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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 hệ thống đo xa AMISS V1.3.58. Tài liệu tập trung vào các chức năng 

của cả công tơ 3 pha.  

1.2. Phạm vi tài liệu 

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

AMISSV1. 

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 TSVH Thông số vận hành   

4 HES Hệ thống thiết bị đầu cuối Head End System 

5 MDMS Hệ thống Quản lý dữ liệu đo đếm Meter Data Management 

System 

6 CSDL Cơ sở dữ liệu   

7 CSC Chỉ số chốt   
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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  

 Phần III, IV, V, VI, IIV: Hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phần mềm 

1.5. Tài liệu tham khảo 

Không có (N/A) 

II. TỔNG QUAN PHẦN MỀM 

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 

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

Cơ sở dữ liệu

IFC service

AMISS web

Phần mềm đồng bộ dữ liệu

internet

 

Hình 2. 1: Ứng dụng AMISS web trong hệ thống AMR 

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 
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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. Các chức năng của phần mềm  

HỆ THỐNG AMISSv1

Vận hành Cảnh báo Quản lý truy nhập Tiện ích 

Đăng nhập

Đăng xuất 

Thông số vận hành Cảnh báo vận hành 

Cảnh báo sự kiện 

công tơ 

Điểm đo chờ khai 

báo 

Điểm đo thanh lý 

trạm 

Khai báo và quản lý 

điểm đo 

Xuất excel thông tin 

điểm đo 

Xuất chỉ số PMAX

Số liệu chi tiết theo 

tháng 

MKN chi tiết theo 

tháng 

Điểm đo thay công 

tơ 

Lịch sử cảnh báo mất 

điện 
Báo cáo đối soát

Thông số chất lượng 

đo xa 

Báo cáo MDMS

Thông tin tài khoản

Thay đổi mật khẩu 

Thống kê tổng hợp 

lỗi 

Thống kê điểm đo 

lắp đặt 

Thống kê sản lượng 

tiêu thụ 

Truy vấn thông số 

vận hành 

 

Hình 2. 2: Các chức năng chính trong phần mềm AMISSV1 

III. QUẢN LÝ TRUY NHẬP VÀ GIAO DIỆN TRANG CHỦ AMISS 

3.1. Quản lý truy nhập 

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 AMISS. 

- 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://hcmc.ifc.com.vn 

Bước 2: Nhập Tên đăng nhập và mật khẩu 

Bước 3: Có thể nhấn chọn “Nhớ mật khẩu” để lưu lại thông tin tài khoản trong lần đăng 

nhập sau. 

Bước 4: Nhấn nút “Đăng nhập” 

2

2
3

4

 

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 

 

Hình 3. 2: Màn hình trang chủ của phần mềm AMISSV1 

 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.  
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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:  

Trên giao diện màn hình chính, click vào icon “Đăng xuất” trên đầu góc phải màn hình 

như hình 3.3 dưới đây. Khi đó chương trình sẽ thoát ra khỏi màn hình đang thực hiện 

và quay về màn hình đăng nhập ban đầu. 

 

Hình 3. 3: Màn hình thực hiện đăng xuấ khỏi phần mềm AMISS 

3.1.3. Cập nhật thông tin tài khoản người dùng  

Mục đích:  

Chức năng cho phép hiển thị thông tin tài khoản hiện tại của người dùng đang đăng 

nhập trên hệ thống. Từ đó, người dùng có thể thay đổi thông tin của tài khoản đó và lưu 

vào hệ thống.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu “Quản lý truy nhập” trên màn hình chính phần mềm => Sau đó 

nhấn chọn “Tài khoản”  

Bước 2: Trên màn hình hiển thị lên thông tin tài khoàn của người dùng. Nếu muốn cập 

nhật, chỉnh sửa thông tin, nhập các thông tin muốn chỉnh sửa vào các textbox sau:  

 Họ và tên 

 Email 
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 Số điện thoại  

 Số Fax 

 Địa chỉ  

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để lưu lại thông tin tài khoản vừa thực hiện chỉnh sửa.  

1

2

3

 

Hình 3. 4: Màn hình thông tin tài khoản người dùng  

3.1.4. Thay đổi mật khẩu  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng thay đổi mật khẩu đăng nhập của tài khoản khi cần 

nhằm mục đích bảo mật.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu “Quản lý truy nhập” trên màn hình chính phần mềm => Sau đó 

nhấn chọn “Thay đổi mật khẩu”  

Chú ý: Có thể nhấn chọn tab “Thay đổi mật khẩu” ngay trên màn hình chức năng thông 

tin tài khoản 3.1.3. 

Bước 2:  Nhập thông tin vào các textbox để thay đổi mật khẩu của tài khoản:  

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

- Nhập mật khẩu muốn thay đổi vào textbox “Mật khẩu mới” 
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- Nhập lại mật khẩu mới vừa nhập vào textbox “Xác nhận mật khẩu” 

Bước 3:  Nhấn “Thực hiện” để thực hiện đổi mật khẩu.  

 Nếu các thông tin nhập hợp lệ. Mật khẩu mới được lưu lại cho tài khoản và hiển thị 

thông báo thay đổi mật khẩu thành công.  

 Với các trường hợp sau việc thực hiện thay đổi mật khẩu sẽ không thực hiện thành 

công và hiển thị thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại:  

- Nhập sai mật khẩu hiện tại  

- Trường hợp nhập mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận không giống nhau  

- Nhập mật khẩu mới khác mật khẩu hiện tại  

1

2

3

 

Hình 3. 5: Màn hình thực hiện thay đổi mật khẩu tài khoản 

3.1.5. Quản lý thành viên 

Mục đích:  

Tab quản lý thành viên có chức năng hiển thị danh sách thông tin các tài khoản người 

sử dụng của điện lực/ tổng công ty điện lực mà tài khoản đang đăng nhập. Từ đó giúp 

cho việc phục vụ công tác quản lý, điều hành được tốt hơn.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu “Quản lý truy nhập” trên màn hình chính phần mềm => Sau đó 

nhấn chọn “Quản lý thành viên”  
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Chú ý: Có thể nhấn chọn tab “Quản lý thành viên” ngay trên màn hình chức năng thông 

tin tài khoản 3.1.3. 

Bước 2: Khi đó trên màn hình tab “Quản lý thành viên” sẽ hiển thị lên danh sách thông 

tin tất cả các tài khoản người dùng trên hệ thống, bao gồm:  

 Tên tài khoản  

 Tên thật  

 Địa chỉ Email  

 Số điện thoại  

 Số Fax 

 Địa chỉ  

 

Hình 3. 6: Màn hình chức năng quản lý thành viên 

3.1.6. Thống kê đăng nhập  

Mục đích:  

Chức năng có tác dụng cho phép người dùng xem được thống kê số lần truy nhập của 

các tài khoản trong từng đơn vị điện lực. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab “Thống kê đăng nhập” trong màn hình chức năng “Quản lý truy 

nhập” 

Bước 2: Khi đó trên màn hình tab “Thống kê đăng nhập” sẽ hiển thị lên danh sách thống 

kê số lần đăng nhập của tất cả các đơn vị điện lực thuộc quyền của tài khoản đăng nhập 

hiện tại, bao gồm các thông tin:  
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 Tên đơn vị điện lực  

 Thống kê số lần đăng nhập của từng đơn vị điện lực trong 5 ngày gần nhất ngày 

hiện tại. 

 

Hình 3. 7: Màn hình thống kê đăng nhập  

3.1.7. Chi tiết đăng nhập  

Mục đích:  

- Chức năng cho phép hiển thị, lưu trữ chi tiết thông tin đăng nhập của người sử dụng 

(ở cấp thấp hơn); tức là các tài khoản người dùng trong các điện lực con thuộc công 

ty điện lực cha mà đang được đăng nhập bởi tài khoản hiện tại.  

- Chức năng cho phép xem thông tin đăng nhập với thời gian tùy chọn. Ngoài ra chức 

năng còn hỗ trợ việc xuất kết quả ra file excel. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn tab “Chi tiết đăng nhập” trong màn hình chức năng “Quản lý truy nhập” 

Bước 2:  Trên màn hình chức năng “chi tiết đăng nhập”, nhập các điều kiện lọc để xem 

kết quả thống kê:  

 Ngày ngày tháng truy nhập: 

- Ngày bắt đầu trong datebox “Từ ngày” 

- Ngày kết thúc trong datebox “Đến ngày” 
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 Chọn đơn vị/ công ty điện lực muốn xem trong combobox danh sách các công ty 

điện lực 

Bước 3:  Nhấn “Thực hiện”. Trên màn hình hiển thị ra kết quả theo điều kiện lọc ở 

bước 2, bao gồm:  

 Tên đăng nhập  

 Thời gian đăng nhập  

 Thời gian thoát  

 Số lần đăng nhập  

 Tên đơn vị mà người dùng đăng nhập vào  

Bước 4:  Nếu muốn xuất thông tin kết quả thống kê chi tiết đăng nhập trên Grid ra file 

excel, nhấn “Xuất excel” 

1

2
3

4

 

Hình 3. 8: Màn hình chức năng xem chi tiết đăng nhập  

3.2. Chức năng tìm kiếm trên màn hình chính AMISS 

Mục đích:  

Chức năng cho phép tìm kiếm các điểm đo từ chuỗi ký tự hay con số bất kỳ người dùng 

nhập muốn tìm tại bất kỳ thời điểm nào và tại bất kỳ màn hình chức năng nào của phần 
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mềm. Từ kết quả tìm kiếm, người dùng có thể truy nhập, xem thông tin điểm đo dễ 

dàng.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhập chuỗi ký tự bất kỳ cần tìm vào textbox tìm kiếm trên đầu màn hình chức 

năng tại bất kỳ thời điểm cũng như bất kỳ màn hình chức năng nào của phần mềm.  

Bước 2:  Nhấn icon tìm kiếm bên cạnh textbox nhập chuỗi ký tự tìm kiếm.  

Khi đó trên màn hình sẽ hiện thị lên kết quả chứa thông tin chuỗi ký tự vừa nhập, bao 

gồm các thông tin sau:  

 Tên mã điểm đo 

 Số IMEI 

 Số công tơ  

 Số công tơ cũ 

 Tên điểm đo  

 Vị trí 

Bước 3:  Để xem chi tiết thông số vận hành của mỗi điểm đo, nhấn vào icon  cột 

cuối cùng của dòng chứa thông tin điểm đo đó. Khi đó chương trình sẽ chuyển đến màn 

hình chức năng thông số vận hành để xem thông số.  
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1
2

3

 

Hình 3. 9: Màn hình thực hiện chức năng tìm kiếm 

 

IV. KHAI BÁO THÔNG TIN KHÁCH HÀNG  

4.1.   Điểm đo mới lắp lên (điểm đo chờ khai báo) 

 Hệ thống thu thập dữ liệu từ xa theo công nghệ RF mesh gồm 3 loại thiết bị chính: 

 Công tơ có gắn module RF 

 Repeater 

 DCU 

Sau khi lắp đặt xong công tơ, các công tơ này cần được cấu hình cho DCU để đọc 

được các thông số công tơ. Hệ thống sẽ tự động nhận các công tơ mới nếu cấu hình 

thành công. Các công tơ mới được đặt trong “CÔNG TY ĐIỆN LỰC- CHỜ KHAI 

BÁO”. 



   

 

  Hướng dẫn sử dung AMISS HCM 

 

©Infras Consult 2018  21 

 

 

Hình 4. 1: Thư mục trờ khai báo  

Lúc này, điểm đo chưa có thông tin về mã điểm đo hay tên điểm đo. Người dùng 

cần cập nhật thông tin các điểm đo chờ khai báo để dễ dàng quản lý và theo dõi. 

Các bước xem chi tiết thông tin điểm đo chờ khai báo:   

Bước 1: Nhấn chọn menu “Cảnh báo” 

Bước 2: Sau đó nhấn chọn “Điểm đo chờ khai báo” 

Khi đó trên màn hình hiển thị thông tin chi tiết các điểm đo đang trong trạng thái chờ 

khai báo, gồm:  

 Mã điểm đo  

 Số IMEI 

 Số công tơ  

 Outstation (OS) 

 Trạng thái modem 

 Ngày lắp: ở thông tin ngày lắp có hiển thị màu 

- Với màu vàng: cho điểm đo chưa khai báo quá 3 ngày  

- Với màu đỏ: cho điểm đo chưa khai báo quá 7 ngày 

 Thời điểm có dữ liệu gần nhất  
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 Vị trí điểm đo  

 

Hình 4. 2: Màn hình chức năng điểm đo chờ khai báo 

4.2. Khai báo và quản lý điểm đo  

Để thực hiện chức năng này ta thực hiện chọn menu “Tiện ích” trên màn hình 

chính. Sau đó nhấn chọn chức năng “Khai báo và quản lý điểm đo”:  

 

Hình 4. 3: Menu trỏ đến chức năng “Khai báo và Quản lý điểm đo” 

Khi mới lắp đặt lên, hệ thống chỉ nhận biết thông tin số công tơ và mã IMEI của 

DCU. Để dễ dàng quản lý và theo dõi, cần cập nhật các thông tin điểm đo cho các điểm 

đo này bao gồm: 
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 Thông tin điểm đo  

 Thông tin công tơ  

4.2.1. Thông tin điểm đo  

Chức năng cho phép quản lý, chỉnh sửa và thay đổi thông tin điểm đo như: tên, mã điểm 

đo, loại điểm đo, số công tơ, nhà sản xuất… 

Lưu ý: Chức năng chỉ áp dụng cho từng điểm đo. 

4.2.1.1. Nhập mới thông tin điểm đo  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể nhập mới thông tin điểm đo vào trong danh sách 

các điểm đo. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Khai báo và quản lý điểm đo”, nhấn button “Nhập 

mới” 

Bước 2:  Thực hiện nhập các thông tin của điểm đo muốn thiết lập vào trong các textbox, 

combobox hiển thị trên màn hình, bao gồm:  

 Chọn Công ty điện lực  

 Chọn điện lực thuộc công ty điện lực  

 Chọn loại điểm đo, có thể chọn các loại sau:  

- Khách hàng  

- Ranh giới: Các điểm đo thuộc vùng biên địa lý của vùng điện lực đó  

 Số IMEI 

 Mã điểm đo  

 Số công tơ 

 Tên điểm đo  

 Địa chỉ lắp đặt  

 Ghi chú  

 Chu kỳ chốt/ loại công tơ  
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 Chủng loại/Outsation, có thể chọn các loại công tơ sau:  

- ELSTER 

- STAR-DTS27 

- LANDIS 

- GENIUS 

 Sổ ghi chỉ số 

 Ngày lắp  

 Nhóm ngành 

 Ngành nghề 

 Thiết lập chung: cho phép chọn có cài đặt tỷ số TU, TI trên công tơ hay không 

(Nếu tích chọn có cài đặt, nhập thông tin hệ số nhân ngoài TU*TI= Kp) 

 Chọn công ty điện lực bên giao  

 Chọn công ty điện lực bên nhận  

 Chọn trạm Trung gian/ Xuất tuyến tổng/Xuất tuyến 

 Chọn loại điểm đo trạm con hay khách hàng lẻ sau trạm công cộng  

 Chọn Trạm con  

Lưu ý: Những trường hiển thị dấu (*) là những trường không được bỏ trống, bắt buộc 

nhập.  

Bước 3:  Nhấn “Cập nhật” để lưu thông tin của điểm đo. Khi đó thông tin của điểm đo 

vừa thực hiện thêm mới sẽ được lưu trong danh sách các điểm đo hiển thị phía dưới 

màn hình.  
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Hình 4. 4: Màn hình thực hiện chức năng thêm mới thông tin điểm đo 

4.2.1.2. Chỉnh sửa thông tin điểm đo 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể chỉnh sửa thông tin của điểm đo.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn điểm đo muốn chỉnh sửa trong bảng danh sách các điểm đo.  

Lưu ý: Để tìm nhanh điểm đo mong muốn có thể nhập thông tin mã điểm đo/IMEI/số 

công tơ/Tên khách hàng/địa chỉ khách hàng vào trong textbox tìm kiếm. Sau đó nhấn 

“Tìm kiếm”. Khi đó tên điểm đo cần tìm sẽ hiển thị lên trên đầu danh sách cho ta lựa 

chọn.  

Bước 2: Sau khi điểm đo được chọn, trên màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết của 

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



   

 

  Hướng dẫn sử dung AMISS HCM 

 

©Infras Consult 2018  26 

 

Bước 3: Nhập các thông tin cần chỉnh sửa, các thông tin có thể sửa bao gồm tất cả các 

trường thông tin khi thực hiện nhập mới trừ số IMEI đã được fix cố định.  

Bước 4: Nhấn “Cập nhật”. Khi đó trên màn hình hiển thị popup thông báo xác nhận 

việc cập nhật. 

Bước 5: Nhấn chọn “OK” trên popup để xác nhận việc cập nhật. Thông tin điểm đo 

chỉnh sửa được lưu lại.  

Có thể nhập thông tin điểm đo cần tìm vào textbox

1

2

3

4

5

 

Hình 4. 5: Màn hình thực hiện chỉnh sửa thông tin điểm đo 

4.2.1.3. Thanh lý điểm đo  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể thanh lý các điểm đo mà người dùng muốn. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn điểm đo thanh lý trong bảng danh sách các điểm đo.  
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Lưu ý: Để tìm nhanh điểm đo mong muốn có thể nhập thông tin mã điểm đo/IMEI/số 

công tơ/Tên khách hàng/địa chỉ khách hàng vào trong textbox tìm kiếm. Sau đó nhấn 

“Tìm kiếm”. Khi đó tên điểm đo cần tìm sẽ hiển thị lên trên đầu danh sách cho ta lựa 

chọn.  

Bước 2: Nhấn chọn “Thanh lý” để thanh lý điểm đo vừa chọn  

Bước 3: Hộp thoại xác nhận hiện lên. Nhấn chọn “OK” để thanh lý điểm đo 

Nếu muốn bỏ qua không thanh lý nữa nhấn chọn “Cancel” trên hộp thoại để bỏ qua. 

1

2

3

 

Hình 4. 6: Màn hình thực hiện thanh lý điểm do  

4.2.1.4. Thống kê điểm đo thanh lý  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê các điểm đo đã được thanh lý trên 

hệ thống. 

Các bước thực hiện:  
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Bước 1: Chọn menu “Cảnh báo”  

Bước 2:  Sau đó nhấn chọn “Điểm đo thanh lý trạm” 

Khi đó màn hình hiển thị lên thông tin các điểm đo thanh lý, gồm các thông tin:  

 Mã điểm đo  

 Số IMEI 

 Số công tơ  

 Tên điểm đo/ Vị trí  

 Người thanh lý  

 Ngày thanh lý  

 Thời điểm có dữ liệu  

Bước 3:  Để xem chi tiết thông tin số liệu của điểm đo thanh lý, nhấn “Xem số liệu” 

trên điểm đo muốn xem. 

 

Hình 4. 7: Màn hình chức năng thống kê điểm đo thanh lý 

4.2.2. Thông tin công tơ  

- Cho phép người dùng thiết lập, quản lý việc treo tháo công tơ, cài đặt các thông số 

của một công tơ như loại công tơ, hệ số nhân… 

- Ngoài ra chức năng còn cho phép xác nhận công tơ, nhận biết danh định điện áp, 

mức cảnh báo dòng, sản lượng tiêu thụ/tháng 

4.2.2.1. Treo tháo công tơ  
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Mục đích:  

Khi người dùng thực hiện lắp mới công tơ, thay công tơ trên hệ thống thì người dùng 

cần nhập thông tin, chỉ số treo tháo. Chức năng cho phép người dùng xem thông tin lịch 

sử treo tháo công tơ, quản lý việc treo tháo.  

Tháo công tơ cũ

Ghi chỉ số tháo

Lắp công tơ mới

Ghi chỉ số treo
Thay công tơ trên 

hệ thống

Nhập chỉ số treo 
tháo

 

Hình 4. 8: Luồng chức năng treo tháo công tơ  

Các bước thực hiện:   

Bước 1: Chọn điểm đo muốn thực hiện treo tháo công tơ trong bảng danh sách các điểm 

đo.  

Lưu ý: Để tìm nhanh điểm đo mong muốn có thể nhập thông tin mã điểm đo/IMEI/số 

công tơ/Tên khách hàng/địa chỉ khách hàng vào trong textbox tìm kiếm. Sau đó nhấn 

“Tìm kiếm”. Khi đó tên điểm đo cần tìm sẽ hiển thị lên trên đầu danh sách cho ta lựa 

chọn.  

Bước 2: Nhấn chọn “Treo tháo công tơ”. Khi đó trên màn hình hiển thị lên cửa số quản 

lý treo tháo công tơ, có thông tin lịch sử treo, tháo công tơ của điểm đo đó. 
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Hình 4. 9: Màn hình thực hiện chức năng treo tháo công tơ 

Thực hiện thêm mới thông tin treo tháo: 

Bước 3: Nhấn chọn “Thêm” trên cửa sổ quản lý treo tháo công tơ.  

Bước 4: Nhập thông tin thêm mới, bao gồm:  

 Nhập số công tơ đang treo 

 Có thể chọn có cài đặt tỷ số TU, TI trên công tơ hay không bằng cách tích chọn vào 

checkbox: 

- Tích chọn checkbox: có cài đặt TU, TI trên công tơ thì giá trị các thanh ghi sẽ 

không nhân với hệ số ngoài  

- Bỏ tích chọn trong checkbox: không cài đặt TU, TI trên công tơ thì giá trị các 

thanh ghi sẽ được nhân với hệ số ngoài. 

 Nhập hệ số TU, TI muốn thiết lập nếu có tích chọn có cài đặt TU, TI 
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Bước 5: Nhấn “Lưu” để lưu thông tin vừa thực hiện thêm mới  

 

Hình 4. 10: Màn hình thực hiện thêm mới thông tin treo tháo  

Thực hiện chỉnh sửa thông tin treo tháo: 

Bước 3: Nhấn chọn “Chỉnh sửa” trên cửa sổ quản lý treo tháo công tơ.  

Bước 4: Thực hiện nhập các thông tin có thể chỉnh sửa sau:   

 Có thể chọn có cài đặt tỷ số TU, TI trên công tơ hay không bằng cách tích chọn vào 

checkbox: 

- Tích chọn checkbox: có cài đặt TU, TI trên công tơ nghĩa là khách hàng sử hệ số 

ngoài. 

- Bỏ tích chọn trong checkbox: không cài đặt TU, TI trên công tơ nghĩa là khách 

hàng sử dụng hệ số nhân trong cài đặt trên công tơ. 

 Thay đổi hệ số TU, TI muốn thiết lập nếu có tích chọn có cài đặt TU, TI 

Bước 5: Nhấn “Lưu” để lưu thông tin vừa thực hiện chỉnh sửa  
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Hình 4. 11: Màn hình thực hiện chỉnh sửa thông tin treo tháo công tơ 

4.2.2.2. Nhận biết công tơ (hay còn gọi là thiết lập cảnh báo) 

Mục đích: 

Chức năng cho phép xác nhận công tơ của điểm đo, nhận biết danh định điện áp, mức 

cảnh báo quá dòng, sản lượng tiêu thụ/ tháng,.. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn điểm đo muốn thực hiện chức năng xác nhận công tơ trong bảng danh 

sách các điểm đo.  

Lưu ý: Để tìm nhanh điểm đo mong muốn có thể nhập thông tin mã điểm đo/IMEI/số 

công tơ/Tên khách hàng/địa chỉ khách hàng vào trong textbox tìm kiếm. Sau đó nhấn 

“Tìm kiếm”. Khi đó tên điểm đo cần tìm sẽ hiển thị lên trên đầu danh sách cho ta lựa 

chọn.  

Bước 2: Nhấn chọn “Nhận biết công tơ”. Khi đó trên màn hình hiển thị lên cửa sổ xác 

nhận công tơ gồm các thông tin:  

 Thông số cảnh báo:  

- Dòng diện (I) của 3 pha A, B, C 

- Điện áp (U) của 3 pha A, B, C 

- Tần số 3 pha 
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- Hệ số góc (Cosφ): thường cài đặt là 0.9 

- Thời gian lệch: thông thường cài đặt là 15 phút 

- Sản lượng 

 Thống số được thu thập chưa nhân hệ số  

 Giá trị định danh  

 Phần trăm ngưỡng trên  

 Phần trăm ngưỡng dưới  

Bước 3: Nhấn “Xác nhận” sau khi xem, xác nhận được các thông số công tơ ở trên.  

Lưu ý: Có thể nhập chỉnh sửa các thông số, sau đó nhấn “Xác nhận” 

1

2

3

 

Hình 4. 12: Màn hình chức năng xác nhận các thông số công tơ 

4.2.2.3. Điểm đo thay công tơ 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê điểm đo thay công tơ  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu “Cảnh báo”=> Sau đó nhấn chọn “Điểm đo thay công tơ”  

Bước 2:  Thực hiện nhập các điều kiện lọc để xem thống kê điểm đo thay công tơ, bao 

gồm:  

 Chọn thời gian truy vấn “từ ngày”, “đến ngày” 
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 Công ty điện lực, đơn vị điện lực muốn xem 

 Nhập “mã điểm đo” muốn xem  

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để danh sách các điểm đo được thay công tơ 

Bước 4: Nếu muốn xuất thông tin kết quả trên Grid ra file excel thì thực hiện nhấn 

“Xuất Excel”  

1

2

3 4

 

Hình 4. 13: Màn hình chức năng xem thống kê điểm đo thay công tơ 

V. MENU VẬN HÀNH  

- Menu VẬN HÀNH giúp người sử dụng theo dõi, giám sát các thông số vận hành 

thu thập về như: U, I, cosφ, chỉ số điện năng... 

- Ngoài ra còn giúp người sử dụng xuất, lưu giữ báo cáo dưới dạng file phục vụ công 

tác vận hành. 

5.1. Thông số vận hành  

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

Chỉ số từng thời 

điểm 
Chỉ số chốt 

Thông số vận 

hành 

Biểu đồ phụ tải 

30 phút

Biểu đồ thông số 

vận hành 

Cho phép 

người dùng 

theo dõi các 

thông số U, I, 

Cos, P, Q 

Hiển thị các 

thông số chỉ số 

điện năng của 

từng biểu, chỉ số 

vô công... 

Hiển thị các 

thông số chốt 

tháng: chỉ số 

điện năng của 

từng biểu, chỉ 

số vô công... 

Có chức năng hiển 

thị và vẽ biểu đồ đối 

với 4 thông số (tại 1 

điểm đo): Pgiao, 

Pnhan, Qgiao, 

Qnhan

Có chức năng vẽ 

biểu đồ đối với 4 

thông số: P, Q, I, 

Cos(phi) theo pha

Sự kiện

Xem lịch sử 

đọc chỉ số 

Xuất excel 

 

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

Chức năng được thực hiện trong menu “vận hành”=> sau đó chọn “Thông số vận hành”: 

 

Hình 5. 2: Menu trỏ đến chức năng trong thông số vận hành  

5.1.1. Cây thư mục danh sách các điểm đo   

Mục đích:  

Chức năng cho phép xem danh sách các điểm đo thuộc các đơn vị điện lực. 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 

- Nhóm loại điểm đo 

- Điểm đo 

Các bước thực hiện:  
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Bước 1: Chọn công ty điện lực muốn xem trong combobox 

Bước 2: Với mỗi công ty điện lực lại có nhiều điện lực. Nhấn chọn điện lực muốn xem 

trong danh sách điện lực thuộc công ty điện lực đã chọn trong combobox. 

Bước 3: Chọn loại điểm đo muốn xem, có thể chọn loại:  

 Khách hàng  

 Ranh giới: Các điểm đo thuộc vùng biên trên địa lý vùng điện lực đã chọn  

Bước 4: Nhấn “thực hiện” 

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị ra danh sách các điểm đo theo điều kiện đã chọn ở 

các bước trên.  

Bước 5: Để xem mô tả thông tin trạng thái kết nối các điểm đo, có thể nhấn chọn vào 

tab “Mô tả trạng thái kết nối” trên màn hình. Sẽ hiển thị ra thông tin cho người dùng 

dễ theo dõi:  

  màu đỏ: Điểm đo không có dữ liệu trong ngày, trạng thái hiện tại offline 

 màu trắng viền xanh: Điểm đo không có dữ liệu trong ngày, trạng thái 

hiện tại online 

  màu xanh: Điểm đo có dữ liệu trong ngày, trạng thái hiện tại online 

 màu vàng: Điểm đo có dữ liệu trong ngày, trạng thái hiện tại offline 



   

 

  Hướng dẫn sử dung AMISS HCM 

 

©Infras Consult 2018  37 

 

1

2

3

4

5

 

Hình 5. 3: Màn hình hiển thị cây thư mục danh sách các điểm đo 

5.1.2. Tab Thông số vận hành  

Mục đích:  

- 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) : hiệu điện thế 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: Chọn điểm đo muốn thực hiện xem thông số ở cây thư mục bên trái màn hình 

chức năng (thực hiện các bước hiển thị danh sách điểm đo giống mục 5.1.1) 
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Bước 2: Nhấn chọn tab “Thông số vận hành”  

Bước 3: Nhập điều kiện lọc để xem thông số vận hành, bao gồm:  

 Thời gian truy vấn lấy dữ liệu trong datebox ngày bắt đầu “Từ” và ngày kết thúc 

“đến” 

 Chọn số công tơ cần xem trong combobox “Số công tơ” 

Bước 4: Nhấn “thực hiện”. Khi đó trên màn hình sẽ trả về kết quả dữ liệu thông số vận 

hành theo điều kiện lọc ở bước 3, bao gồm:  

 Thời điểm đo, gồm:  

- HT: giờ bản tin về 

- CT: giờ công tơ 

 Thông tin các hệ số:  

- Hệ số biến dòng TI 

- Hệ số biến áp TU 

- Hệ số nhân: HSN=TU*TI 

 Điện áp của 3 phase 

 Dòng điện của 3 phase 

 Góc φ 

 Hệ số góc 

 Công suất tức thời của 3 phase: P(KW) 

 Công suất phản kháng của 3 phase: Q(KVAR) 

 Tần số 

Bước 5: Nhấn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin kết quả trên Grid ra file excel. 
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Hình 5. 4: Màn hình xem thông số vận hành 

5.1.3. Tab Chỉ số chốt 

Mục đích:  

Hàng ngày, công tơ có chức năng tự động chốt chỉ số lúc 0h hàng ngày. Hệ thống đọc 

các chỉ số đã lưu và hiển thị các thông số chốt chỉ số điện năng. 

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

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

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Chỉ số chốt” 

Bước 2: Trên cây dữ liệu bên trái, nhấn chọn điểm đo, điện lực cần xem chỉ số chốt. 

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

 Thời điểm truy vấn:  

- Tháng bắt đầu trong datbox “Từ” 

- Tháng kết thúc trong datebox “tới”  

- Chọn Năm 

 Chọn số công tơ  

 Hiển thị chỉ số theo : Màn hình hiển thị công tơ (fix cố định) 
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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:  

 Thông tin mã điểm đo, số IMEI, tên điểm đo, số lần chốt  

 Bảng chi tiết thông tin, bao gồm:  

- Thời điểm chốt  

- Hệ số nhân HSN 

- Biểu giá  

- Chỉ số PGiao  

- Chỉ số P Nhận  

- Chỉ số QGiao  

- Chỉ số Q Nhận  

- Công suất lớn nhất trong kỳ PMax 

- Thời gian PMax 

Bước 5: Nhấn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin kết quả trên Grid ra file excel. 

1

2

3

4 5

 

Hình 5. 5: Màn hình xem chỉ số chốt 

5.1.4. Tab 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 
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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 trong kỳ  

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, điện lực cần xem 

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

 Chọn thời gian cần xem chỉ số bằng cách chọn trong datebox “từ” và “Đến” 

 Chọn số công tơ  

 Hiển thị theo: màn hình hiển thị công tơ (fix cố định) 

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

các thông tin:  

 Thông tin mã điểm đo, số IMEI, tên điểm đo, có bao nhiêu bản ghi  

 Bảng chi tiết thông tin, bao gồm:  

- Thời điểm đo, gồm:  

o HT: giờ bản tin về 

o CT: giờ công tơ 

- Hệ số nhân HSN 

- Biểu giá  

- Chỉ số P Giao  

- Chỉ số P Nhận  

- Chỉ số Q Giao  

- Chỉ số Q Nhận  

- Công suất lớn nhất trong kỳ PMax 

- Thời gian PMax 

Bước 5: Nhấn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin kết quả trên Grid ra file excel. 
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Bước 6: Nếu muốn xuất thông tin chi tiết công suất lớn nhất Pmax theo giờ cao điểm, 

nhấn “Xuất Pmax”. 

1

2

3

4
5

6

 

Hình 5. 6: Màn hình xem chỉ số từng thời điểm 

5.1.5. Biểu đồ thông số vận hành 

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 thông số vận hành” 

Bước 2: Nhấn chọn điểm đo cần hiển thị biểu đồ thông số vận hành trên cây dữ liệu 

bên trái màn hình.  

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

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

Bước 5: Tích chọn 1 trong 5 thông số vận hành cần hiển thị:  
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 P(KW): Công suất tức thời 

 Q(KVAR): Công suất phản kháng 

 U(V): Điện áp dòng điện 

 I(A): Dòng điện 

 Cos𝜑: Hệ số góc 

Biểu đồ thông số vận hành thể hiện thay đổi với các thông số được chọn  

Bước 6: 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 muốn hiển thị. 

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

- Pha A: màu đỏ 

- Pha B: vàng  

- Pha C: xanh 

Lưu ý: Có thể tùy chỉnh việc hiển thị đường hiển thị các phase trên đồ thị bằng việc tích 

vào phần chú thích hiển thị các phase.(mô tả trên hình 5.7) 

 Bảng thống kê kết quả bao gồm: 

o Thời gian 

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) 

Bước 7: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả thông số vận 

hành trên Grid ra file excel  
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Tích chọn nếu muốn hiển thị đường hiển thị phase này trên đồ thị 

 

Hình 5. 7: Màn hình xem biểu đồi thông số vận hành 

5.1.6. Tab Sự kiện  

Mục đích:  

- 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 xem thông tin sự kiện trên cây thư mục bên trái màn 

hình. 

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

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

 Chọn số công tơ  

 Chọn loại sự kiện, bao gồm:  
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- Thay đổi thời gian  

- Mất cân bằng áp 

- Lỗi lập trình 

- Lỗi pha 

- Phát ngược  

- Đổi mật khẩu 

- Lỗi nguồn  

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  

Bước 5: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả trên Grid ra 

file excel  

1
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4
5

 

Hình 5. 8: Màn hình hiển thị chức năng xem sự kiện 

5.1.7. Biểu đồ phụ tải 30 phút  

Mục đích:  

Biểu đồ phụ tải 30 phút có chức năng hiển thị và vẽ biểu đồ đối với 4 thông số (tại 1 

điểm đo): Pgiao, Pnhận, Qgiao, Qnhận từ các số liệu đo được 30 phút/lần. 
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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.  

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

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) 

 Q Tổng Giao (KVAR) 

 Q Tổng Nhận (KVAR) 

 Hiệu điện thế UA(V), UB(V), UC(V) 

 Dòng điện IA(A), IB, IC 

 Dòng điện trung tính Io 

 Hệ số cos trung bình: CosTB 

 Chỉ số điện năng giao (KWh)  

 Chỉ số điện năng nhận (KWh)  

 Chỉ số vô công giao (KVARh)  

 Chỉ số vô công nhận (KVARh)  

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) 
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o Công suất phản kháng Q Tổng Giao (KVAR) 

o Công suất phản kháng Q Tổng Nhận (KVAR) 

o Hiệu điện thế UA(V), UB(V), UC(V) 

o Dòng điện IA(A), IB, IC 

o Dòng điện trung tính Io 

o Hệ số cos trung bình: CosTB 

o Chỉ số điện năng giao (KWh)  

o Chỉ số điện năng nhận (KWh)  

o Chỉ số vô công giao (KVARh)  

o Chỉ số vô công nhận (KVARh)  

Bước 7: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả trên Grid ra 

file excel  

1

2

3 4

5 6 7

Cho phép hiển thị đường vẽ P Giao trên biểu đồ 

 

Hình 5. 9: Màn hình chức năng biểu đồ phụ tải 30 phút 
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5.2. Thống kê tổng hợp lỗi  

- Chức năng cho phép thống kê tổng điểm đo, hiển thị tất cả các điểm đo đọc thành 

công và điểm đo bị lỗi (nguyên nhân gây ra lỗi) của tất cả các đơn vị điện lực.  

- Ngoài ra chức năng cũng cho phép người dùng có thể thống kê các điểm đo theo 

đơn vị điện lực tùy chọn để xem thông tin.  

Menu chức năng:  

Thực hiện chọn menu “Vận hành”=> Sau đó chọn “Thống kê tổng hợp lỗi” 

 

Hình 5. 10: Menu trỏ đến chức năng thống kê tổng hợp lỗi  

5.2.1. Thống kê lỗi điểm đo   

Chức năng: 

Chức năng cho phép người dùng thống kê được tống số điểm đo của các đơn vị điện 

lực bao gồm:  

 Số điểm đo đọc thành công  

 Số điểm đo lỗi tương ứng với từng nguyên nhân gây ra lỗi như: lỗi khai báo tốc độ, 

lỗi chưa có dữ liệu hoặc thay công tơ mới,…  

Các bước thực hiện:  

Trên màn hình chức năng “Thống kê tổng hợp lỗi”, nhấn chọn menu “Thống kê lỗi điểm 

đo”. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị ra bảng thống kê số lượng điểm đo của tất cả các 

đơn vị điện lực, bao gồm:  

 Tên đơn vị điện lực và tổng công ty điện lực 
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 Số điểm đo đọc thành công 

 Số điểm đo do lỗi khai báo tốc độ RS232, RS485 

 Số điểm đo online, tạm thời chưa có dữ liệu hoặc thay thế công tơ mới  

 Số điểm đo mất kết nối không có dữ liệu về 

 Mất điện đo thanh lý trạm hoặc bảo dưỡng  

 Tổng điểm đo  

 

Hình 5. 11: Màn hình thống kê lỗi điểm đo 

6.2.2. Thống kê theo đơn vị điện lực  

Chức năng: 

Chức năng cho phép người dùng thống kê được chi tiết các điểm đo lỗi theo đơn vị điện 

lực tùy chọn:  

 Số điểm đo do lỗi khai báo tốc độ RS232, RS485 

 Số điểm đo online, tạm thời chưa có dữ liệu hoặc thay thế công tơ mới  

 Số điểm đo mất kết nối không có dữ liệu về 
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 Mất điện do thanh lý trạm hoặc bảo dưỡng  

Các bước thực hiện: 

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

“Thống kê theo đơn vị điện lực” 

Bước 2: Nhấn chọn đơn vị điện lực cần xem thống kê bằng cách chọn trong combobox 

Công ty điện lực => Sau đó chọn đơn vị điện lực thuộc công ty điện lực đã chọn trong 

combox “Điện lực” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem thông tin kết quả, bao gồm:  

 Bảng tổng hợp số lượng điểm đo của các điểm đo:  

- Số điểm đo đọc thành công  

- Số điểm đo do lỗi khai báo tốc độ RS232, RS485 

- Số điểm đo online, tạm thời chưa có dữ liệu hoặc thay thế công tơ mới  

- Số điểm đo mất kết nối không có dữ liệu về 

- Mất điện do thanh lý trạm hoặc bảo dưỡng  

- Tổng số điểm đo 

 Bảng thông tin chi tiết thống kê từng điểm đo thuộc từng loại điểm đo thống kê ở 

trên, bao gồm các thông tin:  

- Mã điểm đo  

- Số IMEI 

- Số công tơ  

- Trạng thái modem (đang kết nối hoặc mất kết nối) 

- Thời điểm có dữ liệu  

- Ghi chú  

- Vị trí điểm đo 

- Tên đơn vị điện lực  

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả trên Grid ra 

file excel  
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Hình 5. 12: Màn hình chức năng thống kê theo đơn vị điện lực 

5.3. Thống kê điểm đo lắp đặt  

Chức năng:  

Chức năng cho phép người dùng truy vấn thông tin các điểm đo đã được khai báo theo 

từng ngày, từng đơn vị điện lực, loại điểm đo, lọc theo trạng thái kết nối.  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn menu “Vận hành”=> Nhấn chọn “Thống kê điểm đo lắp đặt” 

Bước 2: Nhập chọn các điều kiện lọc cần xem thống kê, bao gồm:  

 Công ty điện lực  

 Đơn vị điện lực muốn xem thuộc công ty điện lực đã chọn  

 Loại điểm đo, có thể chọn: Khách hàng hoặc Ranh giới  

 Nhập thời gian truy vấn “Từ ngày”, “Đến ngày” 

 Chọn tình trạng, có thể chọn các loại sau:  
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- Xem tất cả  

- Có kết nối  

- Không kết nối. 

Bước 3: Nhấn chọn “Thực hiện” để lấy kết quả. Kết quả trả về những thông tin sau:  

 Mã điểm đo  

 Số công tơ  

 Số IMEI 

 Outstation (OS) 

 Trạng thái modem: mất kết nối hoặc đang kết nối  

 Thời điểm có dữ liệu 

 Tên điểm đo 

 Vị trí điểm đo 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả trên Grid ra 

file excel  

 

Hình 5. 13: Màn hình chức năng thống kê điểm đo lắp đặt  
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5.4. Thống kê sản lượng tiêu thụ  

 Chức năng cho phép người dùng có thể thống kê sản lượng tiêu thụ: sản lượng P 

Giao, sản lượng P Nhận,.. theo từng đơn vị điện lực, theo ngày hoặc thống kê theo 

tháng. 

 Chức năng được thực hiện trong menu “vận hành” khi chọn chức năng “Thống kê 

sản lượng tiêu thụ”:  

 

Hình 5. 14: Menu trỏ đến chức năng thống kê sản lượng tiêu thụ  

5.4.1. Tab Thống kê sản lượng theo đơn vị  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê số lượng sản lượng theo đơn vị 

điện lực tùy chọn. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn tab “Sản lượng theo đơn vị” 

Bước 2: Nhập chọn các điều kiện lọc cần xem thống kê, bao gồm:  

 Công ty điện lực  

 Đơn vị điện lực muốn xem thuộc công ty điện lực đã chọn  

 Loại điểm đo, có thể chọn: Khách hàng hoặc Ranh giới  

 Nhập thời gian truy vấn: datebox “Từ” và “Tới” 

Bước 3: Nhấn chọn “Thực hiện”. Kết quả trả về những thông tin sau:  

 Tên đơn vị điện lực 
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 Tổng sản lượng P Giao (KWh) 

 Tổng sản lượng P Nhận (KWh) 

 Tổng P Giao biểu 1(KWh) 

 Tổng P Nhận biểu 1(KWh) 

 Tổng P Giao biểu 2 (KWh) 

 Tổng P Nhận biểu 2 (KWh) 

 Tổng P Giao biểu 3 (KWh) 

 Tổng P Nhận biểu 3 (KWh) 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả trên Grid ra 

file excel  

1

2
3 4

 

Hình 5. 15: Màn hình thống kê sản lượng theo đơn vị 
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5.4.2. Tab Sản lượng từ ngày đến ngày  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể xem được thống kê sản lượng của điểm đo tùy 

chọn, tại ngày tháng truy vấn muốn xem.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn tab “Sản lượng từ ngày đến ngày” 

Bước 2: Nhập chọn các điều kiện lọc cần xem thống kê, bao gồm:  

 Công ty điện lực  

 Đơn vị điện lực muốn xem thuộc công ty điện lực đã chọn  

 Loại điểm đo, có thể chọn: Khách hàng hoặc Ranh giới  

 Nhập thời gian truy vấn trong datebox “Từ” và “Tới” 

 Có thể nhập mã điểm đo người dùng muốn xem  

Bước 3: Nhấn chọn “Thực hiện”. Kết quả trả về những thông tin sau:  

 Tên đơn vị điện lực 

 Mã điểm đo 

 Tên điểm đo 

 Tổng sản lượng P Giao (KWh) 

 Tổng sản lượng P Nhận (KWh) 

 Tổng P Giao biểu 1(KWh) 

 Tổng P Nhận biểu 1(KWh) 

 Tổng P Giao biểu 2 (KWh) 

 Tổng P Nhận biểu 2 (KWh) 

 Tổng P Giao biểu 3 (KWh) 

 Tổng P Nhận biểu 3 (KWh) 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả trên Grid ra 

file excel  
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1

2

3 4

 

Hình 5. 16: Màn hình chức năng xem sản lượng từ ngày đến ngày 

5.4.3. Tab Sản lượng tháng  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê sản lượng theo tháng tùy chọn.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn chọn tab “Sản lượng tháng” trong màn hình chức năng thống kê sản 

lượng tiêu thụ 

Bước 2: Nhập chọn các điều kiện lọc cần xem thống kê, bao gồm:  

 Công ty điện lực  

 Đơn vị điện lực muốn xem thuộc công ty điện lực đã chọn  

 Loại điểm đo, có thể chọn: Khách hàng hoặc Ranh giới  

 Nhập tháng muốn xem thống kê 

 Có thể nhập mã điểm đo người dùng muốn xem  

Bước 3: Nhấn chọn “Thực hiện”. Kết quả trả về những thông tin sau:  

 Tên đơn vị điện lực 

 Mã điểm đo 

 Tên điểm đo 

 Tổng sản lượng P Giao (KWh) 

 Tổng P Giao biểu 1, 2,3……đến Tổng P Giao biểu 31 (KWh) 

 Tổng sản lượng P Nhận (KWh) 
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 Tổng P Nhận biểu 1, 2,3……đến Tổng P Nhận biểu 31 (KWh) 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả trên Grid ra 

file excel  

1

2 3 4

 

Hình 5. 17: Màn hình chức năng xem sản lượng theo tháng 

5.5. Truy vấn thông số vận hành  

Mục đích:  

Chức năng cho phép thực hiện truy vấn thông số theo từng múi giờ, lọc theo thứ tự pha, 

hay tùy chọn tiêu chí lọc như: Điện áp, dòng điện, góc lệch, tần số, hệ số cos, P (giao), 

Q (giao),.. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Chọn menu “Vận hành” sau đó chọn chức năng “Truy vấn thống số vận hành” 

Bước 2: Nhập chọn các điều kiện lọc cần xem thống kê, bao gồm:  

 Công ty điện lực  

 Đơn vị điện lực muốn xem thuộc công ty điện lực đã chọn  

 Chọn truy vấn theo: công ty điện lực hoặc theo Mã điểm đo 

 Chọn giờ và múi giờ cần truy vấn theo ngày  

 Chọn lọc theo pha: Pha A, B, C hoặc tất cả  

 Chọn tiêu chí lọc, có thể chọn lọc theo:  

- Điện áp  

- Dòng điện  
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- Góc lệch  

- Tần số  

- Hệ số cos 

- P Giao  

- Q Giao  

Lưu ý: Khi tích chọn tiêu chí lọc nào sẽ có popup hiện lên trên màn hình cho phép chọn 

giới hạn thông số muốn lọc “từ”, “đến” của tiêu chí đã chọn đó.  

Bước 3: Nhấn chọn “Thực hiện”. Kết quả trả về những thông tin sau:  

 Thông tin điểm đo, bao gồm:  

 Mã điểm đo 

 Tên đơn vị điện lực  

 Số công tơ  

 Thời gian đo  

 HT: giờ bản tin về 

 CT: giờ công tơ 

 Thông tin hệ số nhân HSN 

 Hệ số biến áp TU, hệ số biến dòng TI 

 Điện áp của pha A, B, C 

 Dòng điện pha A, B, C 

 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 

 Tần số  

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin bảng kết quả trên Grid ra 

file excel  
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2

2

3 4

 

Hình 5. 18: Màn hình chức năng truy vấn thông số vận hành 

VI. MENU CẢNH BÁO  

Các chức năng chính trong menu cảnh báo bao gồm:  

MENU CẢNH BÁO

Cảnh báo sự kiện 

công tơ 

Điểm đo chờ khai 

báo  
Cảnh báo vận 

hành

Diểm đo thanh lý 

trạm 
Điểm đo thay 

công tơ 

Thống kê cảnh báo 

Cảnh báo mất áp 

Thống kê sự kiện 

công tơ

Thống kê cảnh báo 

điểm đo chờ khai báo 

Thống kê cảnh báo 

điểm đo thanh lý 

Thống kê điểm 

đo thay công tơ 

Lịch sử cảnh báo

Khắc phục điểm đo 

cảnh báo 

Thiết lập cảnh báo

Lịch sử sự kiện 

công tơ

Lịch sử thiết lập 

cảnh báo 

Lịch sử cảnh 

báo mất điện

Thống kê lịch sử 

cảnh báo mất 

điện 

 

Hình 6. 1: Sơ dồ chức năng trong menu cảnh báo 
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6.1. Cảnh báo vận hành 

Chức năng cho phép người dùng có thể làm một số chức năng như sau:  

 Thiết lập cảnh báo, xem được lịch sử thiết lập cảnh báo  

 Thống kê cảnh báo: cảnh báo mất áp, lịch sử cảnh báo, khắc phục điểm đo cảnh báo 

Màn hình chức năng nằm trong menu “Cảnh báo”, khi chọn “Cảnh báo vận hành”:  

 

Hình 6. 2: Menu trỏ đến chức năng cảnh báo vận hành  

6.1.1. Thiết lập cảnh báo  

Mục đích:  

Chức năng cho phép định nghĩa các mức ngưỡng của cảnh báo. Hiện tại chương trình 

cho phép đưa ra các thông số có thể thiết lập gồm:  

 Tần số (F) 

 Dòng điện (I) 

 Hệ số góc (cos) 

 Điện áp (U) 

 Lệch thời gian  

 Sản lượng  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng cảnh báo vận hành, nhấn chọn tab “Thiết lập cảnh 

báo” 
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Bước 2: Tích chọn checkbox (thông số cảnh báo) của thông số cần thiết lập 

Lưu ý: Bỏ tích nếu muốn tắt cảnh báo  

Bước 3: Thiết lập các thông số cho cảnh báo:  

 Đối với cảnh báo Tần số, sản lượng:  

- Giá trị danh định 

- Phần trăm cảnh báo ngưỡng trên 

- Phần trăm ngưỡng dưới  

 Đối với các cảnh báo khác (dòng điện, điện áp, hệ số góc, lệch thời gian): 

- Thiết lập phần trăm 

Bước 4: Chọn đơn vị cần thiết lập cảnh báo  

Bước 5: Nhấn “Áp dụng” để lưu thiết lập cảnh báo.  

 

Hình 6. 3: Màn hình thực hiện chức năng thiết lập cảnh báo 

Mô tả cảnh báo:  

 Cảnh báo cos: hệ số góc của pha A, B hoặc C nhỏ hơn giá trị thiết lập thì cảnh báo. 

 Cảnh báo U (Điện áp) 

- Cảnh báo quá áp:  

Điện áp đọc về chưa nhân hệ số TU ≥ Danh định + (% thiết lập *Danh định)/100 
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- Cảnh báo thấp áp:  

Điện áp đọc về chưa nhân hệ số TU ≤ Danh định - (% thiết lập *Danh định)/100 

- Cảnh báo mất áp:  

Điện áp đọc về chưa nhân hệ số TU= 0 

 Cảnh báo I (dòng điện) 

- Cảnh báo mất dòng: dòng điện đọc về=0  

- Cảnh báo quá dòng: Dòng điện đọc về quá 100A đối với công tơ trực tiếp và quá 

dòng định mức với công tơ gián tiếp  

- Cảnh báo dòng điện 1 pha> %thiết lập và 2 pha còn lại= 0 

- Cảnh báo dòng điện 2 pha> % thiết lập và 1 pha còn lại = 0  

 Cảnh báo lệch dòng (lệch pha dòng điện):  

100%- (I 1 pha/I trung bình)*100 > % thiết lập  

 Cảnh báo ngược pha (điện áp): thứ tự pha đọc về sai thứ tự A> B> C 

 Cảnh báo tần số:  

- Cảnh báo quá tần số: tần số đọc về ≥ danh định + (%thiết lập *danh định)/100 

- Cảnh báo thấp tần số: tần số đọc về ≤ danh định - (%thiết lập *danh định)/100 

- Cảnh báo mất tần số: Tần số đọc về= 0 

6.1.2. Lịch sử thiết lập cảnh báo  

Mục đích:  

Chức năng cho phép xem được thông tin lịch sử mà người dùng thiết lập cảnh báo ở 

mục 6.1.1. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng cảnh báo vận hành, nhấn chọn tab “Lịch sử thiết lập 

cảnh báo” 

Bước 2: Nhấn chọn điều kiện lọc để xem lịch sử thiết lập cảnh báo, bao gồm:  

 Thời gian thiết lập cảnh báo:  

- Ngày bắt đầu trong datebox “Từ” 

- Ngày kết thức trong datebox “Đến” 
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 Chọn loại thiết lập cảnh báo, bao gồm các loại sau:  

- Cảnh báo điện áp  

- Cảnh báo dòng điện  

- Cảnh báo cos 

- Cảnh báo tần số  

- Cảnh báo lệch thời gian  

- Cảnh báo sản lượng điện  

- Chọn “tất cả”: tất cả các loại cảnh báo  

 Chọn đơn vị được thiết lập cảnh báo  

Bước 3: Nhấn “thực hiện” để xem kết quả thống kê lịch sử cảnh báo, gồm các thông tin 

sau:  

 Người thiết lập  

 Tên đơn vị điện lực được thiết lập  

 Thời gian thiết lập cảnh báo  

 Nội dung thiết lập  

1

2
3

 

Hình 6. 4: Màn hình chức năng lịch sử thiết lập cảnh báo 
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6.1.3. Thống kê cảnh báo  

Mục đích:  

Chức năng giúp người dùng xem được thống kê số lần cảnh báo của các đơn vị điện 

lực, bao gồm các loại cảnh báo điện áp, dòng điện, ngược pha, lệch thời gian,… 

Các bước thực hiện:  

Trên màn hình chức năng cảnh báo vận hành, nhấn chọn tab “thống kê cảnh báo”. Khi 

đó trên màn hình sẽ hiển thị thông tin thống kê số lượng cảnh báo của các đơn vị, cụ 

thể gồm:  

 Tên đơn vị điện lực 

 Tổng số lần cảnh báo 

 Số lượng cảnh báo cos  

 Số lượng cảnh báo điện áp  

 Số lượng cảnh báo dòng điện  

 Số lượng cảnh báo ngược pha  

 Số lượng cảnh báo lệch thời gian  

 Số lượng cảnh báo tần số  

 

Hình 6. 5: Màn hình thống kê cảnh báo 
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6.1.4. Cảnh báo mất áp 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê số lần cảnh báo mất áp theo đơn 

vị điện lực, thời gian tùy chọn. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng cảnh báo vận hành, nhấn chọn tab “Cảnh báo mất 

áp” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực muốn xem thống kê cảnh báo mất áp  

Bước 3: Có thể chọn điều kiện lọc số lần cảnh báo nhiều hơn bao nhiêu để xem thống 

kê cảnh báo cho điện lực đã chọn 

Bước 4: Nhấn “thực hiện” để trên màn hình hiển thị kết quả theo điều kiện lọc đã nhập, 

kết quả gồm các thông tin sau:  

 Tên đơn vị điện lực  

 Số lượng thống kê cảnh báo mất áp từ thứ 2 đến chủ nhật của tuần gần nhất ngày 

hiện tại  

1

2
3

4

 

Hình 6. 6: Màn hình chức năng cảnh báo mất áp 
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6.1.5. Lịch sử cảnh báo  

Mục đích:  

Chức năng cho phép hiển thị lịch sử cảnh báo các điểm đo trong hệ thống theo yêu cầu 

của người sử dụng qua bộ lọc: đơn vị điện lực, khoảng thời gian muốn xem, loại cảnh 

báo, trạng thái khắc phục, hoăc theo mã điểm đo,.. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng cảnh báo vận hành, nhấn chọn tab “Lịch sử cảnh 

báo” 

Bước 2: Nhấn chọn điều kiện lọc muốn xem lịch sử cảnh báo, bao gồm:  

 Thời gian thiết lập cảnh báo:  

- Ngày bắt đầu trong datebox “Từ ngày” 

- Ngày kết thức trong datebox “Đến ngày” 

 Chọn công ty điện lực  

 Chọn đơn vị điện thực muốn xem thuộc công ty điện lực đã chọn  

 Tích chọn loại cảnh báo muốn xem, có thể chọn 1 trong các checkbox sau:  

- Cảnh báo điện áp  

- Cảnh báo hệ số góc  

- Cảnh báo dòng điện  

- Cảnh báo tần số  

- Cảnh báo ngược thứ tự pha  

- Cảnh báo công suất ngược  

- Cảnh báo lệch thời gian  

- Xem tất cả 

 Chọn hiển thị theo:  

- Đang cảnh báo  

- Hết cảnh báo 

 Chọn trạng thái khắc phục:  

- Chưa khắc phục  
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- Đang khắc phục  

- Đã khắc phục  

- Xem tất cả  

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem lịch sử cảnh báo theo điều kiện lọc ở bước 2, kết 

quả gồm các thông tin sau:  

 Thông tin khách hàng:  

- Mã điểm đo  

- Số công tơ  

- Tên khách hàng  

 Thời điểm cảnh báo  

 Thời điểm hết cảnh báo  

 Nội dung cảnh báo  

 Tên đơn vị điện lực  

 Trạng thái khắc phục  

Bước 4: Nhấn “Xem số liệu” để xem chi tiết thống số vận hành. Khi đó màn hình sẽ 

chuyển sang chức năng thống số vận hành để xem thông tin. 

Bước 5: Nhấn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin kết quả trên grid ra file excel  

1

2

3

4

5

 

Hình 6. 7: Màn hình chức năng lịch sử cảnh báo 
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6.1.6. Khắc phục điểm đo cảnh báo  

Mục đích:  

Chức năng cho phép xác nhận trạng thái khắc phục của điểm đo đang được cảnh báo: 

cảnh báo dòng điện, cảnh báo điện áp, tần số,… 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên màn hình chức năng cảnh báo vận hành, nhấn chọn tab “Khắc phục điểm 

đo cảnh báo” 

Bước 2: Nhấn chọn điều kiện lọc để xem thông tin điểm đo cần khắc phục, bao gồm:  

 Thời gian cảnh báo:  

- Ngày bắt đầu trong datebox “Từ ngày” 

- Ngày kết thức trong datebox “Đến ngày” 

 Mã điểm đo cảnh báo mà người dùng muốn xác nhận trạng thái khắc khục  

 Tích chọn loại cảnh báo, có thể chọn 1 trong các checkbox sau:  

- Cảnh báo điện áp  

- Cảnh báo hệ số góc  

- Cảnh báo dòng điện  

- Cảnh báo tần số  

- Cảnh báo ngược thứ tự pha  

- Cảnh báo công suất ngược  

- Cảnh báo lệch thời gian  

- Cảnh báo lệch pha dòng điện  

- Tất cả cảnh báo 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để hiển thị thông tin cảnh báo của điểm đo theo loại cảnh 

báo được chọn, kết quả gồm các thông tin: 

 Thông tin khách hàng:  

- Mã điểm đo  

- Số công tơ  



   

 

  Hướng dẫn sử dung AMISS HCM 

 

©Infras Consult 2018  69 

 

- Tên khách hàng  

 Thời điểm cảnh báo  

 Thời điểm hết cảnh báo  

 Nội dung cảnh báo  

 Tên đơn vị điện lực  

 Trạng thái khắc phục  

Bước 4: Nhấn “Xem số liệu” để xem chi tiết thống số vận hành. Khi đó màn hình sẽ 

chuyển sang chức năng thống số vận hành để xem thông tin. 

Bước 5: Nhấn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin kết quả trên grid ra file excel  

Bước 6: Dựa vào số liệu hiển thị thông tin cảnh báo để thực hiện xác nhận trạng thái 

khắc phục bằng cách chọn trạng thái khắc phục trong combobox, có thể chọn:  

 Đang khắc phục  

 Đã khắc phục 

Bước 7: Nhấn “xác nhận” để xác nhận trạng thái khắc phục của điểm đo.  

1

2

3

4

5

6 7

 

Hình 6. 8: Màn hình chức năng khắc phục điểm đo cảnh báo 
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6.2. Cảnh báo 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   

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   

Chức năng cảnh báo sự kiện công tơ có 2 chức năng chính đó là:  

 Thống kê sự kiện công tơ  

 Lịch sử sự kiện công tơ 

Chức năng được thực hiện trong menu “Cảnh báo” => chọn “Cảnh báo sự kiện công 

tơ” để mở ra màn hình chức năng:  
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Hình 6. 9: Menu trỏ đến chức năng “Cảnh báo sự kiện công tơ”  

6.2.1. Thống kê 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 của các đơn vị điện lực. Danh sách chi tiết các điểm đo và sự kiện công tơ của 

điểm đo trong ngày được thể hiện ở tab lịch sử sự kiện công tơ 

Các bước thực hiện: 

Trên màn hình chức năng cảnh báo sự kiện công tơ, nhấn chọn tab “Thống kê sự kiện 

công tơ”. Trên màn hình hiển thị kết quả gồm các thống tin sau:  

 Tên đơn vị điện lực  

 Số lượng sự kiện cảnh báo:  

- Lỗi pha 

- Lỗi nguồn 

- Mất cân bằng dòng  

- Phát ngược 

- Lập trình 

- Thay đổi thời gian 

- Lập trình pass 

- Tổng  
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Hình 6. 10: Màn hình chức năng thống kê sự kiện công tơ 

6.2.2. Lịch sử sự kiện công tơ  

Chức năng: 

Chức năng cho phép người dùng thống kê chi tiết các sự kiện công tơ theo điều kiện 

lọc: có thể chọn mã điểm đo, đơn vị điện lực, thời gian, loại sự kiện người dùng mong 

muốn xem. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn chọn tab “Lịch sử sự kiện công tơ” trên màn hình chức năng cảnh báo 

sự kiện công tơ.  

Bước 2:  Thực hiện nhập các điều kiện lọc để xem lịch sử sự kiện công tơ, bao gồm:  

 Chọn thời gian truy vấn “từ ngày”, “đến ngày” 

 Công ty điện lực, đơn vị điện lực muốn xem 

 Chọn loại sự kiện, có thể chọn:  

- Lỗi pha 

- Lỗi nguồn 



   

 

  Hướng dẫn sử dung AMISS HCM 

 

©Infras Consult 2018  73 

 

- Mất cân bằng áp  

- Phát ngược 

- Lập trình 

- Thay đổi thời gian 

- Lập trình pass 

 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  

 Thông tin khách hàng, gồm:  

- Mã điểm đo  

- Tên khách hàng  

 Thời điểm xảy ra  

 Loại sự kiện  

 Pha xảy ra sự kiện  

 Đơn vị điện lực  

Bước 5: Nhấn “Xem chi tiết” để xem chi tiết thông tin sự kiện của sự kiện đó. Khi đó 

trên màn hình sẽ chuyển sang màn hình chức năng xem “sự kiện” trong tab chức năng 

“thông số vận hành”. 

1

2

3 4

5

 

Hình 6. 11: Màn hình chức năng lịch sử sự kiện công tơ 
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6.3. Lịch sử cảnh báo mất điện 

Chức năng:  

Chức năng cho phép thống kê được lịch sử cảnh báo mất điện  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên menu “Cảnh báo” nhấn chọn “Lịch sử cảnh báo mất điện” 

Bước 2:  Thực hiện nhập các điều kiện lọc để xem lịch sử cảnh báo mất điện, bao gồm:  

 Chọn thời gian truy vấn “từ ngày”, “đến ngày” 

 Công ty điện lực, đơn vị điện lực muốn xem 

 Nhập “mã điểm đo” muốn xem  

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem danh sách thống kê lịch sử cảnh báo mất điện. 

Bước 4: Nhấn “Xuất excel” nếu muốn xuất thông tin kết quả trên Grid ra file Excel 

1

2

3 4

 

Hình 6. 12: Màn hình thực hiện chức năng xem lịch sử cảnh báo mất điện 
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VII. MENU TIỆN ÍCH 

7.1. Xuất Excel thông tin điểm đo  

Chức năng: 

Chức năng cho phép xuất toàn bộ thông tin điểm đo trong cùng một đơn vị điện lực 

người dùng tùy chọn.  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn Menu TIỆN ÍCH => Sau đó chọn chức năng “Xuất Excel thông tin điểm 

đo” 

Bước 2: Chọn công ty điện lực 

Bước 3: Chọn đơn vị điện lực thuộc công ty điện lục muốn xuất thông tin điểm đo 

Bước 4: Nhấn “Xuất Excel” để xuất thông tin điểm đo của đơn vị điện lực đã chọn. 

1

2 3 4

 

Hình 7. 1: Màn hình thực hiện chức năng xuất excel thông tin điểm đo 

Nội dung file excel xuất ra gồm có các thông tin:  

 Mã điểm đo  

 Số IMEI 

 Số công tơ  
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 Tên điểm đo  

 Trạng thái modem 

 Thời điểm có dữ liệu gần nhất  

 Hệ số TU trong công tơ  

 Hệ số TI trong công tơ  

 Hệ số nhân trong công tơ  

 Chu kì tích phân  

 Loại công tơ 

 Chu kì chốt  

 Ngày chốt chỉ số  

 Công ty điện lực  

 Điện lực  

 

Hình 7. 2: Màn hình nội dung file excel xuất thông tin điểm đo 

7.2. Xuất chỉ số Pmax  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xuất được thông tin công suất dựa trên các thông số 

thu thập về của Loadprofile. Chức năng đưa ra giá lớn nhất trong một kỳ ra file excel. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn menu “Tiện ích” => Sau đó nhấn chọn “Xuất chỉ số Pmax” 

Bước 2: Chọn điều kiện lọc để xuất chỉ số Pmax, gồm:  

 Công ty điện lực 

 Chọn đơn vị điện lực thuộc công ty điện lục muốn xuất thông tin chỉ số Pmax 



   

 

  Hướng dẫn sử dung AMISS HCM 

 

©Infras Consult 2018  77 

 

 Chọn ngày truy vấn 

Bước 3: Nhấn “Xuất Excel” để xuất thông tin ra file excel 

1

2 3  

Hình 7. 3: Màn hình thực hiện chức năng xuất chỉ số Pmax 

Nội dung file xuất ra có thông tin gồm có:  

 Mã điểm đo  

 Số IMEI  

 Số công tơ  

 Tên điểm đo  

 Thời điểm  

 P biểu 1 giao (kw), P biểu 2 giao (kw), P biểu 3 giao (kw) 

 P Giao tổng  

 Q Giao tổng 

 P max biểu 1 (kW), P max biểu 2 (kW), P max biểu 3 (kW) 

 Pmax 9h30-11h30 (kW) 

 Pmax 17h-20h (kW) 
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Hình 7. 4: File Excel xuất chỉ số Pmax 

7.3. Số liệu chi tiết theo tháng  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể xem được thống kê số liệu chỉ số điện năng, chỉ 

số vô công của tất cả các ngày theo tháng tùy chọn. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Nhấn menu “Tiện ích” => Sau đó nhấn chọn “Số liệu chi tiết theo tháng” 

Bước 2: Chọn điều kiện lọc để xem số liệu thống kê chi tiết chỉ số: 

 Chọn Công ty điện lực 

 Chọn đơn vị điện lực thuộc công ty điện lục muốn xem  

 Chọn tháng muốn xem thống kê số liệu  

Bước 3: Nhấn “Thực hiện”. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị kết quả theo thông tin lọc 

ở bước 2, gồm các thông tin:  

 Mã điểm đo  

 Tên điểm đo  

 Chỉ số điện năng Biểu 1, Biểu 2, Biểu 3 từ ngày 1 đến ngày 31 của tháng  

 Chỉ số vô công từ ngày 1 đến ngày 31 của tháng  
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Lưu ý: Để tìm kiếm bản ghi trong bảng Grid nhanh hơn, người dùng có thể nhập chuỗi 

ký tự vào textbox “Tìm”. Khi đó bản ghi chứa thông tin chuỗi ký tự người dùng nhập 

vào textbox sẽ hiển thị lên đầu danh sách trong bảng Grid 

Bước 4: Để xuất thông tin kết quả trên Grid ra file excel, nhấn “Xuất Excel” 

1

2

3 4

Nhập chuỗi ký tự cần tìm

 

Hình 7. 5: Màn hình chức năng số liệu chi tiết theo tháng 

7.4. Mất kết nối chi tiết theo tháng 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê số liệu mất kết nối của các đơn vị 

điện lực theo tháng tùy chọn. 

Các bước thực hiện:  
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Bước 1: Nhấn menu “Tiện ích” => Sau đó nhấn chọn “MKN chi tiết theo tháng” 

Bước 2: Chọn điều kiện lọc để xem số liệu thống kê chi tiết chỉ số: 

 Chọn Công ty điện lực 

 Chọn đơn vị điện lực thuộc công ty điện lực muốn xem  

 Chọn tháng muốn xem thống kê số liệu  

Bước 3: Nhấn “Thực hiện”. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị kết quả theo thông tin lọc 

ở bước 2, gồm các thông tin:  

 Mã điểm đo  

 Tên điểm đo  

 Số lượng mất kết nối của các ngày (từ ngày 1 đến ngày 31) của tháng đã chọn 

Lưu ý: Để tìm kiếm bản ghi trong bảng Grid nhanh hơn, người dùng có thể nhập chuỗi 

ký tự vào textbox “Search”. Khi đó bản ghi chứa thông tin chuỗi ký tự người dùng nhập 

vào textbox sẽ hiển thị lên đầu danh sách trong bảng Grid 

Bước 4: Để xuất thông tin kết quả trên Grid ra file excel, nhấn “Xuất Excel” 

Nhập chuỗi ký tự cần tìm 

1

2 3 4

 

Hình 7. 6: Màn hình chức năng mất kết nối chi tiết theo tháng 
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7.5. Thông số chất lượng đo xa  

Mục đích:  

Chức năng giúp người dùng có thể theo dõi được độ chênh lệch giữa sản lượng chỉ số 

và sản lượng loadprofile. Tỷ lệ chênh lệch được tính theo denta như sau: 

Δ = 
|Sản lượng CS – Sản lượng LP| 

Sản lượng LP
 

Sản lượng CS = chỉ số chốt tháng n – chỉ số chốt tháng (n-1). 

Sản lượng LP = ∑(𝑔𝑖á 𝑡𝑟ị đ𝑖ệ𝑛 𝑛ă𝑛𝑔 đượ𝑐 𝑙ấ𝑦 𝑡ừ 𝑏𝑖ể𝑢 đồ 𝑝ℎụ 𝑡ả𝑖 𝑐ủ𝑎 𝑡ℎá𝑛𝑔 𝑛) 

Các khoảng giá trị của Δ: 

- Δ ≤ 2% 

- 2% < Δ ≤ 5% 

- 5% < Δ ≤10% 

- Δ >10% 

Các thông số chất lượng được thể hiện theo từng loại công tơ,.. theo tháng tùy chọn 

người dùng muốn xem. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn menu “Tiện ích” => Sau đó nhấn chọn “Thông số chất lượng đo xa” 

Bước 2: Chọn tháng muốn xem thông số chất lượng đo xa bằng cách chọn trong datebox 

“Tháng” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện”. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị kết quả gồm các thông tin 

sau: 

 Tên đơn vị điện lực 

 Tổng điểm đo 

 Tổng công tơ ELSTER 

 Tổng công tơ LANDIS 

 Tổng công tơ GENIUS 
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 Tổng công tơ GELEX 

 Tổng công tơ STAR 

 Số lượng không đủ loadprofile 

 Số lượng không đủ chỉ số chốt  

Lưu ý: Để tìm kiếm bản ghi trong bảng Grid nhanh hơn, người dùng có thể nhập chuỗi 

ký tự vào textbox “Search”. Khi đó bản ghi chứa thông tin chuỗi ký tự người dùng nhập 

vào textbox sẽ hiển thị lên đầu danh sách trong bảng Grid 

Bước 4: Để xuất thông tin kết quả trên Grid ra file excel, nhấn “Xuất Excel” 

1

2 3 4

 

Hình 7. 7: Màn hình chức năng thông số chất lượng đo xa 

7.6. Báo cáo đối soát  

Mục đích:  

Chức năng này được xây dựng để hỗ trợ xuất báo cáo đối soát cho việc thực hiện đối 

soát hàng tháng. Báo cáo được sử dụng nhằm cho phép nhân viên Điện lực xuất danh 

sách đối chiếu số liệu với báo cáo đối soát theo điều kiện sau:  

Đối với Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh: 
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- Có ít nhất 1 bản tin thông số vận hành/ 1 điểm đo / 1 ngày 

- Có chỉ số chốt trong tháng kế tiếp. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Nhấn menu “Tiện ích” => Sau đó nhấn chọn “Báo cáo đối soát” 

Bước 2: Chọn điều kiện lọc muốn xem báo cáo, gồm:  

 Đơn vị điện lực trong combobox “Đơn vị” 

 Chọn dự án tại đơn vị điện lực đã chọn trong combobox “Dự án” 

 Chọn tháng muốn xem báo cáo bằng cách chọn trong datebox “Thời điểm” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả theo điều kiện lọc đã nhập ở bước 2. Kết 

quả gồm các thông tin:  

 Bảng thống kê tổng số điểm đo theo từng trạng thái: 

 

Hình 7. 8: Bảng thống kê tổng số điểm đo trong báo cáo đối soát 

Trong đó, bao gồm:  

 Tổng số điểm đo đã nghiệm thu 

 Tổng số điểm đo đủ điều kiện thanh toán: là những điểm đo đáp ứng yêu cầu theo 

điều kiện đối soát đã chọn, gồm: 

- Số điểm đo có đủ số liệu 

- Số điểm đo có lỗi khách quan (do cắt điện, thay công tơ không hỗ trợ đo xa, lỗi 

do công tơ). 

- Số điểm đo thanh lý trạm  

 Tổng số điểm đo không đủ điều kiện: là những điểm đo không đáp ứng các điều 

kiện đối soát đã chọn có thể là Điểm đo thiếu TSVH, thiếu CSC,.. 
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 Bảng kết quả chi tiết thông tin báo cáo đối soát: 

 

Hình 7. 9: Bảng kết quả chi tiết thông tin trong chức năng  báo cáo đối soát 

Bao gồm các thông tin:   

 Mã điểm đo  

 Số công tơ  

 Số IMEI  

 Tên khách hàng  

 Trạng thái: có thể là “đủ điều kiện” hoặc “lỗi khách quan” 

 Ngày biên bản hoàn thành (Ngày BBHT) 

 Ghi chú: chứa nguyên nhân chi tiết với những bản ghi có trạng thái là “lỗi 

khách quan”, có thể là: thiếu TSVH, thiếu Loadprofile,… 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” Nếu muốn xuất kết quả trên Grid ra file excel 
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1

2 3
4

 

Hình 7. 10: Các bước thực hiện chức năng báo cáo đối soát  

7.7. Báo cáo MDMS 

Mục đích:  

- Hệ thống MDMS là đầu mối chung quản lý dữ liệu công tơ từ nhiều nguồn thu thập 

khác nhau gửi về (từ nhiều HES). Hệ thống MDMS sẽ đồng bộ dữ liệu từ các HES 

đổ về định kì 30 phút về CSDL chung để người dùng khai thác cho dù công tơ được 

thu thập từ HES nào đi chăng nữa. 

- Vì vậy, chức năng “Báo cáo MDMS” này nhằm mục đích cung cấp thông tin các số 

liệu phục vụ đối soát số lượng dữ liệu đã cũng cấp cho MDMS hàng ngày 

- Dữ liệu công tơ chính mà hệ thống MDMS quản lý là dữ liệu thu thập được từ các 

HES hàng giờ đổ về MDMS bao gồm:  

 Các thông số vận hành 

 Chỉ số công tơ 

 Chỉ số chốt tự động trong thanh ghi công tơ,  

 Các sự kiện cảnh báo trong công tơ, 

 ….. 
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 LOADPROFILE
 EVENT
 TSVH
 TSVH_DAILY
 CSC
 TREOTHAO

DB HES

Dữ liệu trả về 

Truy vấn dữ liệu 

MDMSer

Dữ liệu Load, event, TSVH,..

Thông tin treo tháo công tơ 

 Web AMISS

Check Result

Hiển thị thống kê số liệu dữ liệu truyền thông tin cho MDMS: 
 Thống kê công tơ đang hoạt động của HES
 Thống kê tỷ lệ số lượng gửi Loadporofile, event, csc, TSVH cho MDMS
 Thống kê tình hình thu thập dữ liệu công tơ các HES 

 

Hình 7. 11: Mô hình chức năng đồng bộ dữ liệu từ HES sang MDMS 

Menu trỏ đển chức năng Báo cáo đối soát:  

Thực hiện chọn Menu “Tiện ích”=> sau đó nhấn chọn “Báo cáo MDMS”:  

 

Hình 7. 12: Menu trỏ đến chức năng Báo cáo MDMS 

Khi đó hiển thị lên màn hình chức năng Báo cáo đối soát gồm các chức năng chính sau:  
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Chức năng Báo cáo MDMS

Thống kê load profile Thống kê TSVHThống kê công tơ Thống kê CSC ngày Thống kê Event

Thống kê công tơ 

đang hoạt động của 

HES

Thống kê tình hình 

thu thập dữ liệu 

công tơ các HES

Thống kê tỷ lệ gửi load 

profile qua MDMS

Thống kê tỷ lệ gửi 

TSVH qua MDMS

Thống kê tỷ lệ gửi CSC 

ngày qua MDMS

Thông kê số 

event đã gửi

Thống kê danh sách 

điểm đo thiếu load 

profile

Thống kê danh 

sách điểm đo thiếu 

TSVH

Thống kê danh sách 

điểm đo thiếu CSC 

ngày

 

Hình 7. 13: Các chức năng chính trong Báo cáo MDMS 

7.7.1. Thống kê công tơ 

7.7.1.1. Thống kê công tơ đang hoạt động của HES 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê số lượng công tơ đang hoạt động 

của HES và các công tơ không còn hoạt động đã bị xóa.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo MDMS”, nhấn chọn tab “TK công tơ đang 

hoạt động” 

Bước 2: Nhập thời gian truy vấn muốn xem:  

 Ngày bắt đầu “Từ ngày” 

 Ngày kết thúc “Đến ngày”  

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả bao gồm các thông tin:  

 Ngày: trong khoảng thời gian thực hiện truy vấn  

 Tên HES 

 Số lượng công tơ đang hoạt động (Active) 

 Số lượng công tơ không hoạt động (Remove) 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả trên Grid ra file excel 
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1

2 2 3 4

 

Hình 7. 14: Màn hình chức năng thống kê công tơ đang hoạt động 

7.7.1.2. Thống kê tình hình thu thập dữ liệu công tơ của HES 

Mục đích:  

Chức năng cho phép thống kê tình hình điểm đo cung cấp dữ liệu cho HES: số điểm đo 

HES thu thập dữ liệu loadprofile, thu thập dữ liệu TSVH, thu thập dữ liệu event,.. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo MDMS”, nhấn chọn tab “Tình hình HES” 

Bước 2: Nhập thời gian muốn xem thống kê bằng các chọn ngày trong datebox “Ngày” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê tình hình thu thập dữ liệu công tơ 

của HES, bao gồm các thông tin:  

 Ngày  

 Tên HES 

 Số lượng điểm đo:  

- Số lượng công tơ đang hoạt động (Active) 

- Số lượng công tơ không hoạt động (Remove) 

 Tình hình điểm đo cung cấp dữ liệu cho HES, gồm:  

- Số điểm đo HES thu thập dữ liệu Daily Read: nhận đủ (1 bản ghi/ngày, không 

nhận đủ 1 bản ghi/ngày, và không nhận được bản ghi nào/ngày) 
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- Số điểm đo HES thu thập dữ liệu Loadprofile: nhận đủ 48 bản ghi/ngày, 

không nhận đủ 48 bản ghi/ngày, và không nhận được bản ghi nào/ngày 

- Số điểm đo HES thu thập dữ liệu TSVH: nhận đủ 48 bản ghi/ngày, không 

nhận đủ 48 bản ghi/ngày, và không nhận được bản ghi nào/ngày 

- Số điểm đo HES thu thập dữ liệu sự kiện (event) 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả trên Grid ra file excel 

1

2
3 4

 

Hình 7. 15: Màn hình chức năng thống kê tình hình thu thập dữ liệu công tơ của HES 

7.7.2. Thống kê Loadprofile 

7.7.2.1. Thống kê tỷ lệ gửi Loadprofile qua MDMS 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê tổng số lượng công tơ và số lượng 

công tơ gửi Loadprofile, từ đó biết được tỷ lệ gửi Loadprofile qua MDMS  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo MDMS”, nhấn chọn tab “TK tỷ lệ gửi 

Loadprofile” 

Bước 2: Nhập thời gian muốn xem thống kê bằng các chọn ngày trong datebox “Ngày” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê, bao gồm các thông tin:  

 Ngày, giờ (cứ 30 phút sẽ thống kê 1 lần)  
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 Tên HES 

 Thống kê tổng số công tơ  

- Tổng số công tơ  

- Số lượng công tơ có gửi dữ liệu  

- Tỷ lệ= (số lượng công tơ có gửi dữ liệu/Tổng số công tơ)*100% 

 Thống kê số lượng công tơ gửi dữ liệu Loadprofile: 

- Số lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu: là số công tơ gửi đủ 48 bản ghi/ ngày 

- Số lượng công tơ gửi thiếu dữ liệu: là số lượng công tơ có gửi dữ liệu- số 

lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu 

- Tỷ lệ= (số lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu/ số lượng công tơ có gửi dữ 

liệu)*100% 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả thống kê trên Grid ra file excel 

1

2 3 4

 

Hình 7. 16: Màn hình thống kê tỷ lệ gửi Load Prodile qua MDMS 

7.7.2.2. Thống kê danh sách điểm đo thiếu Loadprofile 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê chi tiết thông tin danh sách điểm 

đo thiếu Loadprofile, tổng số trường dữ liệu và số trường công tơ gửi dữ liệu từ đó biết 

được số trường gửi thiếu dữ liệu Loadprofile. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo MDMS”, nhấn chọn tab “DS Điểm đo 

thiếu Loadprofile” 
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Bước 2: Nhập thời gian muốn xem thống kê bằng các chọn ngày trong datebox “Ngày” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê danh sách  bao gồm các thông tin:  

 Ngày, giờ  

 Tên HES 

 Mã PE 

 Số Serial 

 Tổng số trường dữ liệu  

 Số trường công tơ gửi dữ liệu  

 Ghi chú  

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả thống kê trên Grid ra file excel 

1

2 3 4

 

Hình 7. 17: Màn hình chức năng thống kê danh sách điểm đo thiếu Loadprofile 

7.7.3. Thống kê Thông số vận hành  

7.7.3.1. Thống kê tỷ lệ gửi TSVH qua MDMS 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê tổng số lượng công tơ và số lượng 

công tơ gửi thông số vận hành (TSVH), từ đó biết được tỷ lệ gửi TSVH qua MDMS  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo MDMS”, nhấn chọn tab “TK tỷ lệ gửi 

TSVH” 
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Bước 2: Nhập thời gian muốn xem thống kê bằng các chọn ngày trong datebox “Ngày” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê, bao gồm các thông tin:  

 Ngày, giờ (cứ 30 phút sẽ thống kê 1 lần)  

 Tên HES 

 Thống kê tổng số công tơ  

- Tổng số công tơ  

- Số lượng công tơ có gửi dữ liệu  

- Tỷ lệ= (số lượng công tơ có gửi dữ liệu/Tổng số công tơ)*100% 

 Thống kê số lượng công tơ gửi dữ liệu TSVH: 

- Số lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu: là số công tơ gửi đủ 48 bản ghi/ ngày 

- Số lượng công tơ gửi thiếu dữ liệu: là số lượng công tơ có gửi dữ liệu- số 

lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu 

- Tỷ lệ= (số lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu/ số lượng công tơ có gửi dữ 

liệu)*100% 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả thống kê trên Grid ra file excel 

1

2
3 4

 

Hình 7. 18: Màn hình thống kê tỷ lệ gửi TSVH qua MDMS 

7.7.3.2. Thống kê danh sách điểm đo thiếu TSVH 

Mục đích:  
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Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê chi tiết thông tin danh sách điểm 

đo thiếu TSVH, tổng số trường dữ liệu và số trường công tơ gửi dữ liệu từ đó biết được 

số trường gửi thiếu dữ liệu TSVH. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo MDMS”, nhấn chọn tab “DS Điểm đo 

thiếu TSVH” 

Bước 2: Nhập thời gian muốn xem thống kê bằng các chọn ngày trong datebox “Ngày” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê danh sách  bao gồm các thông tin:  

 Ngày, giờ  

 Tên HES 

 Mã PE 

 Số Serial 

 Tổng số trường dữ liệu  

 Số trường công tơ gửi dữ liệu  

 Ghi chú  

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả thống kê trên Grid ra file excel 

1

2 3 4

 

Hình 7. 19: Màn hình chức năng thống kê danh sách điểm đo thiếu TSVH 

7.7.4. Thống kê chỉ số chốt ngày  

7.7.4.1. Thống kê tỷ lệ gửi chỉ số chốt ngày qua MDMS 

Mục đích:  
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Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê tổng số lượng công tơ và số lượng 

công tơ gửi chỉ số chốt ngày, từ đó biết được tỷ lệ gửi chỉ số chốt ngày qua MDMS  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo MDMS”, nhấn chọn tab “TK tỷ lệ gửi chốt 

ngày” 

Bước 2: Nhập thời gian muốn xem thống kê bằng các chọn ngày trong datebox “Ngày” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê, bao gồm các thông tin:  

 Ngày, giờ (mặc định thống kê 1 lần/ngày vào lúc 00h00’) 

 Tên HES 

 Thống kê tổng số công tơ  

- Tổng số công tơ  

- Số lượng công tơ có gửi dữ liệu  

- Tỷ lệ= (số lượng công tơ có gửi dữ liệu/Tổng số công tơ)*100% 

 Thống kê số lượng công tơ gửi dữ liệu TSVH: 

- Số lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu: gửi 1 bản ghi/ ngày 

- Số lượng công tơ gửi thiếu dữ liệu: là số lượng công tơ có gửi dữ liệu- số 

lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu 

- Tỷ lệ= (số lượng công tơ gửi đầy đủ dữ liệu/ số lượng công tơ có gửi dữ 

liệu)*100% 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả thống kê trên Grid ra file excel 

1

2 3 4

 

Hình 7. 20: Màn hình thống kê tỷ lệ chỉ số chốt ngày qua MDMS 
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7.7.4.2. Thống kê danh sách điểm đo thiếu chỉ số chốt ngày 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê chi tiết thông tin danh sách điểm 

đo thiếu chỉ số chốt ngày, tổng số trường dữ liệu và số trường công tơ gửi dữ liệu từ đó 

biết được số trường gửi thiếu dữ liệu chỉ số chốt ngày. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo MDMS”, nhấn chọn tab “DS Điểm đo 

thiếu chỉ số chốt ngày” 

Bước 2: Nhập thời gian muốn xem thống kê bằng các chọn ngày trong datebox “Ngày” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê danh sách  bao gồm các thông tin:  

 Ngày, giờ  

 Tên HES 

 Mã PE 

 Số Serial 

 Tổng số trường dữ liệu  

 Số trường công tơ gửi dữ liệu  

 Ghi chú  

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả thống kê trên Grid ra file excel 

1

2 3 4

 

Hình 7. 21: Màn hình chức năng thống kê danh sách điểm đo thiếu chỉ số chốt ngày 

7.7.5. Thống kê số lượng công tơ gửi Sự kiện (Event) qua MDMS 

Mục đích:  
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Chức năng cho phép người dùng xem được thống kê số lượng công tơ và số lượng công 

tơ gửi sự kiện (event) qua MDMS 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Báo cáo đối soát”, nhấn chọn tab “TK tỷ lệ gửi sự 

kiện” 

Bước 2: Nhập thời gian muốn xem thống kê bằng các chọn ngày trong datebox “Ngày” 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê, bao gồm các thông tin:  

 Ngày, giờ (cứ 30 phút sẽ thống kê 1 lần)  

 Tên HES 

 Thống kê tổng số công tơ  

- Tổng số công tơ  

- Số lượng công tơ có gửi dữ liệu Event 

Bước 4: Nhấn chọn “Xuất Excel” nếu muốn xuất kết quả thống kê trên Grid ra file excel 

1

2 3
4

 

Hình 7. 22: Màn hình thống kê số lượng gửi event qua MDMS 

 

 

 

 

 


