗi, tổng điểm xử lý, tỷ lệ (%), phân loại nguồn lỗi, số lượng, tỷ lệ. 

Bước 7: Muốn xuất kết quả ra file excel, nhấn “Xuất excel”. 

VI. MENU GIÁM SÁT KẾT NỐI 

6.1. Thống kê trạng thái kết nối  

 Chức năng cho phép thống kê tổng quan hệ thống theo điện lực, theo trạm, theo 

nhóm điểm đo…. trong ngày hiện tại và đưa ra kết quả đọc thành công, chưa có dữ 

liệu, mất điện hay thanh lý điểm đo.  

 Chức năng gồm có:  

- Thống kê trạng thái kết nối  

- Thống kê chi tiết trạng thái kết nối  

 Menu chức năng:  

Thực hiện chọn menu “Giám sát kết nối”=> Sau đó chọn “Thống kê trạng thái kết nối” 
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Hình 6. 1: Menu trỏ đến chức năng thống kê trạng thái kết nối 

6.1.1. Thống kê trạng thái kết nối  

Chức năng: 

Cho phép người dùng thống kê trạng thái các điểm đo trong cùng một đơn vị, hiển thị 

các giá trị như điểm đo đọc thành công, điểm đo lỗi tốc độ/ RS, điểm đo online tạm thời 

chưa có dữ liệu, điểm đo mất kết nối không có dữ liệu, điểm đo lỗi khách quan do mất 

điện hoặc thanh lý trạm bảo dưỡng. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Thống kê trạng thái kết nối”, nhấn chọn tab “Thống 

kê trạng thái kết nối” 

Bước 2: Nhấn chọn đơn vị Điện lực/Trạm công cộng trên cây dữ liệu ở bên trái màn 

hình. 

Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng đối với thư mục/ nhóm điểm đo, không sử dụng 

được với 1 điểm đo 

Bước 3: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên kết quả bao gồm:  

 Biểu đồ so sánh tình trạng mất kết nối có thông tin các cột biểu đồ:  

- Đọc thành công 

- Chưa có dữ liệu  

- Thanh lý  

Lưu ý: Có thể tích chọn biểu thị cột số liệu nào trên biểu đồ bằng cách tích vào từng 

thông tin trong phần chú thích biểu đồ (Mô tả chi tiết tại hình 6.2) 

 Bảng chi tiết số liệu, gồm:  
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- Tên đơn vị  

- Số điểm đo đọc thành công  

- Số điểm đo chưa có dữ liệu  

- Số điểm đo do lỗi khách quan  

- Số điểm đo thanh lý  

- Tổng điểm đo  

Bước 4: Nếu muốn xuất excel có thể thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel 

cuối cùng bên góc phải của bảng dữ liệu.  

 

 

Hình 6. 2: Màn hình thống kê trạng thái kết nối 

6.1.2. Thống kê chi tiết trạng thái kết nối  

Chức năng: 

Cho phép người dùng xem chi tiết các điểm đo theo trạng thái như: điểm đo lỗi tốc độ 

RS, thay thế công tơ, điểm đo online tạm thời chưa có dữ liệu, số điểm đo mất kết nối 

và không có dữ liệu, điểm đo mất điện, thanh lý… 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Thống kê trạng thái kết nối”, nhấn chọn menu 

“Thống kê chi tiết trạng thái kết nối” 

Bước 2: Nhấn chọn  đơn vị Điện lực/Trạm công cộng trên cây dữ liệu ở bên trái màn 

hình. 
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Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng đối với thư mục, nhóm điểm đo, không sử dụng được 

với 1 điểm đo 

Bước 3: Tích chọn loại điểm đo muốn xem thống kê, bao gồm:  

 Đọc thành công: để xem những điểm đo có trạng thái đọc thành công  

 Chưa có dữ liệu: để xem những điểm đo chưa có dữ liệu  

 Lỗi khách quan: xem những điểm đo bị lỗi khách quan 

 Thanh lý: Xem những điểm đo thanh lý  

 Kết quả cụ thể chi tiết các điểm đo sẽ được thống kê trong bảng gồm có:  

 Mã điểm đo 

 Số IMEI 

 Số công tơ  

 Trạng thái  

 Thời điểm có dữ liệu  

 Cổng  

 Tên khách hàng  

Bước 4: Nếu muốn xuất excel được thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối 

cùng bên góc phải của bảng dữ liệu.  

 

Hình 6. 3: Màn hình thống kê chi tiết trạng thái kết nối 

6.2. Nhật ký lắp đặt vận hành 

Chức năng:  
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Nhật ký lắp đặt vận hành là một diễn đàn nhỏ hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các đơn vị 

Điện lực với nhau, cùng chia sẻ thông tin và các vướng mắc trong quá trình xử lý, khắc 

phục và theo dõi giám sát lưới điện. Chức năng cho phép người dùng quản lý các bài 

viết cũng như các câu hỏi và câu trả lời, có các chức năng thêm bài viết, biên tập bài 

viết, xóa bài viết. 

Các bước thực hiện:  

 Các bước xem danh sách các bài viết: 

Bước 1: Nhấn menu “Giám sát kết nối” => Sau đó nhấn chọn “Nhật ký lắp đặt vận 

hành” 

Bước 2: Trên màn hình tab “Danh sách bài viết”, nhấn chọn chủ đề để xem trong 

combobox, có thể chọn:  

 Lỗi kết nối điểm đo  

 Lỗi chương trình phần mềm  

 Hư hỏng cháy nổ thiết bị đo xa  

 Chủ đề khác  

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị ra danh sách kết quả thông tin lắp đặt vận hành theo 

chủ đề đã chọn, gồm các thông tin sau:  

 Tên chủ đề  

 Người đăng  

 Ngày đăng  

 Số lần trả lời  

 Trả lời cuối  

Bước 3: Để xem chi tiết bài viết, nhấn chọn icon  trong cột “Xem”.  
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Hình 6. 4: Màn hình chức năng nhật ký lắp đặt vận hành 

 Các bước thực hiện thêm bài viết: 

Bước 1: Nhấn chọn button “Thêm bài viết” hoặc nhấn chọn tab menu “Thêm bài viết” 

Bước 2: Nhập thông tin của bài viết muốn thêm, bao gồm:  

 Chọn chủ đề, có thể chọn các giá trị:  

- Lỗi kết nối điểm đo  

- Lỗi chương trình phần mềm  

- Hư hỏng cháy nổ thiết bị đo xa  

- Chủ đề khác  

 Nhập tên tiêu đề  

 Nhập nội dung  

 Có thể đính kèm file  mô tả bằng cách nhấn vào “Choose file” sau đó trỏ đến file 

mong muốn (Lưu ý: file đính kèm phải có dung lượng <2mb) 

Bước 3: Nhấn “Đăng bài” để đăng bài lên và được lưu trong danh sách bài viết  
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Hình 6. 5: Các bước thực hiện thêm bài viết 

 Các bước thực hiện biên tập bài viết: 

Bước 1: Để biên tập lại cho bài viết nào nhấn chọn icon  trong cột “Biên tập” của 

bài viết đó. Khi đó trên màn hình hiển thị lên cửa sổ cho phép nhập thông tin chỉnh sửa  

Bước 2: Nhập thông tin chỉnh sửa, bao gồm:  

 Loại chủ đề  

 Tên tiêu đề  

 Nội dung  

 File đính kèm  

Bước 3: Sau đó nhấn “Sửa bài” để lưu thông tin đã sửa  

 Các bước để xóa một bài viết bất kì trong danh sách: 

Bước 1: Nhấn chọn icon  trong cột “Xóa” của bài viết cần xóa 

Bước 2: Trên màn hình hiển thị popup xác nhận việc xóa bài viết.  

 Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận xóa  
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 Nhấn “hủy bỏ” nếu muốn bỏ việc xóa  

1

2
 

Hình 6. 6: Màn hình xác nhận xóa bài viết 

6.3. Thống kê lắp đặt  

Chức năng:  

Thống kê các điểm đo đã lắp đặt trong khoảng thời gian nhất định. Chức năng cho phép 

người dùng xuất excel ra tệp tin. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên menu “Giám sát kết nối” nhấn chọn chức năng “Thống kê lắp đặt” 

 

Hình 6. 7: Chọn chức năng thống kê lắp đặt  

Bước 2: Chọn Điện lực/ khách hàng/ trạm công cộng … ở cây thư mục bên trái. 

Bước 3: Chọn ngày bắt đầu, kết thúc xem dữ liệu bằng cách chọn datebox “từ ngày”, 

“Đến ngày”. 

Bước 4: Chọn kiểu trạng thái modem, có thể chọn:  

 Đang kết nối  

 Mất kết nối  
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Bước 5: Nhấn “Thực hiện” để xem thống kê theo các điều kiện lọc ở trên.  

Kết quả hiển thị các thông tin sau:  

 Mã điểm đo  

 Số IMEI 

 Số công tơ  

 Trạng thái Modem 

 Ngày khai báo/ Lắp Modem 

 Tên khách hàng  

Bước 6: Nếu muốn xuất kết quả ra file excel có thể nhấn icon  

 

Hình 6. 8: Màn hình chức năng thống kê lắp đặt 

VII. MENU THỐNG KÊ SỰ KIỆN  

Các chức năng chính trong menu thống kê sự kiện bao gồm:  
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MENU THỐNG KÊ SỰ KIỆN

Sự kiện công tơ
Cấu hình cảnh 

báo vận hành 
Cảnh báo vận 

hành 

Thiết lập cảnh 

báo sự kiện 
Cảnh báo thông 

tin điểm đo 

Thống kê Sự kiện công tơ Quản lý cấu hình 

cảnh báo 

Thiết lập cảnh 

báo sự kiện 
Cảnh báo thông 

tin điểm đo 

Điểm đo chưa thiết 

lập cấu hình 

Thiết lập nhận cảnh 

báo vận hành 

Cảnh báo mất 

điện

Chọn cảnh báo Cảnh báo mất điện

Thống kê mất 

áp theo tuần

Chi tiết cảnh 

báo

Danh sách 

phiếu điều 

động

Lịch sử

Chi tiết sự kiện 

công tơ

Thiết lập Email 

 

Hình 7. 1: Các chức năng chính trong menu thống kê sự kiện 

7.1. Cấu hình cảnh báo vận hành 

7.1.1. Quản lý cấu hình cảnh báo  

Chức năng: 

Cho phép tạo các cấu hình cảnh báo chung hoặc riêng cho cả đơn vị, cho 1 hoặc một 

nhóm điểm đo đặc biệt. 

Các loại cảnh báo được thiết lập bao gồm: 

- Cảnh báo điện áp 

o Cảnh báo quá điện áp: Thông thường khi U của bất kỳ pha nào giá trị điện áp 

nằm ngoài ngưỡng 80% ÷ 115% Uđm của lưới điện hay còn gọi là U danh 

định thì phần mềm sẽ cảnh báo. Tức là % cảnh báo là 15%. Tùy từng đơn vị, 

giá trị ngưỡng cảnh báo có thể khác nhau. 

o Cảnh báo thấp điện áp: Thông thường khi U của bất kỳ pha nào giá trị điện 

áp nằm ngoài ngưỡng 80% ÷ 115% Uđm của lưới điện hay còn gọi là U danh 

định thì phần mềm sẽ cảnh báo. Tức là % cảnh báo là 20%. Tùy từng đơn vị, 

giá trị ngưỡng cảnh báo có thể khác nhau. 

o Cảnh báo lỗi điện áp pha: Khi bất kỳ pha nào có giá trị điện áp nằm dưới 50% 

Uđm lưới điện thì phần mềm sẽ cảnh báo Lỗi điện áp pha đó. Tức là % cảnh 

báo là 50%. 
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- Cảnh báo dòng điện (I)  

o Cảnh báo quá dòng: Khi bất kỳ pha nào có giá trị dòng điện lớn hơn 120%  

Iđịnh mức hay còn gọi là I danh định thì phần mềm sẽ cảnh báo Quá dòng điện 

pha đó. Tức là % cảnh báo sẽ là 20%. Tùy từng đơn vị giá trị này được thiết 

lập khác nhau.  

o Quá dòng 1 pha và 2 pha còn lại = 0. 

o Quá dòng 2 pha và 1 pha còn lại = 0. 

o Dòng 1 pha lệch so với các pha: Khi bất kỳ pha nào có giá trị dòng điện lệch 

quá x% so với dòng trung bình 3 pha thì phần mềm sẽ cảnh báo. 

- Cảnh báo hệ số công suất - Cos(φ): Khi hệ số công suất nhỏ hơn 0.85, phần mềm sẽ 

cảnh báo. Tùy từng đối tượng điểm đo, giá trị cảnh báo công suất sẽ khác nhau. 

- Cảnh báo tần số (Freg) 

o Cảnh báo quá tần số 

o Cảnh báo thấp tần số 

- Cảnh báo góc lệch pha (φ)  

o Cảnh báo góc lệch pha A 

o Cảnh báo góc lệch pha B 

o Cảnh báo góc lệch pha C 

- Cảnh báo thời gian 

o Cảnh báo lệch thời gian hệ thống và công tơ: Khi bất cứ thời điểm nào, thời 

gian của công tơ lệch so với thời gian chuẩn của hệ thống lớn hơn 15 phút thì 

phần mềm sẽ cảnh báo Sai đồng hồ thời gian. 

- Cảnh báo công suất (P) 

o Cảnh báo công suất vượt ngưỡng 

- Cảnh báo sản lượng 

o Sản lượng không đổi qua nhiều ngày liên tiếp 

o Sản lượng kỳ vượt ngưỡng so với kì trước 

o Sản lượng kỳ dưới ngưỡng so với kì trước 

Một số loại cảnh báo không được thiết lập bao gồm: 

- Cảnh báo công suất (P) 

o Nghi ngờ lỗi thanh ghi sản lượng 
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o Ngược công suất pha: Khi bất kỳ pha nào có giá trị công suất tác dụng 

(kW) âm lớn hơn 0,4% của công suất định mức thì phần mềm sẽ cảnh báo 

Ngược công suất pha đó. 

o Non tải máy biến áp 

o Quá tải máy biến áp 

- Cảnh báo thứ tự pha 

o Hệ thống chưa đọc được thứ tự pha 

o Ngược thứ tự pha 

- Cảnh báo dòng điện (I)  

o Dòng 1 pha lệch so với trung bình 3 pha 

o Dòng điện không cân bằng: Khi bất kỳ pha nào có giá trị dòng điện thấp hơn 

quá 45% dòng điện của pha có giá trị dòng điện lớn nhất thì phần mềm sẽ 

cảnh báo Dòng điện không cân bằng. 

o Mất dòng điện pha: Khi bất kỳ pha nào có giá trị dòng điện bằng 0 thì phần 

mềm sẽ cảnh báo Mất dòng điện pha đó. 

o Lệch pha dòng điện: khi Io> 45%(Ia+Ib+Ic) thì phần mềm sẽ cảnh báo Lệch 

pha dòng điện. Io được tính theo công thức:  

𝐼𝑜

=  √
(Ia ∗ cos(φA) +  Ib ∗ cos(φB –  120) +  Ic ∗ cos(φC +  120))

2

+(Ia ∗ sin(φA) +  Ib ∗ sin(φB –  120) +  Ic ∗ sin(φC +  120))2 
 

Độ lệch pha = 3 * Io/(IA+IB+IC)*100% 

Trong đó: 

  φA, φB, φC là góc của các pha A, B, C. 

 IA, IB, IC là giá trị dòng điện của các pha A, B, C 

o Non tải: Được tính theo “mức độ mang tải”. Khi mức độ mang tải <30% 

o Quá tải bình thường: mức độ mang tải %>=100 và <120% 

o Quá tải nặng: mức độ mang tải % >=120% 

o Đầy tải: mức độ mang tải % >=80% và <100% 

Mức độ mang tải được tính toán như sau: 
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𝑀ứ𝑐 độ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ả𝑖 =  
𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐼đ𝑚
∗ 100% 

Imax = MAX(IA, IB, IC) 

𝐼đ𝑚 =
𝐶ô𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 (𝐾𝑉𝐴)

𝑈đ𝑚(𝐾𝑉) ∗ √3
 

Trong đó: 

 Công suất (KVA) – là công suất trạm do người dùng nhập 

vào. Tùy từng trạm sẽ có công suất trạm khác nhau. Đơn vị 

(KVA) 

 Uđm=0.4 (KV) 

- Cảnh báo điện áp 

o Điện áp không cân bằng: Khi bất kỳ pha nào có giá trị điện áp thấp hơn quá 

90% điện áp của pha có giá trị điện áp lớn nhất thì phần mềm sẽ cảnh báo 

Điện áp không cân bằng. 

o Mất điện áp pha hoặc điện áp pha < 10V, I=0 hoặc I>0: Khi bất kỳ pha nào 

có giá trị điện áp bằng 0 V thì phần mềm sẽ cảnh báo Mất điện áp pha đó. 

- Cảnh báo sản lượng: 

o Chỉ số lũy kế giảm: chỉ số sản điện năng ngày hôm sau nhỏ hơn so với ngày 

hôm trước thì cảnh báo. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn menu “Thống kê sự kiện” => chọn “Cấu hình cảnh báo vận hành” 

 

Hình 7. 2: Chọn chức năng cấu hình cảnh báo vận hành 

Bước 2: Trên màn hình chức năng “Cấu hình cảnh báo vận hành” nhấn chọn vào tab 

“Quản lý cấu hình cảnh báo” 
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Bước 3: Nhấn chọn điện lực ở cây thư mục bên trái. 

2

3

 

Hình 7. 3: Danh sách cấu hình cảnh báo đã tạo 

 Các bước thực hiện thiết lập cảnh báo: 

Bước 4: Click “Áp dụng” để sử dụng cấu hình cảnh báo này cho các điểm đo đã chọn. 

Bước 5: Hộp thoại confirm hiện lên, Click “Đồng ý” để áp dụng, “Huỷ bỏ” để bỏ qua. 

4

5

 

Hình 7. 4: Áp dụng cấu hình cho điểm đo 

 Xem dữ liệu thông số cấu hình cảnh báo:  

Chọn một cấu hình cảnh báo đã tạo ở danh sách bên phải.Nhấn biểu tượng  ở cột 

“Xem” 

Khi đó chương trình sẽ chuyển đến màn hình quản lý cấu hình cảnh báo để người dùng 

có thể xem được các thông số vận hành được cấu hình. 
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1

 

Hình 7. 5: Màn hình thực hiện xem cấu hình cảnh báo 

 Xóa cấu hình cảnh báo:  

Bước 1: Chọn một cấu hình cảnh báo đã tạo ở danh sách muốn xóa. Nhấn biểu tượng ở 

cột “Xóa”. 

Bước 2: Trên màn hình hiển thị lên popup xác nhận việc xóa. Nhấn chọn “Đồng ý” để 

xóa 

1

2

 

Hình 7. 6: Màn hình thực hiện xóa cấu hình cảnh báo 

 Các bước thực hiện tạo mới cấu hình: 

Bước 4: Nhấn “Tạo mới”. Khi đó màn hình tạo mới cấu hình cảnh báo hiển thị lên trên 

màn hình.  

Bước 5: Nhập vào textbox “Tên cấu hình” 

Bước 6: Chọn loại công tơ cấu hình bằng cách chọn trong combobox “Áp dụng cho” 

gồm: 1 pha và 3 pha.  

Bước 7: Nhập thông số cảnh báo có thể cấu hình. Tùy thuộc vào chọn áp dụng cho 1 

pha hay 3 pha ở bước 6 mà có những thông số kỹ thuật khác nhau cấu hình khác nhau.  

Với “1 pha”:  
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 Cảnh báo thời gian:  

- Cảnh báo lệch thời gian hệ thống và công tơ, thường là 15 phút 

 Cảnh báo công suất P:  

- Cảnh báo công suất vượt ngưỡng  

 Cảnh báo sản lượng:  

- Sản lượng không đổi qua nhiều ngày liên tiếp  

- Sản lượng kỳ vượt ngưỡng so với kỳ trước  

- Sản lượng kỳ dưới ngưỡng so với kỳ trước  

 Cảnh báo điện áp (điện áp định mức là: 220V) 

- Cảnh báo quá điện áp  

- Cảnh báo thấp điện áp 

 Cảnh báo dòng điện (I) (dòng điện max thường là 100A hoặc 5A) 

- Cảnh báo quá dòng  

 

Hình 7. 7: Các thông số kỹ thuật cấu hình với công tơ 1 pha 

Với “3 pha”:  

 Cảnh báo thời gian:  

- Cảnh báo lệch thời gian hệ thống và công tơ, thường là 15 phút 

 Cảnh báo công suất P:  

- Cảnh báo công suất vượt ngưỡng  
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 Cảnh báo sản lượng:  

- Sản lượng không đổi qua nhiều ngày liên tiếp  

- Sản lượng kỳ vượt ngưỡng so với kỳ trước  

- Sản lượng kỳ dưới ngưỡng so với kỳ trước  

 Cảnh báo điện áp (điện áp định mức là: 220V) 

- Cảnh báo quá điện áp  

- Cảnh báo thấp điện áp 

 Cảnh báo dòng điện (I) (dòng điện max thường là 100A hoặc 5A) 

- Cảnh báo quá dòng  

- Quá dòng 1 pha và 2 pha còn lại =0 

- Quá dòng 2 pha và 1 pha còn lại =0 

- Dòng 1 pha lệch so với các pha 

 Cảnh báo hệ số công suất cosφ (mặc định là 0.85) 

 Cảnh báo tần số:  

- Cảnh báo quá tần số  

- Cảnh báo thấp tần số  

 Cảnh báo góc lệch pha  

- Cảnh báo góc lệch pha A  

- Cảnh báo góc lệch pha B  

- Cảnh báo góc lệch pha C  

Sau đó tích chọn bật cảnh báo để cho phép kiểm tra cảnh báo này 
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Hình 7. 8: Các thống số kỹ thuật cấu hình với công tơ 3 pha 

Lưu ý:  

Nếu muốn thiết lập theo các tham số mặc định có thể nhấn chọn “Sử dụng mặc định”. 

Khi đó ứng dụng sẽ tự động điền các thông số thiết lập cho từng loại công tơ  

- Cấu hình cảnh báo chỉ cho thiết lập tỷ lệ % cảnh báo. Các giá trị danh định được 

tính toán dựa trên các ngưỡng của giá trị TU, TI cài đặt trên công tơ. Ngưỡng quy 

định cho danh định như sau: 

o Đối với điện áp (U): 

 Nếu TU ='1/1' thì danh định = 220 (V) 

 Nếu TU ='12000/100'; '12000/110'; '12000/120'; '12000/60' thì danh định = 
12700 (V) 

 Nếu TU có dạng x/y ( ví dụ 110000/100) thì danh định = tử số /√3   

 ( tức là 110000/√3 = 63508)  

 Nếu TU = '1' thì danh định =220 (V) 
 Nếu TU='1000' thì danh định =63500 (V) 

 Nếu TU='1100' thì danh định =69900 (V) 

 Nếu TU='1045' thì danh định =66445 (V)       
 Còn lại thì TU=12700 (V) 

o Đối với dòng điện (I): 
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 Nếu TI='1/1' thì danh định I = 100 (A) 

 Nếu TI có dạnh x/y (ví dụ 400/5) thì danh định I = x (tức là 400)     
 Nếu TI có dạnh x/y và không thuộc 2 loại trên thì danh định =100 (A) 

 Nếu TI='1' thì danh định =100 (A) 
 Nếu TI dạng số nguyên và TU='1000' thì danh định I = TI 

 Còn lại thì danh định = TI*5; 

Bước 8: Nhấn “Cập nhật cấu hình” để cấu hình.  

4

5
6

7

Nhấn chọn nếu muốn thiết lập thông số mặc định 

8

 

Hình 7. 9: Các bước thực hiện tạo mới cấu hình cảnh báo 

7.1.2. Điểm đo chưa thiết lập cấu hình  

Chức năng: 

Chức năng cho phép người dùng có thể xem được thống kê các điểm đo chưa được thiết 

lập cảnh báo theo đơn vị điện lực tùy chọn.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn menu “Điểm đo chưa thiết lập cấu hình” 

Bước 2: Nhấn chọn điện lực ở cây thư mục bên trái. 

Bước 3: Khi đó trên màn hình hiển thị lên bảng danh sách các điểm đo chưa thiết lập 

cấu hình cảnh báo. Tích chọn vào ô cuối cùng của dòng chứa thông tin điểm đo muốn 

thực hiện cấu hình.  

Bước 4: Sau khi chọn xong các điểm đo, chọn cấu hình cảnh báo sẽ áp dụng cho các 

điểm đo này bằng cách nhấn “Áp dụng” trong bảng Danh sách cấu hình cảnh báo.  
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Hình 7. 10: Màn hình chức năng điểm đo chưa thiết lập cấu hình 

7.2. Cảnh báo vận hành  

Các chức năng chính trong cảnh báo vận hành bao gồm:  

Thống kê Thống kê mất áp theo tuần Chi tiết Danh sách phiếu điều động Lịch sử 

 

Nhấn chọn menu “Thống kê sự kiện” => Nhấn chọn “Cảnh báo vận hành” 
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Hình 7. 11: Menu trỏ đến chức năng cảnh báo vận hành  

7.2.1. Thống kê  

Chức năng: 

- Tab Thống kê có chức năng hiển thị thống kê cảnh báo gần nhất của điểm đo trong 

đơn vị, trạm, thư mục, sổ ghi… 

- Ngoài ra còn có chức năng hiển thị theo lỗi được phân loại như: hệ số công suất, điện 

áp, dòng điện, công suất, sản lượng… v.v  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn menu “Thống kê” trên màn hình chức năng “Cảnh báo vận hành” 

Bước 2: Chọn nhóm điểm đo cần thống kê cảnh báo. 

Lưu ý: Chức năng không áp dụng với 1 điểm đo 

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị bảng thống kê gồm các thông tin sau:  

 Tên đơn vị  

 Cảnh báo điện áp  

 Cảnh báo dòng điện  

 Cảnh báo cos𝜑 

 Cảnh báo lệch thời gian  

 Cảnh báo công suất âm  
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 Cảnh báo sản lượng 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Nếu muốn xuất excel có thể thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng 

bên góc phải của bảng dữ liệu.  

 

 

Hình 7. 12: Màn hình thống kê cảnh báo 

7.2.2. Thống kê mất áp theo tuần  

Chức năng: 

Thông số về Điện áp là một trong các thông số quan trọng cần theo dõi hàng ngày. Để 

tiện trong việc theo dõi, người ta phân chia ra nhiều loại cảnh báo khác nhau, trong đó 

có Cảnh báo mất áp. Cảnh báo mất áp có thể diễn ra trong một thời gian ngắn hoặc kéo 

dài. Chức năng cho phép thống kê các điểm đo bị mất áp theo thời điểm chọn. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn menu “Thống kê mất áp theo tuần” trên màn hình chức năng “Cảnh 

báo vận hành” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực, nhóm điểm đo trên cây dữ liệu bên trái cần xem thống 

kê 

Lưu ý: Chức năng không áp dụng với 1 điểm đo 



  Hướng dẫn sử dụng AMISS RF 

 

©Infras Consult 2018  Lưu hành nội bộ 126 

 

Bước 3: Nhập các điều kiện lọc thống kê, bao gồm:  

 Nhập vào textbox số Điểm đo nhiều hơn bao nhiêu lần cảnh báo  

 Nhập tuần từ ngày cần xem thống kê 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem thống kê mất áp theo tuần.   

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị bảng thống kê gồm các thông tin sau:  

 Tên đơn vị  

 Số lần cảnh báo theo tuần từ thứ 2 đến chủ nhật bắt đầu từ ngày nhập ở bước 3.  

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Nếu muốn xuất excel được thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng 

bên góc phải của bảng dữ liệu.  

 

 

 

Hình 7. 13: Màn hình hiển thị thống kê mất áp theo tuần 

7.2.3. Chi tiết 

Chức năng: 

- Cho phép xem chi tiết các điểm đo được cảnh báo theo từng loại cảnh báo.: 

+ Lệch thời gian công tơ và hệ thống; 



  Hướng dẫn sử dụng AMISS RF 

 

©Infras Consult 2018  Lưu hành nội bộ 127 

 

+ Cảnh báo tần số; 

+ Cảnh báo sản lượng; 

+ Cảnh báo góc lệch pha; 

+ Cảnh báo Cos phi; 

+ Cảnh báo điện áp; 

+ Cảnh báo dòng điện; 

+ Cảnh báo thứ tự pha; 

+ Cảnh báo công suất. 

…. 

- Cho phép hiển thị chi tiết các điểm đo cảnh báo, nội dung cảnh báo bao gồm thời điểm 

xảy ra cảnh báo, loại cảnh báo, nội dung cảnh báo, tổng số thời gian cảnh báo. 

 Các bước xem chi tiết các điểm đo của một loại cảnh báo:  

Bước 1: Nhấn chọn menu “Chi tiết” trên màn hình chức năng “Cảnh báo vận hành” 

Bước 2: Nhấn chọn điện lực/ công ty điện lực ở cây thư mục bên trái. 

Bước 3: Nhập các điều kiện lọc, bao gồm:  

 Chọn loại cảnh báo, gồm:  

- Lệch thời gian công tơ và hệ thống  

- Cảnh báo sản lượng  

- Cảnh báo tần số  

- Cảnh báo góc lệch pha  

- Cảnh báo cos ∅ 

- Cảnh báo dòng điện  

- Cảnh báo điện áp  

- Mất kết nối DCU  

- Cảnh báo thứ tự pha  

- Cảnh báo công suất 
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 Chọn phân loại cảnh báo: tương ứng với mỗi một loại cảnh báo chọn ở trên sẽ 

có các phân loại cảnh báo khác nhau.  

 Chọn Loại khách hàng bao gồm:  

- Trung thế >0.4Kv và dưới 110 Kv 

- Trực tiếp hạ thế (TU=1 và TI >1) 

- Trực tiếp (TU=1 và TI=1) 

- 110Kv (TU >=1000 và TI >1) 

 Chọn Trạng thái khắc phục:  

- Mới cảnh báo  

- Đang kiểm tra hiện trường  

- Đã đi xử lý hiện trường  

- Xử lý không thành công  

- Đã xử lý và truy thu  

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem chi tiết các bản ghi cảnh báo. Chi tiết trong bảng 

kết quả bao gồm: 

 Tên điểm đo, khách hàng  

 Thời điểm xảy ra cảnh báo  

 Phân loại cảnh báo  

 Nội dung cảnh báo  

 Tổng thời gian  

Bước 5: Tích vào icon  để xem thông số vận hành. Khi đó màn hình sẽ chuyển sang 

màn hình chức năng “Thông số vận hành” trong menu “Vận hành” (mục 6.1) 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Nếu muốn xuất excel thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng bên 

góc phải của bảng dữ liệu.  
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5

 

Hình 7. 14: Các bước thực hiện xem chi tiết cảnh cáo 

 Các bước tạo phiếu điều động:  

Chức năng này cho phép người dùng tạo phiếu điều động với các điểm đo, hỗ trợ người 

vận hành theo dõi giám sát và đi xử lý khắc phục các điểm đo đang bị cảnh báo. 

Bước 1: Tích chọn các điểm đo để tạo phiếu bằng cách tích vào ô cuối cùng bên phải.  

Lưu ý: Có thể tích chọn vào ô cuối cùng trên phần header trong bảng để tích chọn tất 

cả các điểm đo hiện tại có trong bảng.  

Bước 2: Nhấn chọn “ Phiếu điều động” để tạo một phiếu mới. 

 

Hình 7. 15: Màn hình tạo phiếu điều động 
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Bước 3: Nhập thông tin vào phiếu. Thông tin bao gồm:  

 Tên phiếu 

 Tên  nhân viên điện lực 

 Trạng thái theo dõi (Mặc định khi tạo phiếu, trạng thái là “Tạo phiếu và theo 

dõi”) 

 Ghi chú 

 

 

Hình 7. 16: Màn hình tạo phiếu điều động  

Bước 4: Nhấn “Lưu” để tạo phiếu mới. Phiếu điều động mới sẽ được hiển thị trong tab 

bên cạnh có tên “Danh sách phiếu điều động” 

 

Hình 7. 17: Phiếu điều động 
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7.2.4. Danh sách phiếu điều động  

Chức năng: 

Chức năng có nhiệm vụ thống kê danh sách phiếu điều động. Phiếu điều động được tạo 

nhằm mục đích quản lý công việc của các nhân viên khắc phục điện lực và cập nhật 

trạng thái xử lý cảnh báo cho các điểm đo bị cảnh báo. 

Các bước sửa phiếu điều động: 

Bước 1: Nhấn chọn menu “Danh sách phiếu điều động” trên màn hình chức năng “Cảnh 

báo vận hành”  

Bước 2: Nhấn chọn icon  đối với phiếu điều động muốn sửa  

Bước 3: Khi đó màn hình nhập thông tin phiếu điều động hiện lên. Nhập các thông tin 

muốn chỉnh sửa bao gồm:  

 Tên phiếu 

 Tên  nhân viên điện lực 

 Trạng thái theo dõi (Mặc định khi tạo phiếu, trạng thái là “Tạo phiếu và theo 

dõi”) 

 Ghi chú 

Bước 4: Nhấn “lưu” để lưu lại thông tin phiếu. 
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1

2

 

Hình 7. 18: Các bước thực hiện chỉnh sửa thông tin của phiếu điều động 

Các bước sửa trạng thái sau khi đi khắc phục: 

Sau khi nhận được danh sách điểm đo cần khắc phục xử lý, nhân viên khắc phục sẽ đến 

nơi lắp điểm đo, kiểm tra các thông số và xác định nguyên nhân cảnh báo. 

Nhân viên đi khắc phục sẽ báo lại trạng thái cho quản lý, và cập nhật lại trạng thái của 

phiếu này trên hệ thống. 

Bước 1: Chọn phiếu cần cập nhật trạng thái bằng cách click vào cột “Điểm đo cảnh 

báo”. 

Bước 2: Danh sách các điểm đo trong phiếu sẽ hiển thị ra. Để thay đổi trạng thái, chọn 

các trạng thái trong ô “Trạng thái khắc phục”. Trong đó có các trạng thái khắc phục 

khác nhau: 

o Mới cảnh báo 

o Đang kiểm tra hiện trường 

o Đã đi xử lý hiện trường 
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o Xử lý không thành công 

o Đã xử lý và truy thu 

Bước 3: Nhấn chọn “Cập nhật” để trạng thái khắc phục được cập nhật vào AMISS. 

1

2 3

 

Hình 7. 19: Các bước thực hiện sửa trạng thái sau khi khắc phục 

Các bước xóa phiếu điều động: 

Bước 1: Nhấn chọn icon  đối với phiếu điều động muốn xóa 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên popup yêu cầu xác nhận xóa.  

- Nhấn “OK” nếu muốn xóa phiếu điều động đó trong danh sách.  

- Nếu muốn hủy việc xóa nhấn “Cancel”.  

7.2.5. Lịch sử 

Chức năng: 

-  Lịch sử cảnh báo hỗ trợ người sử dụng thống kê tình hình cảnh báo của các điểm đo 

(hoặc 1 điểm đo bất kỳ) tại đơn vị trong khoảng thời gian xác định. 

-  Lịch sử cảnh báo hỗ trợ người sử dụng xuất kết quả ra file Excel thuận tiện cho công 

tác lưu trữ và phân tích số liệu. 

- Ngoài ra chương trình còn hiển thị tình trạng của cảnh báo (đang diễn ra hay đã phục 

hồi)  
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn menu “Lịch sử” trên màn hình chức năng “Cảnh báo vận hành” 

Bước 2: Chọn điểm đo/ nhóm điểm đo bất kì ở cây thư mục danh sách điểm đo bên trái 

màn hình.  

Bước 3: Nhập các điều kiện lọc muốn xem lịch sử cảnh báo, bao gồm:  

 Thời điểm bắt đầu truy vấn “từ ngày” và thời điểm kết thúc truy vấn “Đến ngày” 

 Chọn loại cảnh báo, bao gồm:  

- Lệch thời gian công tơ và hệ thống  

- Cảnh báo sản lượng  

- Cảnh báo tần số  

- Cảnh báo góc lệch pha  

- Cảnh báo cos ∅ 

- Cảnh báo dòng điện  

- Cảnh báo điện áp  

- Mất kết nối DCU  

- Cảnh báo thứ tự pha  

- Cảnh báo công suất 

 Chọn phân loại cảnh báo: tương ứng với mỗi một loại cảnh báo chọn ở trên sẽ 

có các phân loại cảnh báo khác nhau.  

 Chọn Loại khách hàng bao gồm:  

- Trung thế >0.4Kv và dưới 110 Kv 

- Trực tiếp hạ thế (TU=1 và TI >1) 

- Trực tiếp (TU=1 và TI=1) 

- 110Kv (TU >=1000 và TI >1) 

Bước 4: Nhấn chọn “thực hiện” khi đó trên màn hình sẽ trả về kết quả gồm các thông 

tin:  

 Thời điểm xảy ra cảnh báo  

 Thời điểm hết cảnh báo  

 Giá trị cảnh báo  
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 Giá trị hết cảnh báo  

 Phân loại cảnh báo  

 Nội dung cảnh báo  

 Tổng thời gian  

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Nếu muốn xuất excel thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng bên 

góc phải của bảng dữ liệu.  

 

Hình 7. 20: Màn hình hiển thị lịch sử cảnh báo 

7.3. Sự kiện công tơ  

Tùy từng loại công tơ sẽ có các loại sự kiện khác nhau, hiện trên hệ thống đang định 

nghĩa 16 loại sự kiện công tơ bao gồm: 

Sự kiện Tên sự kiện Ghi chú 

PROGLOG Lập trình công tơ   

CURRENTIMBALANCE Mất cân bằng dòng   

LOSTCURRENT Mất dòng   

OVERCURRENT Quá dòng   

REVERSEPOWER Ngược công suất   

OVERLOAD Quá tải   

PASSCHANGE Đổi mật khẩu   

TAMPER Đấu sai   
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TIMECHANGE Thay đổi thời gian   

POWERFAIL Mất nguồn   

UNDERVOLTAGE Thấp áp   

OVERVOLTAGE Quá áp   

PHASEFAIL Mất điện áp pha   

REVERSEVOLTAGE Ngược chiều điện áp   

REVERSECURRENT Ngược chiều dòng điện   

VOLTAGEIMBALANCE Mất cân bằng áp   

Các bước thực hiện:  

Nhấn chọn Menu “Thống kê sự kiện” => chọn “Sự kiện công tơ” để mở ra màn hình 

chức năng.  

 

Hình 7. 21: Menu trỏ đến chức năng sự kiện công tơ trong menu Cảnh báo  

7.2.1. Sự kiện công tơ  

Chức năng: 

Chức năng cho phép người dùng thống kê các điểm đo có sự kiện công tơ trong ngày 

hiện tại theo từng đơn vị. Danh sách chi tiết các điểm đo và sự kiện công tơ của điểm 

đo trong ngày được thể hiện ở tab chi tiết sự kiện công tơ. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên màn hình chức năng, nhấn chọn menu “Sự kiện công tơ” 
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Bước 2: Nhấn chọn trạm, hoặc nhóm khách hàng.  

Khi đó trên màn hình sẽ trả về kết quả bao gồm các thông tin sau:  

 Tên đơn vị, khách hàng  

 Số lượng sự kiện cảnh báo:  

- Lập trình công tơ  

- Mất cân bằng dòng  

- Mất dòng  

- Quá dòng  

- Ngược công suất  

- Quá tải  

- Thay đổi mật khẩu  

- Thay đổi thời gian  

- Mất nguồn  

- Thấp áp  

- Quá áp  

- Mất điện áp pha  

- Ngược chiều điện áp  

- Ngược chiều dòng điện  

- Mất cân bằng áp  

 

Hình 7. 22: Màn hình hiển thị cảnh báo sự kiện công tơ trong ngày 

7.2.2. Chi tiết sự kiện công tơ  

Chức năng: 

Chức năng cho phép người dùng thống kê chi tiết các sự kiện công tơ trong cùng 1 đơn 

vị. Đối với từng loại công tơ, sẽ có các cài đặt sự kiện công tơ khác nhau. 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn menu “Chi tiết sự kiện công tơ” trên màn hình chính chức năng sự 

kiện công tơ. 

Bước 2: Nhấn chọn trạm/ đơn vị, công ty điện lực cần xem trên cây thư mục bên trái 

màn hình 

Bước 3:  Thực hiện nhập các điều kiện lọc để xem chi tiết sự kiện công tơ, bao gồm:  

 Chọn thời gian truy vấn “từ ngày”, “đến ngày” 

 Chọn loại cảnh báo, có thể chọn:  

- Lập trình công tơ  

- Mất cân bằng dòng  

- Mất dòng  

- Quá dòng  

- Ngược công suất  

- Quá tải  

- Thay đổi mật khẩu  

- Thay đổi thời gian  

- Mất nguồn  

- Thấp áp  

- Quá áp  

- Mất điện áp pha  

- Ngược chiều điện áp  

- Ngược chiều dòng điện  

- Mất cân bằng áp  

 Nhập “mã điểm đo” muốn xem  

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem danh sách các cảnh báo theo từng điểm đo. Kết quả 

trả về các thông tin về  

 Sự kiện  

 Pha 

 Thời điểm bắt đầu  
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 Thời điểm kết thúc  

 Số lần  

 Số phút  

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Nếu muốn xuất excel thực hiện bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng bên 

góc phải của bảng dữ liệu.  

1

2

3

4

  

Hình 7. 23: Màn hình hiển thị chi tiết cảnh báo sự kiện công tơ trong ngày. 

7.4. Thiết lập cảnh báo sự kiện  

Chức năng:  

Chức năng cho phép thiết lập địa chỉ email và số điện thoại để nhận các sự kiện công tơ 

ghi nhận được, thông qua phương thức gửi email hoặc tin nhắn SMS. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên menu “Thống kê sự kiện” nhấn chọn “Thiết lập cảnh báo sự kiện” 
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Hình 7. 24: Menu trỏ đến chức năng thiết lập cảnh báo sự kiện  

Bước 2: Chọn công ty điện lực, nhóm điểm đo muốn thiết lập cảnh báo sự kiện 

Lưu ý: chức năng chỉ áp dụng đối với nhóm điểm đo, không áp dụng với 1 điểm đo 

Bước 3: Nhấn chọn các loại sự kiện cảnh báo người quản lý mong muốn nhận được 

bằng email/sms, bao gồm:  

- Lập trình công tơ  

- Mất cân bằng dòng  

- Mất dòng  

- Quá dòng  

- Ngược công suất  

- Quá tải  

- Thay đổi mật khẩu  

- Thay đổi thời gian  

- Mất nguồn  

- Thấp áp  

- Quá áp  

- Mất điện áp pha  

- Ngược chiều điện áp  

- Ngược chiều dòng điện  

- Mất cân bằng áp 
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Bước 4: Nhập mã điểm đo của 3 trạm (1 trạm tuyến đầu, 1 trạm cuối tuyến và 1 trạm 

cuối nhánh rẽ) để xác định mất điện toàn tuyến vào trong textbox “Mất điện tuyến”. 

Bước 5: Nhập thông tin email, số điện thoại của các thành viên cần nhận cảnh báo. 

Lưu ý: Khi nhập nhiều email, số điện thoại thì các email, số điện thoại được nhập cách 

nhau bằng dấu phẩy.  

Bước 6: Nhấn “Thực hiện” để lưu lại thông tin.  

Nếu thành công sẽ hiển thị thông báo “Thêm mới thành công”. Đồng thời thông tin vừa 

thực hiện thêm mới được hiển thị ở phía dưới bảng danh sách cảnh báo sự kiện, bao 

gồm:  

 Loại cảnh báo  

 Email nhận cảnh báo  

 Số điện thoại nhận cảnh báo  

 Trạm cảnh báo Mất điện  

2

3

4

5

6

 

Hình 7. 25: Các bước thực hiện thiết lập cảnh báo sự kiện 

Bước 7: Nếu muốn xóa thông tin của 1 bản ghi trong bảng danh sách cảnh báo sự kiện. 

Nhấn chọn icon để thực hiện xóa. 

Bước 8: Khi đó trên màn hình hiển thị popup để xác nhận việc xóa. 

 Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận xóa 

 Nhấn chọn “hủy bỏ” để hủy bỏ thao tác xóa 
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7

8

 

Hình 7. 26: Màn hình xác nhận xóa thiết lập cảnh báo sự kiện 

7.5. Cảnh báo thông tin điểm đo  

Chức năng: 

Thống kê những điểm đo chưa được khai báo, chưa có mã điểm đo, hoặc mã điểm đo 

bị sai quy định theo từng Đơn vị Điện lực. Các loại sai thông tin điểm đo bao gồm: 

- Mã điểm đo quy định 16 kí tự 

- Số IMEI phải khác mã điểm đo 

- Điểm đo chưa khai báo 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên menu “Thống kê sự kiện” nhấn chọn “Cảnh báo thông tin điểm đo” 

 

Hình 7. 27: Menu trỏ đến chức năng cảnh báo thông tin điểm đo  
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Bước 2: Nhấn chọn đơn vị điện lưc/ công ty điện lực cần xem  

Lưu ý: chức năng không áp dụng với 1 điểm đo 

2

 

Hình 7. 28: Màn hình cảnh báo thông tin điểm đo 

Ngoài ra trên màn hình còn 1 số chức năng sau:  

 Hỗ trợ người dùng xem một số thông tin trợ giúp người dùng gồm: mô tả chức năng, 

hướng dẫn sử dụng=> nhấn chọn biểu tượng  trên màn hình.  

 Nhấn chọn biểu tượng  để lưu ra file excel, lưu vào cơ sở dữ liệu.  

 Nếu muốn xuất excel bằng cách nhấn chọn icon excel cuối cùng bên góc phải 

của bảng dữ liệu.  

7.6. Thiết lập nhận cảnh báo vận hành  

Chức năng:  

- Cho phép thiết lập địa chỉ email và số điện thoại để nhận các cảnh báo vận hành do hệ 

thống đưa ra. 

- Dựa trên các bản tin vận hành đọc về mỗi 30 phút/ lần và cấu hình cảnh báo đã thiết 

lập, hệ thống sẽ đưa ra các điểm đo đang bị cảnh báo: U, I, Cosφ, P, Q, E… Để thuận 

tiện hơn cho trong quá trình giám sát, hệ thống hỗ trợ gửi thông tin cảnh báo đến địa 

chỉ email/ số điện thoại của người vận hành. 

Lưu ý: Chức năng sẽ gửi email và tin nhắn trong trường hợp module gửi email của hệ 

thống được bật. Tùy từng hệ thống, module này có thể không được kích hoạt. 

Các bước thực hiện: 
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Bước 1: Trên menu “Cảnh báo” nhấn chọn “Thiết lập nhận cảnh báo vận hành” 

 

Hình 7. 29: Menu trỏ đến chức năng thiết lập nhận cảnh báo vận hành  

Bước 2: Nhấn chọn đơn vị điện lưc/ công ty điện lực cần xem  

Lưu ý: chức năng không áp dụng với 1 điểm đo 

Bước 3: Nhấn “Chọn cảnh báo” để chọn các loại cảnh báo người quản lý mong muốn 

nhận được bằng email/sms.  

Bước 4: Trên cửa sổ danh sách cảnh báo, tích chọn vào ô cuối cùng bên phải của mỗi 

loại cảnh báo mong muốn, sau đó nhấn “Đóng” 

2

3

4

Tích chọn loại cảnh báo mong muốn 

 

Hình 7. 30: Màn hình chọn loại cảnh báo mong muốn nhận bằng email 
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Bước 5: Nhấn “Thiết lập email” để nhập danh sách các email cần nhận cảnh báo.  

Bước 6: Cửa sổ xác thực mail hiển thị lên trên màn hình. Nhập Danh sách mail nhận 

cảnh báo gồm:  

 Một email chính yêu cầu xác nhận 

 Các email phụ ở dòng bên dưới.  

Bước 7:  Nhấn “Xác thực mail”. Hệ thống sẽ gửi 1 email xác thực đến email chính, 

trong đó có mã xác thực.  

Bước 8:  Kiểm tra email, lấy thông tin mã xác thực mà hệ thống gửi. Sau đó nhập mã 

xác thực vào trong textbox “Nhập mã xác thực” trên cửa sổ xác thực mail.  

Bước 9:  Sau khi điền thông tin xác nhận mail, nhấn “Xác thực” trên cửa sổ để lưu lại 

thông tin thiết lập mail nhận cảnh báo 

Bước 10:  Tích vào ô cuối cùng bên phải của mỗi loại cảnh báo. Sau đó nhấn “Thiết 

lập” để lưu lại thông tin vừa thực hiện thiết lập nhận cảnh báo.  

5

6 7

8

9

 

Hình 7. 31: Các bước thiết lập nhận cảnh báo vận hành 

7.7. Cảnh báo mất điện 

Chức năng: 

Cho phép người dùng Thống kê cảnh báo mất điện do MODEM ghi nhận và gửi về. 

Tùy từng loại MODEM sẽ có các chức năng cảnh báo mất điện hoặc không có.  
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Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động khi có lắp đặt thiết bị MODEM gắn pin có chức năng 

cảnh báo mất điện. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn “Thống kê sự kiện”, sau đó chọn “Cảnh báo mất điện”. 

Bước 2: Chọn Điện lực/ Khách hàng/ thư mục bất kỳ ở cây thư mục bên trái.  

Bước 3: Chọn thời gian xem cảnh báo mất điện. Mặc định là ngày hiện tại khi không 

chọn. 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem các cảnh báo mất điện do MODEM đẩy về. 

Bước 5: Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng 

dữ liệu. 

1

2

3 4

5

 

Hình 7. 32 Màn hình chức năng cảnh báo mất điện 

VIII. MENU BÁO CÁO 

8.1. Thống kê sản lượng  

Chức năng:  

Để dễ dàng tra cứu sản lượng trong kỳ chốt chỉ số mà công tơ được cài đặt, phần mềm 

cung cấp chức năng để người dùng có thể xem thống kê này. 
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Đơn vị của các sản lượng là KWh, người dùng có thể xem các thống kê theo tháng. Báo 

cáo sẽ thể hiện sản lượng của từng khoảng thời gian chốt cài đặt trên công tơ. 

Các giá trị thống kê bao gồm: 

- Kỳ chốt 

- Thời điểm chốt  

- Biểu 1, biểu 2, biểu 3, biểu tổng, vô công 

Thống kê sản lượng dựa trên chỉ số chốt tháng vào 0h của ngày chốt cài đặt trong công 

tơ. Thông thường ngày chốt được cài đặt vào ngày 5, 15, 25 hoặc 6, 16, 26 hàng tháng 

đối với công tơ 3 kỳ chốt và cài đặt ngày 1 hàng tháng với công tơ 1 kỳ chốt. Đơn vị 

thống kê được thống nhất trong chức năng là KWh. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn Menu BÁO CÁO/ Thống kê sản lượng 

 

Hình 8. 1: Chọn chức năng thống kê sản lượng 

Bước 2: Chọn sổ ghi/ nhóm điểm đo trên cây thư mục điện lực bên trái  

Lưu ý: Chức năng chỉ cho phép thống kê theo nhóm điểm đo, không cho phép chọn 

từng điểm đo 

Bước 3: Chọn thời điểm từ ngày là thời điểm bắt đầu xem báo cáo. Thời điểm được 

mặc định là tháng hiện tại. 

Bước 4: Có thể chọn xem báo cáo theo kì: kì 1, kì 2, kì 3 hoặc tất cả 
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Bước 5: Nhấn “Thực hiện” để xem sản lượng của các kỳ chốt. 

Bước 6: Xuất Excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng 

dữ liệu 

2

3 4
5

6

 

Hình 8. 2: Màn hình thống kê sản lượng 

8.2. Đánh giá chất lượng điện 

8.2.1. Chất lượng phân phối điện 

Chức năng:  

Đánh giá độ tin cậy cung cấp điện (SAIDI, SAIFI và MAIFI) là một chỉ tiêu nhằm mục 

đích từng bước nâng cao khả năng cung cấp điện và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

- Chỉ số MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index): Là chỉ số hiển thị 

số lần mất điện thoáng qua trung bình đối với mỗi khách hàng của đơn vị phân phối 

điện. 

- Chỉ số SAIFI (System Average Interruption Frequency Index): Là chỉ số hiển thị số 

lần mất điện trung bình đối với mỗi khách hàng của đơn vị phân phối điện. 

- Chỉ số SAIDI (System Average Interruption Duration Index): Là chỉ số thể hiện thời 

gian mất điện trung bình đối với mỗi khách hàng của đơn vị phân phối điện.  

Thống kê thực hiện: 

- Mất điện thoáng qua nhỏ hơn 5 phút: MAIFI 

- Mất điện kéo dài lớn hơn 5 phút: SAIFI, SAIDI 

Các bước thực hiện: 

http://pchaugiang.evnspc.vn/index.php/tin-tuc-su-kien/2013-05-25-02-53-18/1318-anh-gia-tin-cy-cung-cp-in


  Hướng dẫn sử dụng AMISS RF 

 

©Infras Consult 2018  Lưu hành nội bộ 149 

 

Bước 1: Chọn Menu BÁO CÁO/ Đánh giá chất lượng điện. Chương trình mặc định 

hiển thị “Chất lượng phân phối điện”. 

 

Hình 8. 3: Chọn chức năng đánh giá chất lương điện 

Bước 2: Chọn nhóm điểm đo hoặc điểm đo trên cây dữ liệu điểm đo ở bên trái màn 

hình. 

Lưu ý: Chức năng không áp dụng khi chọn 1 điểm đo 

Bước 3: Chọn thời điểm là ngày thống kê: “Từ ngày” và “Đến ngày” 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem chỉ số dự đoán cho điểm đo  

Bước 5: Nhấn Xuất excel “nếu cần” bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của 

bảng dữ liệu. 
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Hình 8. 4: Màn hình chức năng phân phối điện 

8.2.2. Chất lượng phân phối điện theo tháng 

Chức năng:  

Báo cáo chất lượng phân phối điện theo tháng cũng thống kê theo 3 loại chỉ số: MAIFI, 

SAIFI, SAIDI. Tuy nhiên báo cáo tính toán các chỉ số này dựa vào thông số tháng. 

Các thông số thống kê bao gồm: 

- Chỉ số MAIFI: Là chỉ số thể hiện số lần mất điện thoáng qua trung bình đối với mỗi 

khách hàng của đơn vị phân phối điện. 

- Chỉ số SAIFI: Là chỉ số thể hiện số lần mất điện trung bình đối với mỗi khách hàng 

của đơn vị phân phối điện. 

- Chỉ số SAIDI: Là chỉ số thể hiện thời gian mất điện trung bình đối với mỗi khách 

hàng của đơn vị phân phối điện. 

- Các kí hiệu trên màn hình 

o ΣP1: Tổng số điểm đo lắp đo xa 

o ΣP2: Tổng số khách hàng  

o T: thời gian 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên màn hình chức năng đánh giá chất lượng điện, nhấn chọn tab “Chất lượng 

phân phối điện theo tháng” 

Bước 2: Chọn nhóm điểm đo hoặc điểm đo trên cây dữ liệu điểm đo ở bên trái màn 

hình. 

Lưu ý: Chức năng chỉ áp dụng với nhóm điểm đo, không áp dụng với 1 điểm đo 

Bước 3: Chọn thời điểm là tháng thống kê xem dữ liệu: từ tháng, đến tháng 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem chỉ số dự đoán cho điểm đo  

Bước 5: Nhấn Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của 

bảng dữ liệu. 

 

Hình 8. 5: Màn hình chất lượng phân phối điện theo tháng 

8.2.3. Tình trạng mất điện. 

Chức năng:  

Cho phép người dùng truy vấn được số lần mất điện theo thời gian tương ứng. Chức 

năng thống kê số lần và số phút mất điện do công tơ ghi nhận được. Các số liệu mất 

điện được thống kê theo các khoảng: 

- Dưới 5 phút 

- Từ trên 5 phút đến dưới 15 phút 

- Từ trên 15 phút đến dưới 60 phút 
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- Từ trên 60 phút đến dưới 120 phút 

- Từ trên 120 phút đến dưới 180 phút 

- Từ trên 180 phút trở lên 

- Tổng số phút mất điện 

- Tổng số lần mất điện 

Trong đó, một số kí hiệu trên màn hình được hiểu như: 

o ΣP1: Tổng số điểm đo lắp đo xa 

o ΣP2: Tổng số khách hàng  

o T: thời gian 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên màn hình chức năng đánh giá chất lượng điện nhấn chọn tab “Tình trạng 

mất điện”. 

Bước 2: Chọn nhóm điểm đo hoặc điểm đo trên cây dữ liệu điểm đo ở bên trái màn 

hình. 

Lưu ý: Chức năng chỉ áp dụng với nhóm điểm đo, không áp dụng với 1 điểm đo 

Bước 3: Chọn thời điểm là ngày thống kê xem dữ liệu: “Từ ngày” và “Đến ngày” 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem chỉ số dự đoán cho điểm đo  

Bước 5: Nhấn Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của 

bảng dữ liệu. 
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Hình 8. 6: Màn hình theo dõi tình trạng mất điện 

8.2.4. Tình trạng mất điện theo khách hàng. 

Chức năng: 

Cho phép xem báo cáo chi tiết tình trạng mất điện của từng điểm đo. Các thông tin được 

đưa ra trong báo cáo bao gồm: 

- Thời điểm mất điện 

- Thời điểm có điểm 

- Biểu 1: Mất điện giờ bình thường 

- Biểu 2: Mất điện giờ cao điểm 

- Biểu 3: Mất điện giờ thấp điểm 

- Σ t: Tổng thời gian mất điện 

Lưu ý: Chức năng chỉ hoạt động với một điểm đo được lựa chọn. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên màn hình chức năng đánh giá chất lượng điện, nhấn chọn tab “Tình trạng 

mất điện theo khách hàng”. 

Bước 2: Chọn điểm đo trên cây dữ liệu điểm đo ở bên trái màn hình. 

Bước 3: Chọn thời điểm là ngày thống kê xem dữ liệu: “Từ ngày” và “Đến ngày” 
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Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem chỉ số dự đoán cho điểm đo  

Bước 5: Nhấn Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của 

bảng dữ liệu. 

 

Hình 8. 7: Màn hình theo dõi mất điện theo khách hàng 

8.3. Báo cáo vận hành 

Chức năng:  

Nhằm giám sát số liệu thu nhận từ công tơ, phần mềm cung cấp cho người dùng chức 

năng “Báo cáo vận hành”. Chức năng cho phép thống kê những điểm đo không có dữ 

liệu về theo các tiêu chí tùy chọn như: lọc theo thông số vận hành, hoặc lọc theo 

Loadprofile. Đồng thời cũng cho phép lọc theo số điểm đo có dữ liệu về. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Vào menu BÁO CÁO > nhấn chọn “Báo cáo vận hành” 
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Hình 8. 8: Chọn chức năng báo cáo vận hành  

Bước 2: Chọn thư mục công ty Điện lực/trạm công cộng, sổ ghi trên cây thư mục điểm 

đo ở bên trái.  

Lưu ý: Chức năng không áp dụng cho từng điểm đo 

Bước 3: Chọn truy vấn theo thông số vận hành hoặc Loadprofile. 

Bước 4: Chọn lọc theo điểm đo có dữ liệu về hoặc điểm đo không có dữ liệu về. 

Bước 5: Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc: “từ ngày” và “đến ngày” 

Bước 6: Nhấn “thực hiện” để xem báo cáo 

Bước 7: Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ 

liệu. 

 

Hình 8. 9: Màn hình chức năng báo cáo vận hành 
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8.4. Lịch sử thay công tơ 

Chức năng:  

Chức năng cho phép người dùng có thể theo dõi được lịch sử thay công tơ, các điểm đo 

thay công tơ và đang treo của từng đơn vị điện lực theo thời gian tùy chọn.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu BÁO CÁO, sau đó nhấn chọn chức năng “Lịch sử thay công tơ” 

 

Hình 8. 10: Chọn chức năng lịch sử thay công tơ  

Bước 2: Chọn điểm đo/công ty Điện lực/trạm công cộng trên cây thư mục điểm đo ở 

bên trái.  

Bước 3: Chọn ngày thực hiện truy vấn: ngày bắt đầu “từ ngày” và ngày kết thúc “Đến 

ngày” (mặc định là ngày hiện tại) 

Bước 4: Nhấn “thực hiện” để lấy thông tin kết quả:  

Màn hình hiển thị lên các thông tin sau:  

 Tên khách hàng  

 Số công tơ  

 Chủng loại  

 Ngày treo  
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 Ngày tháo  

 Hệ số TU, TI, HSN 

 Trạng thái treo  

Bước 5: Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ 

liệu. 

2

3 3 4

5

 

Hình 8. 11: Màn hình chức năng lịch sử thay công tơ 

8.5. Báo cáo hoạt động người dùng 

Chức năng:  

Chức năng cho phép người dùng có thể theo dõi, quản lý được các hoạt động của người 

dùng và thời gian thực hiện trên từng đơn vị/ công ty điện lực 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu BÁO CÁO, sau đó nhấn chọn chức năng “Báo cáo hoạt động người 

dùng” 
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Hình 8. 12: Chọn chức năng báo cáo hoạt động người dùng 

Bước 2: Chọn điểm đo/ công ty Điện lực/công ty điện lực trên cây thư mục điểm đo ở 

bên trái.  

Bước 3: Chọn ngày thực hiện truy vấn: ngày bắt đầu “từ ngày” và ngày kết thúc “Đến 

ngày” (mặc định là ngày hiện tại) 

Bước 4: Có thể nhập tên người dùng muốn xem vào textbox “Người dùng” 

Bước 5: Có thể chọn các hoạt động người dùng nằm trong các menu chức năng sau 

trong combox:  

 Quản lý tree 

 Thiết lập cảnh báo  

 Nhận thông tin từ CMIS 

 Treo tháo công tơ từ CMIS 

 Thông tin điểm đo  

 Thông tin công tơ  

 Thông tin người dùng  

 Thông tin thanh lý  

 Đồng bộ CMIS 

 Phiếu điều động  
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 Cập nhật dữ liệu điện năng  

 Thiết lập lịch ghi chỉ số  

 Thay Modem/DCU 

 Nhật ký lắp đặt vận hành 

 Tất cả  

Bước 6: Nhấn “thực hiện” để lấy thông tin kết quả:  

Màn hình hiển thị lên các thông tin sau:  

 Tên người dùng 

 Mô tả 

 Ghi chú: các hoạt động của người dùng 

 Thời gian thực hiện  

Bước 7: Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ 

liệu. 

2

3 3 4 5 6

7

 

Hình 8. 13: Màn hình chức năng báo cáo hoạt động người dùng 

8.6. Báo động xử lý sự cố, sự kiện 

Chức năng:  

Chức năng thống kê nội dung trạng thái lỗi, xử lý khi có sự cố sự kiện, các loại báo 

động như: mất kết nối hàng loạt, sự cố server, cảnh báo comport,… 
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Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu BÁO CÁO, sau đó nhấn chọn chức năng “Báo động xử lý sự cố, 

sự kiện” 

 

Hình 8. 14: Chọn chức năng báo động xử lý sự cố, sự kiện  

Bước 2: Chọn điểm đo/công ty điện lực trên cây thư mục điểm đo ở bên trái.  

Bước 3: Chọn ngày thực hiện truy vấn: ngày bắt đầu “từ ngày” và ngày kết thúc “Đến 

ngày” (mặc định là ngày hiện tại) 

Bước 4: Có thể chọn các loại báo động sau:  

 Sự cố server 

 Cảnh báo comport  

 Cảnh báo mất kết nối hàng loạt 

 Sự cố FTP file, import file 

 Sự cố DB 

 Event 

 Tất cả 

Bước 5: Nhấn “thực hiện” để lấy thông tin kết quả:  
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Bước 6: Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ 

liệu. 

2

3 3
4 5

6

 

Hình 8. 15: Màn hình chức năng báo động xử lý sự cố, sự kiện 

8.7. Báo cáo điểm đo thanh lý 

Chức năng:  

Chức năng cho phép người dùng có thể xem được thống kê các điểm đo được thanh lý, 

ngày thanh lý thuộc các đơn vị, công ty điện lực tùy chọn 

Lưu ý: Chức năng chỉ cho phép xem báo cáo đối với nhóm điểm đo, không áp dụng với 

1 điểm đo 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu BÁO CÁO, sau đó nhấn chọn chức năng “Báo cáo điểm đo thanh 

lý” 

 

Hình 8. 16: Chọn chức năng báo cáo điểm đo thanh lý  
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Bước 2: Chọn nhóm điểm đo/ công ty điện lực trên cây thư mục điểm đo ở bên trái.  

Khi đó trên màn hình hiển thị lên danh sách thông tin điểm đo bị thanh lý:  

 Mã điểm đo  

 Số công tơ  

 Tên khách hàng  

 Ngày thanh lý  

 Vị trí  

Bước 3: Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ 

liệu. 

2

3

 

Hình 8. 17: Màn hình chức năng báo cáo điểm đo thanh lý 

8.8. Báo cáo điểm đo chưa có dữ liệu 

Chức năng:  

Với mục đích giám sát tình trạng số liệu theo từng ngày trong khoảng thời gian một chu 

kỳ, phần mềm cung cấp chức năng “Báo cáo điểm đo chưa có dữ liệu”. Chức năng cho 

phép xem danh sách các điểm đo chưa có dữ liệu trong thời gian yêu cầu 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu BÁO CÁO, sau đó nhấn chọn chức năng “Báo cáo điểm đo chưa 

có dữ liệu” 



  Hướng dẫn sử dụng AMISS RF 

 

©Infras Consult 2018  Lưu hành nội bộ 163 

 

 

Hình 8. 18: Chọn chức năng báo cáo điểm đo chưa có dữ liệu  

Bước 2: Chọn điểm đo/nhóm điểm đo/ công ty điện lực trên cây thư mục điểm đo ở bên 

trái.  

Bước 3: Chọn ngày muốn xem báo cáo  

Bước 4: Nhấn “thực hiện” để xem danh sách các điểm đo chưa có dữ liệu trong ngày 

đã chọn cùng với các thông tin sau:  

 Số công tơ  

 Tên khách hàng  

 Đơn vị  

 Loại lỗi dẫn đến không có dữ liệu 

 Ngày cập nhật 

Bước 5: Xuất excel nếu cần bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ 

liệu. 

2

3 4

5

 

Hình 8. 19: Màn hình chức năng báo cáo điểm đo chưa có dữ liệu 
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8.9. Báo cáo thống kê mang tải  

Chức năng:  

Với mục đích hỗ trợ giám sát hệ thống lưới điện. Dựa trên các thông số non tải, quá tải, 

mất cân bằng… của các trạm/khách hàng lắp đặt 3 pha GPRS, người vận hành có thể 

đưa ra các điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn khác nhau. 

Thống kê được thực hiện dựa trên việc tính toán % mang tải và các thông số Io. Các 

công thức áp dụng như sau: 

𝑀ứ𝑐 độ 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ả𝑖 % =  
𝐼𝑀𝐴𝑋

𝐼đ𝑚

∗ 100% 

Trong đó:  

𝐼𝑀𝐴𝑋 = 𝑀𝐴𝑋 (𝐼𝐴, 𝐼𝐵 , 𝐼𝐶) 

Với IA, IB, IC là dòng điện các pha A, B, C 

𝐼đ𝑚 =
𝐶ô𝑛𝑔 𝑠𝑢ấ𝑡 (𝐾𝑉𝐴)

𝑈đ𝑚(𝐾𝑉) ∗ √3
 

Với các giá trị Công suất và U đm được tính như sau: 

o Công suất (KVA) – là công suất trạm do người dùng nhập vào. Tùy từng 

trạm sẽ có công suất trạm khác nhau 

o Uđm (KV) hay U hạ – là điện áp định mức đơn vị kV. Mặc định Uđm=0.4 

(KV) 

Các giá trị Non tải, quá tải được quy định như sau: 

o Nếu mức độ mang tải <30%. Ghi chú là “non tải” , màu xanh lá mạ  

o Nếu mức độ mang tải % >=30% và mức độ mang tải <80%. Ghi chú là 

“Bình thường” , không màu  

o Nếu mức độ mang tải % >=80% và <100%. Ghi chú là “Đầy tải”, vàng 

cam nhạt  

o Nếu mức độ mang tải %>=100 và <120%. Ghi chú là “Quá tải bình 

thường” , màu vàng cam   
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o Nếu mức độ mang tải % >=120%. Ghi chú là “Quá tải nặng”, màu cam 

đậm  

Ngoài ra, báo cáo còn đưa ra một số các thông số khác như sau: 

o I0 – là dòng trung tính được tính theo công thức: 

𝐼0 = 3 ∗ √
𝐼𝑎

2 + 𝐼𝑏
2 + 𝐼𝑐

2 − (𝐼𝑎 ∗ 𝐼𝑏 + 𝐼𝑏 ∗ 𝐼𝑐 + 𝐼𝑎 ∗ 𝐼𝑐)

9
  

o Cosφ – là giá trị trung bình của 3 pha theo công thức: 

Cosφ =
𝐶𝑜𝑠𝐴 + 𝐶𝑜𝑠𝐵 + 𝐶𝑜𝑠𝐶

3
 

o “So sánh  I0” hay  0.15Itb – là giá trị dòng điện trung bình của 3 pha 

được tính theo công thức: 

0.15𝐼𝑡𝑏 =  
𝐼𝑎 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑐

3
∗  0.15 

o Cần cân pha có 2 giá trị: 

- Nếu I0 > 0.15Itb  thì giá trị là “Cân lại pha” 

- Nếu I0 <= 0.15Itb thì giá trị là “Cân bằng” 

Thống kê thực hiện dựa trên các thông số U, I,… của 3 pha A, B, C đọc về từ công tơ 

tại thời điểm đọc. Các giá trị được đưa vào thống kê là giá trị có dòng điện lớn nhất 

trong khoảng thời gian thống kê. 

Các thông số hiển thị trong báo cáo gồm: Công suất (KVA), U cao / U hạ (kV), U hạ 

(kV), Iđm (A), Ia (A), Ib (A), Ic (A), Io (A), Imax (A), Ua (V), Ub (V), Uc (V), Cosfi, 

So sánh Io, Cần cân pha, Thời gian, Mức độ mang tải (%), Ghi chú. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Vào mục BÁO CÁO > Báo cáo thống kê mang tải 

Bước 2: Chọn thư mục Điện lực/ Khách hàng/ trạm công cộng trong danh sách chọn 

trạm. 

Bước 3: Nhập điều kiện lọc:  

- Chọn ngày truy vấn thống kê dữ liệu: từ ngày, đến ngày 
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- Có thể nhập mã điểm đo vào textbox 

- Chọn giá trị trong combobox “Lọc theo”, gồm:  

 Non tải 

 Bình thường  

 Đầy tải  

 Quá tải bình thường  

 Quá tải nặng  

 Tất cả  

- Chọn: cân bằng hoặc cân lại pha. 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê. 

Bước 5: Xuất excel bằng cách nhấn chọn icon  ở góc bên phải của bảng dữ liệu. 

1
2 3

4
5

 

Hình 8. 20: Màn hình chức năng Báo cáo thống kê mang tải 

 

 

 


