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I. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM AMISS MOBILITY.
1. Chức năng.
Amiss mobility là một phần mềm được cài đặt trên điện thoại di động với nhiều ưu điểm
vượt trội:
- Đối với điện lực:
+ Ứng dụng cung cấp phương tiện giúp người sử dụng điện theo dõi thường xuyên các
thông tin sản lượng tiêu thụ điện.
+ Là kênh trao đổi thông tin giữa khách hàng và đơn vị cung cấp điện về chính sách giá
cước hoặc lịch cắt điện từ điện lực và một số thông tin khác.
- Đối với khách hàng:
+ Ứng dụng cho phéo theo dõi, giám sát vận hành sản lượng tiêu thu góp phần tối ưu hóa
chi phí điện.
+ Chủ động giám sát sản lượng tiêu thụ, chi phí từng kỳ hóa đơn, so sánh sản lượng các
năm và cùng kỳ, tra cứu hóa đơn...
2. Đối tượng sử dụng.
Amiss Mobility là phần mềm cung cấp cho 02 đối tượng khách hàng chính:
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các phân xưởng trong nhà máy.
- Các đối tượng tiêu thụ điện có lắp thu thập số liệu công tơ điện tử
3. Môi trường sử dụng.
Phần mềm Amiss Mobility là ứng dụng Kiểm soát điện năng tiêu thụ và tra cứu thông tin
dành cho thiết bị Smartphone, Table sử dụng hệ điều hành Android, iOS, và Window
Phone, điện thoại có kết nối wifi hoặc 3G với đường truyền ổn định.
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II. TRUY NHẬP CHƯƠNG TRÌNH.
1. Chức năng
- Chức năng chính của menu này là để kiểm tra tính hợp lệ của người sử dụng trước khi sử
dụng phần mềm.
- Việc kiểm tra tính hợp lệ được thực hiện thông qua “Tên truy nhập”.
- “Tên truy nhập” khách hàng có thể đăng nhập bằng một trong các thông tin:
+ Mã khách hàng.
+ Số điện thoại đã được đăng ký với Điện lực
+ Email đã được đăng ký với Điện lực.
+ Tài khoản đã được đăng ký trên web chăm sóc khách hàng của EVNCPC.
- Nếu khách hàng chưa đăng nhập, phần mềm vẫn cho phép khách hàng vào ứng dụng để
xem menu các chức năng. Khách hàng chọn chức năng nào thì hiển thị hình ảnh của chức
năng đó, đồng thời phần mềm sẽ thông báo tới khách hàng là chưa đăng nhập.
- Menu đăng nhập còn cho phép người dùng lựa chọn ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt hoặc
Tiếng Anh.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Truy nhập vào biểu tượng Amiss Mobility trên điện thoại.
Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập bằng một trong các thông tin: Mã khách hàng, số điện
thoại đã được đăng ký với Điện lực, Email đã được đăng ký với Điện lực, tài khoản đã
được đăng ký trên web chăm sóc khách hàng của EVNCPC.
Bước 3: Chọn hiển thị Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh.
Bước 4: Nhấn nút “Đăng nhập”.
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Hình 2. 1: Màn hình đăng nhập

III. MENU THÔNG BÁO.
1. Thông báo từ DNPC.
- Cho phép người dùng nhận được thông báo từ Điện lực các sự kiện như: hưởng ứng giờ
trái đất, tuyên truyền tiết kiệm điện, thay đổi giá bán điện....
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Hình 3. 1: Màn hình thông báo từ DNPC
- Phần mềm cho phép hiển thị xem thông báo/ tin nhắn mới nhanh (dạng Push Notification)
như các ứng dụng Facebook, Zalo đến khách hàng, đồng thời thể hiện trạng thái đã xem
hoặc chưa xem.

Hình 3. 2: Màn hình hiển thị thông báo nhanh dạng Push Notification
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- Người dùng nhấn vào thông báo đó để xem chi tiết thông báo. Nhấn “Quay lại” để trở
về giao diện màn hình thông báo.

Hình 3. 3: Chi tiết thông báo từ DNPC
2. Thông báo cắt điện.
Chức năng:
- Là kênh trao đổi thông tin giữa điện lực và khách hàng.
- Đưa ra thời gian dự kiến ngừng cung cấp điện, giúp khách hàng chủ động lịch sản xuất.
- Hiển thị bản đồ số khu vực mất điện (hiển thị vị trí trạm biến áp trên bản đồ số, đã được
cập nhật bởi app SASA).
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Hình 3. 4: Danh sách thông báo cắt điện
3. Nợ tiền điện.
Chức năng:
- Hiển thị dạng bảng các thông tin: Tháng/ năm, sản lượng, tiền, trạng thái (Đã thanh toán/
Chưa thanh toán), ngày thanh toán, hình thức thanh toán.

HDSD

10

Hướng dẫn sử dụng AMISS MOBI

Hình 3. 5: Nợ tiền điện.
- Hiển thị 6 tháng gần nhất.
- Biểu tượng

giúp xem chi tiết số điện, tiền điện, phương thức thanh toán, trạng thái

thanh toán (đã thanh toán/ chưa thanh toán) của tháng trước đó.

Hình 3. 6: Chi tiết nợ tiền điện.
4. Hóa đơn tiền điện.
Chức năng:
- Tra cứu chi tiết hóa đơn tiền điện hữu công.
- Tra cứu chi tiết hóa đơn tiền điện công suất phản kháng (vô công).
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Hình 3. 7: Hóa đơn tiền điện.
- Biểu tượng

giúp người dùng xem chi tiết sản lượng tiêu thụ, chỉ số cũ, chỉ số mới.

Hình 3. 8: Chi tiết sản lượng tiêu thụ.
5. Điểm thu ngân hàng.
Chức năng:
- Đưa ra chi tiết danh sách các ngân hàng.
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Hình 3. 9: Điểm thu ngân hàng.
- Hiển thị chi tiết địa chỉ các chi nhánh của từng ngân hàng. Người dùng kích chọn vào
ngân hàng để xem danh sách địa chỉ các chi nhánh của ngân hàng đó.
- Hiển thị bản đồ trực quan các vị trí ngân hàng gần nhất và đường đi. Bản đồ được hiển
dưới 02 dạng: bản đồ số và vệ tinh.

Hình 3. 10: Bản đồ điểm thu ngân hàng.
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6. An toàn điện.
Chức năng:
- Giúp người dùng nhận được các chia sẻ về an toàn điện từ điện lực.

Hình 3. 11: Màn hình an toàn điện.
- Người dùng nhấn chọn vào từng thông báo để xem chi tiết thông báo an toàn điện. Nhấn
“Quay lại” để trở về giao diện màn hình An toàn điện.
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Hình 3. 12: Chi tiết thông báo an toàn điện.
7. Tổng đài CSKH.
- Cung cấp các đầu số tổng đài hỗ trợ, giải đáp thắc mắc khi khách hàng sử dụng phần
mềm.

Hình 3. 13: Tổng đài CSKH.
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8. Thông tin ứng dụng.
Cung cấp các thông tin, chức năng cơ bản của phần mềm.

Hình 3. 14: Thông tin ứng dụng.
IV. MENU KIỂM SOÁT ĐIỆN TIÊU THỤ.
1.Chỉ số hiện tại.
Chức năng:
-Kiểm tra chỉ số công tơ hiện tại hoặc bất kỳ thời điểm khác, áp dụng cho đối tượng:
+Khách hàng có hệ thống thu thập công tơ từ xa qua sóng di động của IFC.
+Khách hàng có công tơ RF, công nghệ RF-Mesh (New).
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Chọn ngày giờ muốn xem chỉ số.
- Bước 2: Nhấn nút “Tra cứu”.
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Hình 4. 1: Màn hình hiển thị chỉ số công tơ hiện tại.
2. Ước tính điện tiêu thụ.
2.1. Ước tính.
Chức năng:
-Ước tính sản lượng điện tiêu thụ và chi phí tiền điện hằng ngày, tháng hiện tại dựa vào số
liệu công tơ đo xa, áp dụng cho đối tượng :
+ Khách hàng có hệ thống thu thập công tơ từ xa qua sóng di động của IFC.
+ Khách hàng có công tơ RF, công nghệ RF-Mesh (New).
-Giúp khách hàng theo dõi lượng điện tiêu thụ để có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm, hiệu
quả.
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Hình 4. 2: Ước tính điện tiêu thụ.
-Biểu tượng

trên giao diện giúp người dùng xem chi tiết sản lượng và đơn giá của từng

biểu giá.

Hình 4. 3:Chi tiết ước tính sản lượng.
2.2. Biểu đồ phụ tải.
Chức năng:
-Thể hiện sản lượng ước tính qua dạng biểu đồ.
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Hình 4. 4: Biểu đồ phụ tải.
3. So sánh sản lượng.
Chức năng:
- Hiển thị bảng sản lượng 06 tháng gần nhất.
- Hiển thị sản lượng cùng kỳ năm trước.
- Đưa ra tỉ lệ sản lượng so với cùng kỳ năm trước, tháng trước.
- Hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan.
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Hình 4. 5: So sánh sản lượng.
4. So sánh tiền điện.
Chức năng:
- Đưa ra số liệu tiền điện trong 06 tháng gần nhất, giúp khách hàng chủ động sử dụng điện
tiết kiệm, hiệu quả.
- Hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan.

Hình 4. 6: So sánh tiền điện.
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V. MENU DỊCH VỤ.
DNPC dự kiến sẽ triển khai trên AMISS DNPC các dịch vụ sau đây:
- Cấp điện mới.
- Thay đổi công suất.
- Thay đổi thông tin khách hàng.
- Thay đổi chủ thể hợp đồng (ký lại hợp đồng).
- Gia hạn hợp đồng
- Tăng định mức số hộ.
- Thay đổi mục đích sử dụng điện.
- Yêu cầu kiểm tra hệ thống đo đếm, chỉ số công tơ.
- Yêu cầu Cấp lại điện (khi bị cắt điện).
- Thanh toán tiền điện trực tuyến.

VI. MENU TÀI KHOẢN.
Chức năng:
- Lưu chi tiết thông tin người dùng: Mã KH, tên KH, Số công tơ, mã trạm, số điện thoại,
đơn vị, email.
- Giúp người dùng đăng xuất khỏi phần mềm khi nhấn nút “ Đăng xuất”.
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Hình 4. 7: Thông tin tài khoản.
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