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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 phần mềm khai thác số liệu trong Hệ thống thu thập dữ liệu tự động từ công tơ điện tử từ 

xa (AMR - Automatic Meter Reading).  

Tài liệu tập trung vào mô tả và hướng dẫn cho người sử dụng các chức năng khai thác số 

liệu từ của công tơ điện tử 1 pha sử dụng công nghệ RF và công tơ điện tử 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 V4. 

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 thu thập dữ liệu công tơ 

điện tử từ xa 

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 10 phần, được bố trí như sau: 

 Phần I: Giới thiệu chung về tài liệu 

 Phần II: Tổng quan phầm mềm  

 Phần III: Hướng dẫn các chức năng quản lý truy cập  
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 Phần IV: Hướng dẫn các chức năng menu Thống kê trạng thái   

 Phần V: Hướng dẫn các chức năng menu Ghi chỉ số    

 Phần VI: Hướng dẫn các chức năng menu Giám sát   

 Phần VII: Hướng dẫn các chức năng menu Thông tin khách hàng   

 Phần VIII: Hướng dẫn các chức năng menu Báo cáo    

 Phần IX: Hướng dẫn các chức năng menu Tiện ích     

 Phần X: Hướng dẫn các chức năng menu Quản lý     

 Phần XI: Hướng dẫn các chức năng menu Cảnh báo     

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 công tơ điện tử từ xa. 

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 AMISS web trong hệ thống  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 Client – Server. Dữ liệu từ công tơ đọc về được 

gửi đến server thông qua mạng GPRS/3G. Ở đây, dữ liệu được phân tích, biên dịch và lưu trữ 

vào trong cơ sở dữ liệu. 

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 phần mềm AMISS web 

2.3. Các chức năng của phần mềm  

 Mô hình chức năng của phần mềm AMISSv4.2: 
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HỆ THỐNG THU THẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU CÔNG TƠ
 AMISSv4.2

Thống kê trạng thái Ghi chỉ số Quản lý truy cập Giám sát
Thông tin Khách 

hàng 

Đăng nhập 

Đăng xuất

Thống kê chất lượng 
hệ thống

Đồng bộ CMIS Chỉ số công tơ Khai báo khách hàng 

Điểm đo khai báo sai Trạng thái kết nối RF 
Mesh

Thông số vận hành 

Đọc tức thời Quản lý khách hàng 
Cập nhật thông tin 

tài khoản đăng nhập

Xem thông tin quyền 
tài khoản đăng nhập 

Giám sát chất lượng 
routing

Báo cáo 

Thống kê sản lượng

Thống kê mang tải

Tiện ích 

Xuất chỉ số Pmax/
Pmin/Pavg

Ước tính tổn thất 

Bản đồ số 

Đọc dữ liệu từ DCU

Biểu đồ phụ tải 

Quản lý 

Quản lý người dùng

Thống kê đăng nhập

Tìm kiếm nhanh 
thông tin khách hàng

Khai báo danh mục 
trạm 

Quản lý Modem/
DCU

Báo cáo xử lý RF/GPRS

Cảnh báo 

Thiết lập cảnh báo

Cấu hình nhận cảnh 
báo

Cảnh báo vận hành

Cảnh báo mất điện

Sự kiện công tơ
Giao nhận trạm 

110KV  

Hình 2. 3: Mô hình phân rã các chức năng trên phần mềm AMISSv4.2 

 Bảng danh sách chi tiết các chức năng:  

STT 
Tên chức năng Mô tả 

Quản lý truy cập 

1 Đăng nhập Màn hình đăng nhập ứng dụng 

2 Đăng xuất Màn hình đăng xuất ứng dụng 

3 Cập nhật thông tin hiển thị 

tài khoản đang đăng nhập 

Cho phép cập nhật thông tin, đổi mật khẩu, thay đổi 

avatar hiển thị 

4 Tìm kiếm nhanh thông tin 

khách hàng  

Cho phép tìm kiếm nhanh khách hàng theo từ khóa 

nhập vào 

Menu thống kê trạng thái 

5 Thống kê chất lượng hệ 

thống 

Kiểm tra nhanh về chất lượng thu thập số liệu trên 

hệ thống 

6 Trạng thái kết nối RF Mesh Thống kê chất lượng giám sát DCU/Repeater 

7 Giám sát chất lượng 

Routing 

Theo dõi, phân tích được chất lượng routing  của các 

Repeater 

Menu Ghi chỉ số 

8 Đồng bộ CMIS Cho phép lấy các chỉ số sản lượng tại thời điểm bất 

kỳ của điểm đo 

Menu Giám sát 

9 Chỉ số công tơ  Hiển thị tất cả các thông số, chỉ số công tơ khách 

hàng tại thời điểm ra lệnh đọc 

10 Thông số vận hành Hiển thị thông số vận hành công tơ khách hàng cho 

cả công tơ 1 pha và 3 pha 

11 Đọc tức thời Cho phép đọc các bản tin tức thời từ công tơ 

12 Đọc dữ liệu từ DCU Đọc dữ liệu và lấy dữ liệu đã lưu trên DCU/ modem 

13 Biểu đồ phụ tải Thể hiện biểu đồ phụ tải từng điểm đo 
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Menu Thông tin khách hàng 

14 Khai báo khách hàng  Nhập thông tin khách hàng khai báo CMIS và kết 

quả cập nhật 

15 Điểm đo khai báo sai  Thống kê các điểm đo khai báo sai thông tin, mã 

điểm đo 

16 Quản lý khách hàng  Hiển thị danh sách khác hàng, chỉnh sửa thay thế 

thông tin khách hàng, công tơ 

17 Khai báo danh mục trạm  Chức năng có mục đích quản lý cây thư mục, khai 

báo danh mục trạm, thêm sửa xóa thông tin thư mục 

Menu Báo cáo 

18 Thống kê sản lượng  Cho phép thống kê sản lượng của toàn bộ điểm đo 

trong Điện lực/TBA, nhóm khách hàng 

19 Thống kê mang tải  Thống kê mang tải của các trạm biến áp. Thống kê 

được thực hiện dựa trên việc tính toán % mang tải 

và các thông số Io 

20 Báo cáo xử lý RF/GPRS  Lưu lại lịch sử thay thế của thiết bị mạng RF/ GPRS 

(Modem, DCU, CAC, Repeater,..) để hỗ trợ công tác 

theo dõi, kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống 

cũng như trong công tác khắc phục trên tuyến. 

Menu Tiện ích 

21 Xuất chỉ số 

Pmax/Pmin/Pavg 

Cho phép xem thông tin công suất P max, P min, P 

avg của điểm đo. 

22 Ước tính tổn thất Chức năng cho phép ước tính hao tổn điện năng của 

trạm hay xuất tuyến đã thiết lập.  

23 Bản đồ số Cho phép xem bản đồ vị trí của các điểm đo, 

repeater, TBA,..Đồng thời cho phép import thông tin 

bản đồ, chỉnh sửa thông tin ID Repeater  

24 Giao nhận trạm 110KV Cho phép lấy các chỉ số chốt của điểm đo tại ngày 

chốt. 

25 Quản lý Modem/DCU Chức năng hỗ trợ người dùng cập nhật thông tin của 

DCU:  

 Xem danh sách Modem/DCU 

 Đánh dấu mất điện cho DCU  

 Thay DCU 
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 Map công tơ vào DCU 

Menu Quản lý 

26 Quản lý người dùng Quản lý người dùng cho phép xem, cập nhật danh 

sách các tài khoản người dùng và thông tin đăng 

nhập lần cuối của người dùng. 

27 Thống kê đăng nhập Cho phép thống kê đăng nhập các thành viên theo 

từng ngày và xem các báo cáo chi tiết thống kê đăng 

nhập theo ngày tháng mong muốn. 

Menu Cảnh báo  

28 Thiết lập cảnh báo Chức năng cho phép thực hiện các tab chức năng 

sau:  

 Quản lý cấu hình cảnh báo: Chức năng cho 

phép người dùng có thể thiết lập, quản lý danh 

sách các cấu hình cảnh báo.  

 Thiết lập cảnh báo: Cho phép thiết lập cảnh báo 

cho các điểm đo thuộc TBA/ đơn vị điện lực/ 

tổng công ty điện lực.  

29 Cấu hình nhận cảnh báo  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, các sự kiện công tơ ghi nhận được và 

các cảnh báo mất điện.  

30 Cảnh báo vận hành  Thống kê các cảnh báo sau:  

 Thống kê tổng cảnh báo 

 Cảnh báo chưa kiểm tra, xử lý  

 Cảnh báo đang xử lý  

 Cảnh báo đã xử lý  

31 Cảnh báo mất điện Chức năng cho phép người dùng Thống kê cảnh báo 

mất điện do MODEM ghi nhận và gửi về hoặc do 

khách hàng khai báo mất điện. Tùy từng loại 
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MODEM sẽ có các chức năng cảnh báo mất điện 

hoặc không có.  

32 Sự kiện công tơ  Chức năng cho phép người dùng Thống kê cảnh báo 

sự kiện công tơ do công tơ ghi nhận được. Tùy từng 

công tơ sẽ có các loại cảnh báo khác nhau. 

 

III. QUẢN LÝ TRUY CẬP 

3.1.Đăng nhập/ Đăng xuất  

3.1.1. Đăng nhập 

Mục đích:  

- Để kiểm tra tính hợp lệ của người sử dụng trước khi sử dụng phần mềm AMISSv4. Việc kiểm 

tra tính hợp lệ được thực hiện thông qua đăng nhập bằng “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. 

Các bước thực hiện 

Bước 1: Truy nhập vào địa chỉ trang web AMISSv4, đầu tiên sẽ hiển thị lên màn hình đăng 

nhập vào phần mềm. 

2

3

4

 

Hình 3. 1: Màn hình đăng nhập phần mềm AMISS 

Bước 2: Nhập Tên đăng nhập và mật khẩu  
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Bước 3: Có thể thích chọn một số tính năng sau:  

 Chọn hiển thị “Tiếng Việt” hay “English” nếu muốn (mặc định là tiếng việt).  

 Có thể nhấn chọn “Nhớ mật khẩu” để lưu lại thông tin đăng nhập trong lần truy cập sau 

Bước 4: Nhấn nút “Đăng nhập” để đăng nhập vào phần mềm.  

 Nếu thông tin đăng nhập đúng hợp lệ, chương trình sẽ truy cập vào trang HOME của 

phần mềm 

 Nếu thông tin đăng nhập sai, hiển thị thông báo yêu cầu nhập lại  

Lưu ý: Trường hợp nhập sai mật khẩu đăng nhập quá 10 lần, đăng nhập không thành công=> 

tài khoản đăng nhập sẽ bị khóa, cần liên lạc với ifc để mở khóa.  

Các bước thực hiện khi quên mật khẩu đăng nhập:  

Khi người dùng muốn đăng nhập vào phần mềm nhưng bị quên mật khẩu muốn lấy lại mật 

khẩu sẽ thực hiện các bước sau:  

Bước 1: Trên màn hình đăng nhập, nhấn “Quên mật khẩu”. Sẽ hiển thị lên cửa sổ thiết lập lại 

mật khẩu.   

Bước 2: Nhập tên đăng nhập, địa chỉ email đã đăng kí tài khoản  

1

2

2

3

 

Hình 3. 2: Màn hình thiết lập lại mật khẩu đăng nhập 
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Bước 3: Nhấn “Xác nhận”. Khi đó chương trình sẽ gửi vào email tài khoản đã đăng kí 1 mã 

giao dịch OTP để xác mình email đã đăng ký.  

Kiểm tra email, lấy thông tin mã OTP  

Bước 4: Nhập mã OTP nhận được vào để xác nhận. 

Bước 5: Nhấn “Xác nhận”. Nếu mã OTP nhập vào chính xác mật khẩu mới sẽ được thiết lập 

và gửi về email tài khoản.  

4

5

 

Hình 3. 3: Nhập Mã OTP xác nhận lấy lại mật khẩu 

Bước 6: Vào email, kiểm tra email được gửi đến có chứa thông tin mật khẩu mới được thiết 

lập cho tài khoản.  

Lưu ý: mật khẩu mới này sẽ có giá trị trong 24h. Vì vậy sau khi nhận được mật khẩu mới thực 

hiện đăng nhập vào hệ thống và đổi mật khẩu mới để đảm bảo an toàn thông tin người dùng 

trong khi sử dụng. 

3.1.2. Đăng xuất  

Mục đích:  

Chức năng có nhiệm vụ giúp người dùng đăng xuất khỏi phần mềm để quay về màn hình đăng 

nhập ban đầu. 
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Các bước thực hiện 

Bước 1: Để thực hiện đăng xuất khỏi phần mềm, thực hiện click chuột vào biểu tượng icon tài 

khoản đăng nhập phía bên trên gióc phải màn hình  

Bước 2: Nhấn “Đăng xuất” để thoát khỏi phần mềm, quay trở về màn hình đăng nhập ban đầu  

1

2

 

Hình 3. 4: Thực hiện chức năng đăng xuất khỏi phần mềm 

3.2.Chức năng tìm kiếm nhanh điểm đo  

Mục đích:  

Tính năng này giúp cho người sử dụng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cũng như xem được 

trực tiếp thông tin các chỉ số của điểm đo bất kỳ.  

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên góc trái của màn hình giao diện, trỏ đến textbox   . Sau đó 

nhập từ khóa thông tin điểm đo cần tìm kiếm. Cho phép tìm kiếm theo các thông tin nhập sau: 

Số công tơ, mã điểm đo, số IMEI, tên khách hàng. 

Lưu ý: Ở đây cho phép nhập tìm kiếm từ khóa không đầy đủ (yêu cầu từ khóa tìm kiếm nhập 

ít nhất 6 ký tự) và không phân biệt chữ hoa/chữ thường. 

Bước 2: Sau khi nhập từ khóa tìm kiếm, nhấn ENTER hoặc   . Khi đó chương trình sẽ trả 

ra kết quả các điểm đo theo thông tin từ khóa tìm kiếm đã nhập.  

Kết quả hiển thị gồm các thông tin sau:  
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 STT 

 Tên khách hàng 

 Thông tin: mã điểm đo, số IMEI, số công tơ, mã cột  

 Đơn vị trực thuộc  

 Hỗ trợ các chức năng Xem chỉ số: chỉ số công tơ khách hàng, TSVH công tơ khác hàng, 

Biểu đồ phụ tải, Đọc tức thời  

 Hỗ tợ các chức năng Sửa thông tin gồm: sửa thông tin khách hàng, Thay Modem/DCU, 

thay công tơ  

2

Nhập từ khóa ít nhất 6 ký tự

1

 

Hình 3. 5: Các bước tìm kiếm nhanh điểm đo 

Bước 3: Chức năng còn hỗ trợ người dùng xem trực tiếp các thông tin chỉ số điện năng của 

điểm đo nhanh chóng bằng cách:  

 Chọn điểm đo trên Grid cần xem, nhấn chuột vào button “Chức năng” trong cột “Xem chỉ 

số” sẽ hiển thị lên các chức năng cho phép người dùng chọn xem, gồm:  

 Chỉ số công tơ  

 Thông số vận hành 

 Biểu đồ phụ tải  

 Đọc tức thời  

Lưu ý: Xem chi tiết các chức năng Xem chỉ số trong menu Giám sát (phần VI) 

 Tích chọn vào chức năng muốn xem. Khi đó sẽ hiển thị lên cửa sổ màn hình cho phép xem 

chỉ số của điểm đo đó  
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            3.2

 

Hình 3. 6: Hỗ trợ các chức năng xem chỉ số cho điểm đo 

Bước 4: Để thực hiện các chức năng sửa thông tin của điểm đo, thực hiện:  

 Chọn điểm đo trên Grid cần sửa, nhấn chuột vào button “Chức năng” trong cột “Sửa thông 

tin”sẽ hiển thị lên các chức năng cho phép người dùng chọn, gồm:  

 Sửa thông tin khách hàng  

 Thay Modem/DCU 

 Thay công tơ  

Lưu ý: Xem chi tiết các chức năng Sửa thông tin điểm đo trong chức năng Quản lý khách 

hàng (mục 7.3) 

 Tích chọn vào chức năng muốn thực hiện. Khi đó sẽ hiển thị lên cửa sổ màn hình chức 

năng đã chọn 

 

Hình 3. 7: Hỗ trợ các chức năng sửa thông tin điểm đo 

Lưu ý:  
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Riêng với điểm đo thanh lý, chức năng cho phép người dùng có thể khôi phục thanh lý cho 

điểm đo:  

 

Hình 3. 8: Màn hình tìm kiếm nhanh với điểm đo đã thanh lý 

3.3. Cây thư mục điện lực   

Phần mềm hỗ trợ cho phép người dùng có thể xem, chọn thư mục trong danh sách cây thư mục 

điện lực (hiển thị tùy theo các cấp tài khoản đăng nhập). 

Thực hiện bằng cách chọn đơn vị điện lực trong combobox “Điện lực” bên góc trái giao diện 

màn hình:  

 

Hình 3. 9: Cây thu mục các cấp điện lực 

Cây dữ liệu các đơn vị điện lực hiển thị dưới dạng tree theo các cấp:  

 Cấp tổng công ty điện lực 
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 Công ty điện lực 

 Điện lực  

 Trạm biến áp  

3.4.Cập nhật thông tin tài khoản  

3.4.1. Xem lịch sử hoạt động  

Mục đích:  

Chức năng cho phép xem, theo dõi lịch sử hoạt động cá nhân của tài khoản đang đăng nhập 

trong thời gian truy vấn tùy chọn. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên giao diện, nhấn chuột vào biểu tượng   trên góc phải giao diện màn hình. Sau 

đó tích chọn vào chức năng “Xem lịch sử hoạt động”. 

 

Hình 3. 10: Chọn chức năng Xem lịch sử hoạt động 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên cửa sổ cho phép người dùng có thể nhập thời gian 

và sự kiện hoạt động muốn theo dõi: 

 Datebox “Ngày bắt đầu”: thời gian bắt đầu muốn theo dõi (mặc định là ngày hiện tại) 

 Datebox “Ngày kết thúc”: thời gian cuối cùng muốn theo dõi (mặc định là ngày hiện 

tại) 

 Combobox “Loại log”: Gồm list danh sách các sự kiện hoạt động mà người dùng có thể 

thực hiện trên phần mềm 

Bước 3: Sau đó nhấn “Xem” để xem được kết quả lịch sử hoạt động của người dùng theo điều 

kiện truy vấn đã chọn.  
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2
3

4  

Hình 3. 11: Màn hình xem Lịch sử hoạt động của tài khoản đăng nhập 

Kết quả hiển thị các thông tin sau: 

 Tên người dùng  

 Mô tả: Tên hoạt động  

 Ghi chú: mô tả chi tiết hoạt động đã thực hiện  

 Thời gian thực hiện  

Bước 4: Để đóng lại cửa sổ xem lịch sử hoạt động nhấn “Đóng” 

3.4.2. Xem thông tin quyền  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng biết được tài khoản mình đang đăng nhập được phân quyền  

tác động, xem những chức năng nào trên hệ thống.  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên giao diện, nhấn chuột vào biểu tượng   trên góc phải giao diện màn hình. Sau 

đó tích chọn vào chức năng “Xem thông tin quyền”. 
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1

2

 

Hình 3. 12: Chọn chức năng Xem thông tin quyền 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên cửa sổ thông tin quyền của tài khoản trên các 

chức năng của phần mềm.   

Được tích chọn là được phân quyền

 

Hình 3. 13: Màn hình xem quyền người dùng 

Trên màn hình sẽ hiển thị các thông tin sau:  

 Tên chức năng: gồm tất cả các chức năng hiện có của phần mềm  

 Các quyền: Xem, thêm, sửa, xóa  

 Lưu ý: Trên mỗi chức năng, nếu checkbox được tích chọn sẽ được phân quyền, không 

được tích chọn là không được phân quyền cho chức năng đó. 

Bước 3: Để đóng lại cửa sổ xem quyền người dùng, nhấn “Đóng” 

3.4.3. Chỉnh sửa thông tin tài khoản  
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Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể chỉnh sửa thông tin tài khoản của mình, gồm: tên, số 

điện thoại, địa chỉ, email. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên giao diện, nhấn chuột vào biểu tượng   trên góc phải giao diện màn hình. Sau 

đó tích chọn vào chức năng “Thông tin tài khoản” 

1

2

 

Hình 3. 14: Chọn chức năng Thông tin tài khoản  

Bước 3: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên màn hình thông tin tài khoản đang đăng nhập, 

cho phép chỉnh sửa một số thông tin như:  

 Tên người dùng  

 Số điện thoại  

 Email  

 Địa chỉ  

Lưu ý: Các trường được đánh dấu (*) là các trường bắt buộc không được để trống.  

Bước 4: Sau đó nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.  

Khi đó sẽ hiển thị lên popup cho phép xác nhận muốn lưu thông tin chỉnh sửa hay không. 

 Nhấn “Ok”: để đồng ý xác nhận thay đổi  
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 Nhấn “Hủy”: để hủy bỏ thao tác  

3

4
5  

Hình 3. 15: Màn hình chỉnh sửa thông tin tài khoản 

3.4.4. Đổi mật khẩu  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng thay đổi mật khẩu của tài khoản đang đăng nhập.  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên giao diện, nhấn chuột vào biểu tượng   trên góc phải giao diện màn hình. Sau 

đó tích chọn vào chức năng “Đổi mật khẩu” 

1

 

Hình 3. 16: Chọn chức năng Đổi mật khẩu 
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Bước 2: Khi đó trên màn hình hiển thị cửa sổ cho phép đổi mật khẩu. Để thay đổi mật khẩu 

cần nhập các thông tin sau: 

- Mật khẩu cũ: là mật khẩu hiện tại. Cần nhập đúng, nếu không sẽ hiển thị thông báo lỗi 

- Mật khẩu mới: là mật khẩu muốn thay đổi. Mật khẩu mới cần tuân thủ theo quy tắc: 

o Ít nhất có 6 kí tự 

o Phải có cả chữ hoa và chữ thường 

o Phải có cả số 

o Phải có cả kí hiệu đặc biệt 

- Nhập lại mật khẩu mới: Nhập mật khẩu xác nhận mật khẩu mới đã nhập. 

Bước 3: Sau đó nhấn “Lưu” để lưu lại mật khẩu mới vừa thực hiện thay đổi. Khi đó trên màn 

hình sẽ hiển thị Popup để người dùng xác nhận hành động.  

 Nhấn “Ok”: để đồng ý xác nhận thay đổi  

 Nhấn “Hủy”: để hủy bỏ thao tác  

2

3  

Hình 3. 17: Màn hình đổi mật khẩu 

IV. MENU THỐNG KÊ TRẠNG THÁI 

4.1.Thống kê chất lượng hệ thống  

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. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Thống kê trạng 

thái”=> chọn chức năng “Thống kê chất lượng hệ thống” 
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Hình 4. 1: Chọn chức năng Thống kê chất lượng hệ thống 

Lưu ý: Khi truy cập vào phần mềm, trang HOME sẽ hiển thị ngay chức năng “Thống kê chất 

lượng hệ thống” 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên màn hình chức năng Thống kê chất lượng hệ 

thống. Chọn đơn vị điện lực/TBA muốn xem thống kê trên cây thư mục bên trái màn hình. 

Bước 3: Có thể nhập các điều kiện lọc sau:  

 Chọn tên dự án muốn xem trong combobox chứa list danh sách dự án thuộc điện lực đã 

chọn  

 Chọn ngày cần xem thống kê (mặc định không chọn là ngày hiện tại) 

Lưu ý: Riêng với tài khoản ifc cho phép tích chọn xem dữ liệu trong ngày  

Bước 4: Sau khi nhập các điều kiện truy vấn, chương trình sẽ thực hiện load ra kết quả thống 

kê chất lượng hệ thống theo điều kiện lọc.  

Để xuất thông tin ra file excel lưu về máy tính nhấn “Excel” 
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3

 

Hình 4. 2: Màn hình thống kê chất lượng hệ thống 

Hiển thị kết quả, gồm các thông tin sau:  

 Biểu đồ thể hiện tỷ lệ đọc thành công và chưa có dữ liệu của đơn vị điện lực (biểu đồ tròn): 

 Màu xanh: Tỷ lệ Đọc thành công 

 Màu đỏ: Tỷ lệ Chưa có dữ liệu 

 

 Kết quả số liệu thống kê chất lượng thu thập dữ liệu, gồm các bảng: 

 Bảng số liệu cụ thể của điện lực. 

 Bảng lỗi khách quan (mất điện, nhà mạng) (Bảng này chỉ hiển thị khi có điểm đo mất 

điện hoặc lỗi nhà mạng, nếu trường hợp không có điểm đo nào sẽ bị ẩn đi, không hiển 

thị lên trên Grid). 

 Bảng chờ cấu hình (Bảng này chỉ hiển thị khi có điểm đo được khai báo nhưng chưa 

được cấu hình, nếu trường hợp không có điểm đo nào sẽ bị ẩn đi, không hiển thị lên 

trên Grid) 
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 Bảng TBA đọc Bluetooth/HHU (Bảng này chỉ hiển thị khi có điểm đo thuộc TBA được 

đọc bằng Bluetooth/HHU, nếu trường hợp không có điểm đo nào sẽ bị ẩn đi, không 

hiển thị lên trên Grid) 

 Thông tin cụ thể các bảng gồm:  

 Tên các công ty con trực thuộc/công ty điện lực đã chọn 

 Tổng điểm đo online: là điểm đo có trạng thái trả về là ONLINE 

 Tổng số điểm đo đọc thành công; là điểm đo có dữ liệu TSVH hoặc dữ liệu 

CSC_NGAY trong ngày tính từ 0h của ngày đã chọn đến hết ngày 

 Điểm đo chưa có dữ liệu: là điểm đo không có dữ liệu TSVH và CSC_NGAY trong 

ngày đã chọn. 

 Tổng điểm đo (không bao gồm các điểm đo đã thanh lý trên hệ thống) 

 Tỷ lệ đọc thành công = (số điểm đo đọc thành công/ tổng số điểm đo) * 100 

 Tỷ lệ điểm đo online = (số điểm đo online/ tổng số điểm đo) * 100 

 

Hình 4. 3: Bảng kết quả thống kê chất lượng hệ thống  

Các bước thực hiện ghi nhận lỗi điểm đo: 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể xác nhận được lỗi điểm đo cho các điểm đo chưa có 

dữ liệu. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên Grid bảng kết quả thống kê chất lượng, click vào kết quả cột “Chưa có dữ liệu” 
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Hình 4. 4: Chọn điểm đo chưa có dữ liệu để ghi nhận lỗi điểm đo 

Bước 2: Khi đó trên màn hình hiển thị lên cửa sổ danh sách chi tiết các điểm đo chưa có dữ 

liệu. Người dùng xác nhận lỗi điểm đo bằng cách chọn giá trị loại lỗi trong combobox cột “Loại 

lỗi” chứa danh sách các loại lỗi.  

Có thể chọn các loại lỗi sau để xác nhận cho điểm đo:  

- Lỗi Modem gồm: Modem cháy nổ, Modem hư hỏng, Modem mất kết nối  

- Lỗi Adapter: Hỏng Adapter, Adapter cháy nổ 

- Lỗi Anten: Hỏng angten, lỗi cáp, đứt cáp 

- Lỗi Sim: Hỏng SIM, Sóng yếu, Hết tiền  

- Lỗi lắp đặt: Lắp đặt chưa đúng quy cách, Vị trí hướng Anten sai 

- Lỗi hư hỏng cáp: đứt cáp nguồn, Hư hỏng cáp dữ liệu  

- Lỗi công tơ: Lỗi công tơ, Sai loại công tơ, cắt điện  

- Lỗi do DCU: hỏng DCU; Đầu sai/lỏng nguồn DCU 

- Lỗi do CAC: Hỏng CAC, Đấu lỏng CAC 

- Lỗi do module RF: Hỏng module RF, Lắp hỏng module RF 

- Lỗi do Anten 408, GSM: Hỏng Anten 408/GSM, Lắp lỗi Anten 408/GSM 

- Lỗi do Repeater: Hỏng Repeater, lắp lỗi nguồn Repeater/Sai mã SI 

- Lỗi do Firmware 

- Lỗi sóng nhà mạng 

Bước 3: Sau khi chọn loại lỗi gán cho điểm đo được chọn. Nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin. 
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Bước 4: Sau khi lưu xong, chương trình sẽ hiển thị thông báo cập nhật thành công. Nhấn “OK” 

để đóng lại cửa sổ ghi nhận lỗi điểm đo.  

5

 

Hình 4. 5: Màn hình ghi nhận lỗi điểm đo 

Bước 5: Nếu muốn xuất danh sách các điểm đo chưa có dữ liệu và chi tiết lỗi vừa thực hiện 

cập nhật ra file excel lưu vào máy tính, nhấn “Excel” 

4.2.Trạng thái kết nối RF Mesh  

Mục đích:  

 Chức năng giúp người dùng có thể giám sát được chất lượng thu thập dữ liệu, tình trạng 

onl/off của Repeater theo trạm/ đơn vị điện lực 

 Ngoài ra chức năng còn hỗ trợ, phục vụ công tác theo dõi danh sách các Repeater offline, 

công tơ mất dữ liệu cần được hỗ trợ thay thế hoặc khắc phục. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Thống kê trạng 

thái”=> chọn chức năng “Trạng thái kết nối RF Mesh” 

Bước 2: Chọn TBA muốn xem thông kê tại combobox cây thư mục điện lực bên trái màn hình. 

Lưu ý: Chức năng chỉ cho phép xem thống kê đối với cấp Trạm biến áp 

Khi đó trên màn hình chức năng sẽ load ra kết quả thống kê cho TBA đã chọn  
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Hình 4. 6: Màn hình chức năng Trạng thái kết nối RF_Mesh 

Kết quả gồm:  

 Biểu đồ tròn thống kê trạng thái Repeater và trạng thái công tơ sẽ hiển thị thay đổi tương 

ứng người dùng click vào từng bản ghi trên Grid (các IMEI thuộc trạm và tổng cả trạm) 

 Mô tả chi tiết bảng thống kê, gồm: 

 STT 

 Tên trạm 

 Thông tin DCU: số IMEI, trạng thái DCU (online/offline) 

 Trạng thái Repeater: 

o Tổng số 

o Số lượng offline: (trạng thái routing thất bại liên tiếp 6 lần) 

 Trạng thái công tơ: 

o Tống số công tơ 

o Số lượng công tơ không có dữ liệu 

Các bước xem chi tiết các Repeater trạng thái offline: 

Bước 1: Trên Grid bảng kết quả thống kê trạng thái kết nối RF_mesh, click chuột vào số liệu 

các cột: trạng thái Repeater offline  
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Hình 4. 7: Chọn xem chi tiết các Repeater trạng thái offline 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên cửa sổ thống kê chi tiết các repeater đang ở trạng 

thái offline. Kết quả hiển thị các thông tin sau:  

Serial, type, RFID, Mã cột, số ngày offline liên tục, ngày bị offline  

Lưu ý: Với những Repeater có số ngày offline >= 10 ngày, sẽ được cảnh báo, hiển thị màu đỏ  

Để xuất kết quả ra file excel, nhấn “Excel” 

2

3

 

Hình 4. 8: Danh sách các Repeater đang ở trạng thái offline 

Bước 3: Nhấn “Đóng” để đóng lại cửa sổ danh sách các Repeater offline 

Các bước xem chi tiết các công tơ đang mất dữ liệu 

Bước 1: Trên Grid bảng kết quả thống kê trạng thái kết nối RF_mesh, click chuột vào số liệu 

các cột: Trạng thái công tơ không có dữ liệu  
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Hình 4. 9: Chọn xem chi tiết các công tơ không có dữ liệu 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên cửa sổ thống kê chi tiết các công tơ đang mất dữ 

liệu. Kết quả hiển thị các thông tin sau:  

Số công tơ, mã cột, mã điểm đo, tên khách hàng, số ngày không có dữ liệu liên tục, ngày không 

có dữ liệu  

Lưu ý: Với những công tơ có số ngày mất dữ liệu>= 10 ngày, sẽ được cảnh báo, hiển thị màu 

đỏ  

Để xuất kết quả ra file excel, nhấn “Excel” 

 

Hình 4. 10: Màn hình danh sách các công tơ mất dữ liệu 

Bước 3: Nhấn “Đóng” để đóng lại cửa sổ danh sách các công tơ mất dữ liệu. 
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Các bước xem bản đồ chi tiết  

Để thuận lợi cho người vận hành có thể biết phục vụ công tác kiểm tra cũng như đi khắc phục 

với những điểm đo mất dữ liệu/offline liên tục nhiều ngày. Nhấn chọn “click để xem bản đồ” 

trên Bảng thống kê kết quả.  

 

Hình 4. 11: Chức năng xem bản đồ chi tiết 

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên bản đồ địa chỉ vị trí của cột, repeater, DCU (chức năng chi 

tiết xem trong mục 9.3) 

4.3.Giám sát chất lượng Routing 

Mục đích:  

Chức năng cho phép nhân viên vận hành có thể theo dõi, phân tích được chất lượng routing 

của các Repeater theo đơn vị điện lực và thời gian tùy chọn 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Thống kê trạng 

thái”=> chọn chức năng “Giám sát chất lượng routing” 

Bước 2: Chọn TBA/ điện lực/ công ty điện lực muốn xem thống kê.  

Lưu ý: Không cho phép xem thống kê cho cấp Tổng công ty điện lực 

Bước 3: Chọn IMEI muốn xem trong list các IMEI thuộc đơn vị điện lực đã chọn  

Bước 4: Có thể chọn thời gian muốn truy vấn xem dữ liệu bằng cách chọn  

 Từ ngày: thời gian bắt đầu  

 Đến ngày: thời gian kết thúc  
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Lưu ý: chức năng chỉ cho phép thống kê tối đa là 7 ngày 

Bước 5: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả thống kê chất lượng routing theo điều kiện truy vấn 

đã chọn.  

1

2

3 4
5 6

 

Hình 4. 12: Màn hình chức năng Giám sát chất lượng Routing 

Kết quả hiển thị các thông tin sau:  

 Biểu đồ thống kê chất lượng các ngày đã chọn   

 Bảng thống kê chi tiết gồm các thông tin sau: 

- STT 

- Số Serial 

- Tên chủng loại 

- Version 

- RFID 

- Định tuyến: 

- Thời điểm gần nhất có dữ liệu 

- Kết quả routing hiện tại: thành công hay thất bại 

- Thống kê routing các ngày trong thời gian người dùng chọn (tại thời điểm thống kê 

cuối cùng trong ngày) 

- Tỷ lệ routing thành công= (số ngày routing thành công/tổng số ngày)*100% 

Bước 6: Nếu muốn xuất kết quả ra file excel để lưu trữ nhấn “Xuất excel” 
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V. MENU GHI CHỈ SỐ  

5.1.Đồng bộ CMIS  

Mục đích:  

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

file XML hoặc file excel 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 ... 

Đồng bộ CMISS

CMISS AMISS

P
h

as
e

Export XML Open file XML

Get Data CS_MOI 
SL_MOI

Export XML

Print Report

Save File XML

Import XML

Create Invoice

 

Hình 5. 1: Mô hình đồng bộ CMIS  

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, 2 hoặc 3 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. 
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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: 

Bộ chỉ số (BCS) AMISS Mô tả 

BT P giao biểu 1 Chỉ số giao giờ bình thường 

CD P giao biểu 2 Chỉ số giao giờ cao điểm 

TD P giao biểu 3 Chỉ số giao giờ thấp điểm 

SG P giao tổng Chỉ số giao biểu tổng đối với công tơ 3 pha 

VC Q giao tổng Chỉ số vô công giao  

KT P giao tổng Chỉ số biểu tổng giao đối với công tơ 1 pha 

BN P nhận biểu 1  Chỉ số nhận giờ bình thường 

CN P nhận biểu 2 Chỉ số nhận giờ cao điểm  

TN P nhận biểu 3 Chỉ số nhận giờ thấp điểm 

SN P nhận tổng Chỉ số nhận biểu tổng đối với công tơ 3 pha 

VN Q nhận tổng  Chỉ số vô công nhận  

 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Ghi chỉ số”=> 

chọn chức năng “Đồng bộ CMIS” 
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Hình 5. 2: Chọn chức năng Đồng bộ CMIS 

Chức năng cho phép người dùng có thể tích chọn import file excel hoặc file XML  

 TH1: Khi import file XML: 

Bước 2: Tích chọn “File XML” 

Bước 3: Nhập file CMIS bằng cách nhấn vào “Chọn Tệp”. Trỏ đến file XML được lưu trong 

máy tính (File XML được lấy ra từ phần mềm CMIS). 

Nếu file XML đúng định dạng, dữ liệu trong file import sẽ được load lên trên giao diện màn 

hình.  

Bước 4: Chọn ngày tháng và giờ muốn lấy chỉ số (nếu không chọn mặc định là ngày hiện tại) 

Lưu ý: Chọn ngày chốt chỉ số sao cho ngày chốt và cột ngày mới trong file XML nạp vào 

không quá +/- 1 ngày. 

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

Bước 6: Cho phép nhập chọn mức cảnh báo trên, dưới x(%): (x<100). Nếu không chọn mặc 

định là 35% 

- Cảnh báo trên: SL_MOI lớn hơn SL_CU x(%)  

- Cảnh báo dưới: SL_MOI nhỏ hơn SL_CU x(%)  
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Trong đó: +/-x(%) : là tỷ lệ phần trăm so sánh SL_MOI và SL_CU 

((SL_MOI – SL_CU)/SL_CU)*100% 

Bước 7: Nhấn “Nạp dữ liệu” để lấy chỉ số gồm CS Mới và SL Mới. Trong đó  

SL_MOI = (CS_MOI – CS_CU)*HSN 

Sau khi nạp dữ liệu kết quả sẽ được trả về trên giao diện màn hình với: 

- Những khách hàng không lấy được chỉ số: hiển thị màu vàng  

- Những khách hàng lấy chỉ số bị sai (chỉ số âm): Hiển thị màu đỏ để cảnh báo 

- Những khách hàng lấy được chỉ số: màu trắng, gồm: 

 Có sản lượng bình thường 

 Có sản lượng vượt cảnh báo trên, dưới thiết lập: Hiển thị ghi chú (ghi chú màu đỏ) 

Lưu ý: Đối với điểm đo 3 pha (bộ chỉ số gồm 5 chỉ số BT, CD, TD, SG, VC)  

 Xét khách hàng đó có lấy được chỉ số hay không theo quy tắc sau:  

 Không lấy được chỉ số khi: cả 5 bộ chỉ số BT, CD, TD, SG, VC đều không lấy được 

chỉ số  

 Lấy được chỉ số: các trường hợp còn lại  

 Xét khách hàng đó thuộc cảnh báo trên hay dưới dựa vào chỉ số SG (chỉ số điện năng 

chiều giao biểu tổng Pgiaotong) 

2

3

4
5

6

 

Hình 5. 3: Màn hình chức năng Đồng bộ CMIS khi import file XML 
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Ngoài ra chức năng còn hỗ trợ 1 số tính năng sau:  

 Nếu muốn xuất file XML ra nhấn   . Cấu trúc file XML sẽ giống với file XML 

nhập đầu vào  

 Trường hợp người dùng muốn xuất kết quả ra file excel nhấn  . File sẽ tự động 

được lưu vào máy tính cá nhân người dùng.  

 Để xuất báo cáo kiểm soát chỉ số nhấn  . Chương trình sẽ mở ra cửa sổ 

cho phép người dùng có thể in báo cáo. 

Định dạng báo cáo kiểm soát chỉ số như dưới đây:  

 

Hình 5. 4: File báo cáo kiểm soát chỉ số  

 TH2: Khi import file excel: 

Bước 2: Tích chọn “File Excel” 

Bước 3: Tải file mẫu excel cho phép import bằng cách nhấn vào “File mẫu”. File mẫu được tải 

về có định dạng sau:  

 

Bước 4: Người dùng nhập thông tin vào file mẫu đã tải về sau đó thực hiện import file lên.  

Lưu ý: Các bước nạp dữ liệu, xuất excel, kiểm soát chỉ số tương tự như khi nap file XML 
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Hình 5. 5: Màn hình đồng bộ cmis khi import file excel  

VI. MENU GIÁM SÁT  

6.1.Chỉ số công tơ  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể xem được tất cả các thông số, chỉ số chốt tháng, chỉ số 

chốt ngày, chỉ số chốt từng thời điểm theo theo đơn vị điện lực/ trạm tùy chọn. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Giám sát”=> 

chọn chức năng “Chỉ số công tơ” 

Bước 2: Chọn Trạm biến áp muốn xem thống kê bên cây thư mục điện lực bên trái màn hình  

Lưu ý: chức năng chỉ hỗ trợ cho phép xem thống kê cấp TBA, không cho phép xem cấp cao 

hơn: Tổng công ty điện lực/ điện lực.  

Bước 3: Chọn lọc dữ liệu, cho phép chọn xem thống kê các điểm đo:  

 Có dữ liệu  (mặc định không chọn sẽ là xem các điểm đo có dữ liệu) 

 Không có dữ liệu 

Bước 4: Chọn loại chỉ số muốn xem, ở chức năng hỗ trợ xem các loại chỉ số sau:  

 Chỉ số từng thời điểm  

 Chỉ số chốt ngày  
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 Chỉ số chốt tháng  

 Tất cả  

Bước 5: Chọn loại hiển thị: 

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

chọn mặc định là chọn hiển thị theo màn hình hiển thị) 

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

Bước 6: Nhập thời gian truy vấn xem dữ liệu, bằng cách chọn “Ngày”, “Giờ” mong muốn. 

Lưu ý:  

Chức năng hỗ trợ người dùng có thể chọn xem 1 điểm đo bất kỳ thuộc TBA đã chọn bằng cách 

nhấn chọn vào tên điểm đo muốn xem trong combobox “Danh sách khách hàng” 

Bước 7: Nhấn “Thực hiện” để lấy ra kết quả theo điều kiện lọc đã nhập.  

Kết quả hiển thị gồm các thông tin sau:  

 Thông tin điểm đo: mã điểm đo, số công tơ, tên khách hàng 

 Ngày giờ đọc 

 BCS (bộ chỉ số): 

 KT- chỉ số biểu tổng cho công tơ 1 pha  

 BT  - chỉ số biểu 1 

 CD – chỉ số biểu 2  

 TD – chỉ số biểu3  

 SG - chỉ số biểu tổng cho công tơ 3 pha  

 VC – chỉ số vô công biểu tổng của công tơ 3 pha  

 Chỉ số mới: là chỉ số thu thập về tương ứng với từng loại BCS 

 HSN: hệ số nhân của công tơ 

 Mã cột 

 Mã sổ ghi 

 Mã trạm 

 Loại công tơ 

 Địa chỉ 



 Hướng dẫn sử dụng AMISS V4.2.1 
 

© Infras Consult 2018 48 
 

1

2

3 4
5 6

7 8

 

Hình 6. 1: Màn hình chức năng Chỉ số công tơ  

Bước 8: Trong trường hợp muốn xuất kết quả ra file excel lưu lại nhấn “Excel” 

Các bước thực hiện xem chi tiết chỉ số của từng điểm đo:  

Bước 1: Trên Grid kết quả sau khi xem thống kê chỉ số công tơ khách hàng theo đơn vị điện 

lực ở trên. Click vào điểm đo muốn xem chi tiết 

Bước 2: Khi đó sẽ hiển thị lên cửa sổ xem chi tiết chỉ số công tơ của điểm đo đã chọn. Nhập 

điều kiện truy vấn muốn xem gồm:  

 Thời gian “từ ngày”, “Đến ngày” muốn theo dõi (Cho phép xem thống kê tối đa 7 ngày) 

 Số công tơ  

 Chọn loại chỉ số muốn xem, có thể chọn xem:  

- Chỉ số chốt ngày  

- Chỉ số chốt tháng  

- Chỉ số chốt từng thời điểm  

- Tất cả  

 

Hình 6. 2: Màn hình chức năng xem chi tiết chỉ số công tơ  
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Bước 3: Nhấn “thực hiện” để xem kết quả  

Bước 4: Trường hợp nếu muốn xuất kết quả ra file excel, nhấn “Excel”. Thông tin chi tiết chỉ 

số của điểm đo đó sẽ được xuất ra file excel lưu lại.  

6.2.Thông số vận hành  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng hiển thị thông số vận hành công tơ khách hàng theo đơn vị, 

trạm điên lực cho cả công tơ 1 pha và 3 pha 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Giám sát”=> 

chọn chức năng “Thông số vận hành” 

Bước 2: Chọn Trạm biến áp muốn xem thống kê bên cây thư mục điện lực bên trái màn hình  

Lưu ý: chức năng chỉ hỗ trợ cho phép xem thống kê cấp TBA, không cho phép xem cấp cao 

hơn: Tổng công ty điện lực/ điện lực.  

Bước 3: Chọn loại công tơ muốn xem chỉ số  

 Công tơ 1 pha/1 phase 3 giá 

 Công tơ 3 pha/3 phase 1 giá 

Bước 4: Chọn lọc dữ liệu, cho phép chọn xem thống kê các điểm đo:  

 Có dữ liệu  (mặc định không chọn sẽ là xem các điểm đo có dữ liệu) 

 Không có dữ liệu 

Bước 5: Nhập thời gian truy vấn xem dữ liệu, bằng cách chọn “Ngày” mong muốn 

Lưu ý:  

Chức năng hỗ trợ người dùng có thể chọn xem 1 điểm đo bất kỳ thuộc TBA đã chọn bằng cách 

nhấn chọn vào tên điểm đo muốn xem trong combobox “Danh sách khách hàng” 

Bước 6: Nhấn “Thực hiện” để lấy ra kết quả theo điều kiện lọc đã nhập. Kết quả hiển thị gồm 

các thông tin sau:  

 Đối với công tơ 1 pha, kết quả trả về sẽ gồm các thông tin sau:  

 STT 

 Thông tin điểm đo: Mã điểm đo, tên khách hàng  
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 Số công tơ 

 Chủng loại công tơ 

 Thời điểm  

 Điện áp 

 Dòng điện 

 Hệ số công suất 

 Đối với công tơ 3 pha: kết quả sẽ trả về các thông tin sau: 

 STT 

 Thông tin điểm đo: Mã điểm đo, tên khách hàng, số công tơ, loại công tơ 

 Thời điểm đo 

 Hệ số: TU, TI, HSN 

 Pha 

 Điện áp (U) 

 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. 

1

2

3 4
5 6

7

Tích chọn khách hàng bất kì muốn xem thuộc TBA đã chọn 

 

Hình 6. 3: Màn hình chúc năng Thông số vận hành  

Bước 7: Trường hợp nếu muốn xuất kết quả ra file excel, nhấn “Excel”. Thông tin trên màn 

hình sẽ được xuất ra file excel lưu lại.  

Các bước thực hiện xem chi tiết chỉ số của từng điểm đo:  

Bước 1: Trên Grid kết quả sau khi xem thống kê TSVH công tơ khách hàng theo đơn vị điện 

lực ở trên. Click vào điểm đo muốn xem chi tiết 
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Bước 2: Khi đó sẽ hiển thị lên cửa sổ xem chi tiết chỉ số TSVH của điểm đo đã chọn. Nhập 

điều kiện truy vấn muốn xem gồm:  

 Thời gian “từ ngày”, “Đến ngày” muốn theo dõi  

 Số công tơ  

 

Hình 6. 4: Màn hình xem chi tiết thông số vận hành của 1 điểm đo  

Bước 3: Nhấn “thực hiện” để xem kết quả theo điều kiện truy vấn đã nhập. 

Bước 4: Trường hợp nếu muốn xuất kết quả ra file excel, nhấn “Excel” 

6.3.Biểu đồ phụ tải 

Mục đích:  

Chức năng thể hiện biểu đồ phụ tải từng điểm đo. Dữ liệu là các bản tin loadprofile được lưu 

trong thanh ghi công tơ. Hệ thống sẽ đọc các thông số về. 

Lưu ý: chức năng chỉ dành cho công tơ loại 3 pha  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Giám sát”=> 

chọn chức năng “Biểu đồ phụ tải” 

Bước 2: Chọn Trạm biến áp muốn xem thống kê bên cây thư mục điện lực bên trái màn hình  

Lưu ý: chức năng chỉ hỗ trợ cho phép xem thống kê cấp TBA, không cho phép xem cấp cao 

hơn: Tổng công ty điện lực/ điện lực.  
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Bước 3: Chọn lọc dữ liệu, cho phép chọn xem thống kê các điểm đo:  

 Có dữ liệu  (mặc định không chọn sẽ là xem các điểm đo có dữ liệu) 

 Không có dữ liệu 

Bước 4: Nhập thời gian truy vấn xem dữ liệu, bằng cách chọn “Ngày”, “Giờ” mong muốn 

Lưu ý:  

Chức năng hỗ trợ người dùng có thể chọn xem 1 điểm đo bất kỳ thuộc TBA đã chọn bằng cách 

nhấn chọn vào tên điểm đo muốn xem trong combobox “Danh sách khách hàng”. Trong danh 

sách khách hàng chỉ chứa các điểm đo loại công tơ 3 phase. 

1

2

3 4
5

6

Tích chọn khách hàng bất kì muốn xem thuộc TBA đã chọn 

 

Hình 6. 5: Màn hình chức năng biểu đồ phụ tải 

Bước 5: Nhấn “Thực hiện” để lấy ra kết quả theo điều kiện lọc đã nhập. Kết quả hiển thị gồm 

các thông tin sau:  

 STT 

 Thông tin điểm đo  

 Thời điểm bắt đầu 

 Thời điểm kết thúc 

 P Tổng Giao (kW)  

 P Tổng Nhận (kW)  

 Q Tổng Giao (KVAR)  

 Q Tổng Nhận (KVAR)  

Bước 6: Trường hợp nếu muốn xuất kết quả sau khi nhấn Thực hiện ra file excel, nhấn “Excel”. 

Các bước thực hiện xem chi tiết biểu đồ phụ tải của từng điểm đo:  

Bước 1: Trên Grid kết quả click vào điểm đo muốn xem chi tiết biểu đồ phụ tải. 
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Bước 2: Khi đó sẽ hiển thị lên cửa sổ xem chi tiết biểu đồ phụ tải của điểm đo đã chọn. Nhập 

điều kiện truy vấn muốn xem gồm:  

 Thời gian “từ ngày”, “Đến ngày” muốn theo dõi. Không chọn mặc định là ngày hiện 

tại (cho phép xem tối đã trong vòng 1 tuần) 

 Số công tơ  

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

- P Tổng Giao (kW) - (Cột IMPORTKW) 

- P Tổng Nhận (kW) - (Cột EXPORTKW) 

- Q Tổng Giao (KVAR) – (Cột C1) 

- Q Tổng Nhận (KVAR) – (Cột C2) 

 

Hình 6. 6: Màn hình xem chi tiết biểu đồ phụ tải cho từng điểm đo 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả theo điều kiện truy vấn đã nhập. 

 Kết quả hiển thị thông tin sau: 

- 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 

Lưu ý: Hiển thị dữ liệu với 3 màu khác nhau theo 3 khoảng thời gian quy định của điện 

lực: 

  1.Giờ bình thường: Màu cam 

  a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: 

  - Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ 30 phút); 

  - Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ 30 phút); 



 Hướng dẫn sử dụng AMISS V4.2.1 
 

© Infras Consult 2018 54 
 

  - Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ). 

  b) Ngày Chủ nhật: 

  Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ). 

  2. Giờ cao điểm: Màu đỏ 

  a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy: 

  - Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ); 

  - Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ). 

  b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm. 

  3. Giờ thấp điểm: Màu xanh 

  Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 (06 giờ) sáng ngày hôm sau 

- Bảng thống kê kết quả bao gồm: 

o Thời điểm bắt đầu 

o Thời điểm kết thúc 

o P Tổng Giao : Công suất tác dụng Giao (KW)  

o P Tổng nhận : Công suất tác dụng Nhận (KW)  

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

o Q Tổng nhận:  Công suất phản kháng Nhận (KVAR)  

Bước 4: Trường hợp nếu muốn xuất kết quả ra file excel, nhấn “Excel” 

6.4.Đọc tức thời  

Mục đích:  

Chức năng cho phép đọc các bản tin tức thời từ công tơ: 

 Chỉ số điện năng: biểu 1, 2, 3, tổng đối với loại 3 pha 3 giá, biểu tổng với loại 1 pha và 

3 pha 1 giá. 

 Bản tin tức thời: U, I, Cos, P, Q đối với 1 pha, (Ua, Ub, UC, Ia, Ib, IC Pa, Pb, Pc, Qa, 

Qb, Qc, Cos a, Cos b, Cos c) đối với 3 pha 

 Bản tin sự kiện 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Giám sát”=> 

chọn chức năng “Đọc tức thời điểm đo” 

Bước 2: Chọn Trạm biến áp muốn thực hiện đọc tức thời bên cây thư mục điện lực bên trái 

màn hình  
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Lưu ý: chức năng chỉ hỗ trợ cho phép thực hiện với cấp TBA, không cho phép các cấp cao 

hơn: Tổng công ty điện lực/ điện lực.  

Bước 3: Chọn loại công tơ muốn đọc chỉ số   

 Công tơ 1 pha  

 Công tơ 3 pha 

Bước 4: Sau khi chọn TBA và loại công tơ 1 pha hoặc 3 pha, chương trình sẽ tự động load ra 

thông tin các khách hàng cần đọc chỉ số, hiển thị lên trên màn hình. 

 Tích chọn các khách hàng muốn đọc chỉ số bằng cách tích vào checkbox  . Nếu không 

chọn mặc định tất cả các khách hàng hiển thị trên màn hình được chọn  

Bước 5: Chọn loại chỉ số muốn đọc, có thể chọn 1 trong các loại sau:  

 Chỉ số điện năng tích lũy(kwh) 

 Bản tin tức thời U I: chỉ đọc các thông số U, I 

 Thông số vận hành: U, I, cos φ, chỉ số điện năng 

 Đọc sự kiện: đọc các sự kiện gần nhất mà công tơ ghi nhận được 

Bước 6: Nhấn “Đọc tức thời” để tiến hành đọc chỉ số cho những khách hàng đã chọn.  

1

2

3

4

5
6

7

 

Hình 6. 7: Màn hình đọc tức thời 

Kết quả trả ra sẽ tùy thuộc vào loại chỉ số muốn đọc và loại công tơ được chọn: 

 Với công tơ 1 pha:  

 Khi chọn chỉ số điện năng tích lũy sẽ trả về: Tên khách hàng, Số công tơ, Chỉ số (KWh), 

Thời gian đọc, Trạng thái 

 Khi chọn bản tin tức thời UI, kết quả trả về: Tên khách hàng, Số công tơ, Điện năng 

U(V), Dòng điện I(A), Thời gian đọc, Trạng thái 
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 Khi chọn Thông số vận hành, kết quả trả về: Tên khách hàng, Số công tơ, Điện năng 

U(V), Dòng điện I(A), Cos (phi), Chỉ số (KWh), Thời gian đọc, Trạng thái 

 Chọn đọc sự kiện, kết quả trả về: Tên khách hàng, Số công tơ, Sự kiện, Thời gian đọc, 

Trạng thái 

 Với công tơ 3 pha:  

 Khi chọn chỉ số điện năng tích lũy sẽ trả về: STT, Biểu giá , P Giao (KWh), P Nhận 

(KWh), Q Giao (kVARh), Q Nhận (kVARh), P Max (kW), Thời điểm P Max, Thời 

gian đọc, Trạng thái 

 Khi chọn bản tin tức thời UI, kết quả trả về: Tên khách hàng, Số công tơ, Pha, Điện 

năng U(V), Dòng điện I(A), Thời gian đọc, Trạng thái 

 Khi chọn Thông số vận hành, kết quả trả về: Tên khách hàng, Số công tơ, Pha, Điện 

năng U(V), Dòng điện I(A), Cos (phi), P (Wh), Q (KVAR), Thời gian đọc, Trạng thái 

 Chọn đọc sự kiện, kết quả trả về: Tên khách hàng, Số công tơ, Sự kiện, Thời gian đọc, 

Trạng thái 

Bước 7: Sau khi đọc lấy được chỉ số thành công, nếu muốn xuất kết quả ra file excel nhấn 

“Excel”. 

6.5.Đọc dữ liệu từ DCU  

Mục đích:  

- Chức năng gửi lệnh đọc dữ liệu và lấy dữ liệu đã lưu trên DCU/ modem. Sau khi đọc về, chức 

năng sẽ hiển thị lên màn hình các thông số đọc được. 

- Các thông số đọc về bao gồm: chỉ số điện năng biểu 1,2,3, tổng với công tơ 3 pha 3 giá, chỉ 

số điện năng đối với công tơ 1 pha và 3 pha 1 giá. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Giám sát”=> 

chọn chức năng “Đọc dữ liệu từ DCU” 

Bước 2: Chọn Trạm biến áp muốn thực hiện đọc tức thời bên cây thư mục điện lực bên trái 

màn hình  

Lưu ý: chức năng chỉ hỗ trợ cho phép thực hiện với cấp TBA, không cho phép các cấp cao 

hơn: Tổng công ty điện lực/ điện lực.  

Bước 3: Chọn thời gian muốn lấy dữ liệu trong datebox “Ngày” 
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Hình 6. 8: Màn hình chức năng Đọc dữ liệu từ DCU 

Bước 4: Nhấn “Thực hiện”. Khi đó chức năng sẽ gửi lệnh đọc dữ liệu và lấy dữ liệu đã lưu  

trên DCU/Modem. Thời gian đọc sẽ được hiển thị trên màn hình. Sau khi đọc xong, kết quả sẽ 

đươc hiển thị lên trên màn hình, gồm:  

 Tên điểm đo 

 Số công tơ 

 Chỉ số (KWh) 

 Thời gian đọc 

 Trạng thái đọc thành công hay thất bại 

: thành công  

:   thất bại 

Bước 5: Nếu muốn xuất kết quả ra file excel nhấn “Excel” 

VII. MENU THÔNG TIN KHÁCH HÀNG  

7.1.Khai báo khách hàng 

Mục đích:  

Chức năng cho phép khai báo thông tin khách hàng bằng cách sử dụng khai báo bằng file XML 

hoặc file Excel. Chức năng còn cho phép tự động check điều kiện khai báo CMIS không được 

cập nhật như trùng số công tơ nhưng khác điểm đo, hoặc trùng mã điểm đo nhưng khác số công 

tơ,.. 
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Ngoài ra, đối với khai báo thông tin khách hàng bằng file XML cho TBA, trường hợp có những 

điểm đo thuộc TBA đang được khai báo trên web nhưng không có trong file XML import vào 

mà <20% thì hệ thống sẽ tự động thanh lý các điểm đo này. 

Lưu ý: chức năng chỉ áp dụng đối với chọn cấp TBA, không áp dụng cấp đơn vị điện lực/ tổng 

công ty điện lực.  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Thông tin khách 

hàng”=> chọn chức năng “Khai báo khách hàng” 

Bước 2: Chọn Trạm biến áp muốn thực hiện ở cây thư mục điện lực bên trái màn hình 

Lưu ý: chức năng chỉ hỗ trợ cho phép thực hiện với cấp TBA, không cho phép các cấp cao 

hơn: Tổng công ty điện lực/ điện lực.  

Bước 3: Chọn nhập file XML hoặc file excel  

Bước 4: Nhấn “Chọn tệp” để thực hiện import file chứa thông tin khách hàng lên.  

Trường hợp tích chọn “file XML”: 

Chỉ cho phép import file XML đúng định dạng (file XML có thể xuất từ CMIS) 

Trường hợp tích chọn “File Excel” 

Chỉ cho phép import file excel đúng định dạng mẫu đã quy định. Để xem nội dung file mẫu có 

thể nhấn vào “File mẫu”. Khi đó file excel mẫu sẽ được tự động tải về máy tính. Thực hiện 

nhập thông tin vào file mẫu tải về.  

File mẫu có định dạng sau:  

 

Hình 7. 1: Định dạng file mẫu khai báo thông tin khách hàng  

Sau khi import thành công thông tin khách hàng có trong file sẽ được hiển thị lên trên màn hình 

giao diện chức năng. 

Bước 5: Chọn điều kiện lọc thực hiện khai báo mới.Cho phép chọn các loại sau:  

 Khai báo mới với công tơ bắt đầu bằng 2016 

 Khai báo mới với công tơ bắt đầu bằng 2017 
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 Khai báo mới với công tơ bắt đầu bằng 1707 

 Khai báo mới với tất cả công tơ 

Bước 6: Nhấn “Kiểm tra” để thực hiện kiểm tra thông tin khách hàng nhập vào đã được khai 

báo trên AMISS hay chưa và kết quả hiển thị lỗi của từng điểm nếu có. 

Lưu ý: Trường hợp khai báo thông tin khách hàng bằng file XML cho TBA, nếu những điểm 

đo thuộc TBA đang được khai báo trên web nhưng không có trong file XML import vào mà số 

điểm đo <20% thì hệ thống sẽ tự động thanh lý các điểm đo này. 

1

2

3

4 5
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Hình 7. 2: Thực hiện kiểm tra trong chức năng khai báo khách hàng  

Sau khi kiểm tra kết quả sẽ được hiển thị lên trên màn hình, với mỗi khách hàng kết quả sẽ 

hiển thị ở cột “Chức năng thực hiện” trên Grid 

- Kết quả sẽ trả ra gồm 7 trạng thái sau:  

 Tháo công tơ  

 Loại khác  

 Cập nhật thông tin điểm đo  

 Thay công tơ : màu cam  

 Thay modem/DCU: màu cam 

 Khai báo điểm đo tự động: màu xanh 

 Khai báo điểm đo bằng tay: màu đỏ 

Lưu ý: Riêng đối với điểm đo trả về kết quả là “Khai báo điểm đo bằng tay”. Trong cột “Chức 

năng thực hiện” sẽ có button Nhập tay“. Người dùng nhấn vào button “Nhập tay” sẽ link đến 

chức năng Nhập tay cho người dùng nhập. (Chi tiết chức năng mục 7.3) 
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Kiểm tra xong sẽ thực hiện khai báo thông tin khách hàng CMIS, các bước như sau:  

Bước 7: Nhấn “Thực hiện” để cập nhật thông tin khách hàng.  

Sau khi thực hiện sẽ hiển thị thông báo kết quả số khách hàng cập nhật thành công, thất bại. 

Đồng thời cũng fill kết quả vào cột “kết quả” trên Grid 

Lưu ý:  

Đối với trường hợp thay công tơ nhưng số công tơ đã được gắn với điểm đo khác đã tồn tại 

trong hệ thống, cần xét: 

- Nếu điểm đo đó đang trong trạng thái chờ khai báo: hiển thị thất bại, không cho phép thực 

hiện  

- Nếu điểm đo đó không thuộc trạng thái chờ khai báo: thực hiện thành công, cho phép thay 

công tơ  

7
8

 

Hình 7. 3: Thực hiện cập nhật thông tin khách hàng 

Bước 8: Nếu muốn lọc xem danh sách các điểm đo cập nhật không thành công, danh sách lỗi, 

nhấn chọn checkbox “ẩn các kết quả thành công”. 

7.2.Điểm đo khai báo sai  

Mục đích:  

Chức năng có nhiệm vụ thống kê thông tin các điểm đo khai báo sai thông tin hoặc những điểm 

đo mới lắp lên chưa được khai báo quá thời gian quy định. 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Thông tin khách 

hàng”=> chọn chức năng “Điểm đo khai báo sai” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực (cho phép thống kê ở tất cả các cấp đơn vị điện lực) trên cây thư 

mục điện lực phía bên trái màn hình  

Bước 3: Khi đó chương trình sẽ lấy thông tin các điểm đo khai báo sai thông tin hoặc chưa 

được khai báo để hiển thị lên màn hình.  

Điểm đo được coi là khai báo sai thông tin gồm các loại sau:  

- Điểm đo có mã điểm đo = imei 

- Hoặc mã điểm đo chứa imei 

- Hoặc mã điểm đo khác 16 kí tự 

(Các điểm đo khai báo sai thông tin phải đầy đủ tất cả thông tin: Mã điểm đo, số công tơ).  

1

2

 

Hình 7. 4: Màn hình chức năng Điểm đo khai báo sai  

 Thông tin chi tiết gồm:  

 Mã điểm đo 

 Số IMEI 

 Số công tơ 

 Tên điểm đo 

 Ngày lắp 

 Vị trí điểm đo 

 Ghi chú 

Lưu ý: 
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 Những điểm đo chưa khai báo quá 3 ngày: hiển thị màu vàng 

 Những điểm đo chưa khai báo quá 7 ngày: hiển thị màu đỏ 

Bước 4: Để xuất kết quả ra file excel, nhấn “Excel” 

7.3.Quản lý khách hàng  

Mục đích:  

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 “ĐL CHỜ KHAI BÁO”. 

Các điểm đo này chỉ có thông tin của thiết bị và không gắn với thông tin khách hàng. Để dễ 

dàng quản lý và giám sát, người dùng cần khai báo đầy đủ các thông tin cho các điểm đo. 

Chức năng cho phép chỉnh sửa thông tin khách hàng và thông tin công tơ, thay modem/DCU. 

Ngoài ra chức năng giúp cho nhân viên điện lực có thể theo dõi được trạng thái kết nối của 

điểm đo theo đơn vị, xuất thông tin danh sách các điểm đo trên hệ thống. Đồng thời phục vụ 

người dùng có thể khai báo, xuất, khôi phục điểm đo thanh lý. 

Các bước thực hiện xuất thông tin khách hàng 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Thông tin khách 

hàng”=> chọn chức năng “Quản lý khách hàng” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực (cho phép thống kê ở tất cả các cấp đơn vị điện lực) trên cây thư 

mục điện lực phía bên trái màn hình  

Bước 3: Chọn “Điểm đo chưa thanh lý” trong ô “Loại khách hàng”. 

Bước 4: Chọn trạng thái điểm đo, có thể chọn các loại sau:  

o --Tất cả--  

o Có dữ liệu (là điểm đo có ít nhất 1 bản ghi tsvh hoặc csc trong ngày) 

o Online tạm thời chưa có dữ liệu (điểm đo online, số công tơ không phải nothing, 

không bị khách hàng báo cắt điện, không có bản ghi tsvh hoặc csc nào trong ngày) 

o Mất kết nối và không có dữ liệu (điểm đo offline, không bị khách hàng báo cắt điện, 

không có bản ghi tsvh hoặc csc nào trong ngày) 

o Mất điện  

Bước 5: Nhấn “Thực hiện” để lấy ra kết quả theo điều kiện lọc.  
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Hình 7. 5: Màn hình chức năng Quản lý khách hàng 

Bước 6: Nếu muốn xuất kết quả trên màn hình ra file excel nhấn “Xuất excel’. Sau đó file sẽ 

được tự động tải về máy tính người dùng.  

Các bước sửa thông tin khách hàng  

Bước 1: Trên màn hình 7.5, sau khi hiển thị các khách hàng thực hiện truy vấn trên màn hình. 

Chọn khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, nhấn “Sửa” trong cột “Thông tin khách hàng”  

1

 

Hình 7. 6: Chọn chức năng sửa thông tin khách hàng 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiện lên cửa sổ thông tin chi tiết của khách hàng đã chọn.  

Trên đó cho phép người dùng có thể chỉnh sửa 1 số thông tin mong muốn. Nhập thay đổi thông 

tin mong muốn chỉnh sửa vào các trường cho phép.  
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Hình 7. 7: Màn hình chỉnh sửa thông tin khách hàng 

Bước 3: Sau đó nhấn “Cập nhật” để lưu lại thông tin chỉnh sửa. Khi đó sẽ hiển thị lên popup 

cho phép xác nhận thao tác  

 Nhấn “Đồng ý”: để thực hiện lưu thông tin vừa cập nhật. Sau khi thực hiện, sẽ hiển thị 

thông báo câp nhật thành công hay thất bại.  

 Nhấn “Hủy’: để hủy bỏ thao tác  

Thanh lý khách hàng  

Bước 1: Trên màn hình 7.5, sau khi hiển thị các khách hàng thực hiện truy vấn trên màn hình. 

Chọn khách hàng muốn thanh lý, nhấn “Thanh lý” trong cột “Thông tin khách hàng”. 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên popup các nhận thao tác thanh lý.  

 Nhấn “Đồng ý”: để thực hiện thanh lý khách hàng đã chọn. 

 Nhấn “Hủy’: để hủy bỏ thao tác  

1
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Hình 7. 8: Màn hình thực hiện thanh lý khách hàng 
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Chỉnh sửa thông tin công tơ: 

Bước 1: Trên màn hình 7.5, sau khi hiển thị các khách hàng thực hiện truy vấn trên màn hình. 

Chọn khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin công tơ, nhấn “Sửa” trong cột “Thông tin công tơ”  

1

 

Hình 7. 9: Chọn chức năng sửa thông tin công tơ 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiện lên cửa sổ thông tin chi tiết công tơ của khách hàng đã 

chọn. 

Trên đó cho phép người dùng có thể chỉnh sửa 1 số thông tin công tơ mong muốn. Nhập thay 

đổi thông tin mong muốn chỉnh sửa vào các trường cho phép như:  

 Sử dụng hệ số nhân ngoài, HSN trong: các tham số TU, TI, HSN (chỉ hiển thị với loại 

công tơ 3 pha). 

 Chủng loại, hằng số, Outsation, mật khẩu công tơ, chỉ số treo, chỉ số tháo,.. 
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Hình 7. 10: Màn hình chức năng chỉnh sửa thông tin công tơ 

Bước 3: Sau đó nhấn “Cập nhật” để lưu lại thông tin chỉnh sửa. Khi đó sẽ hiển thị lên popup 

cho phép xác nhận thao tác  

 Nhấn “Đồng ý”: để thực hiện lưu thông tin vừa cập nhật. Sau khi thực hiện, sẽ hiển thị 

thông báo câp nhật thành công hay thất bại.  

 Nhấn “Hủy’: để hủy bỏ thao tác  
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Thay công tơ 

Bước 1: Trên màn hình 7.5, sau khi hiển thị các khách hàng thực hiện truy vấn trên màn hình. 

Chọn khách hàng muốn thay công tơ, nhấn “Thay” trong cột “Thông tin công tơ”  

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiện lên cửa sổ cho phép thay đổi số công tơ. 

 Nhập số công tơ muốn thay 

 Nhập chủng loại công tơ tương ứng với số công tơ vừa nhập muốn thay thế 

 

Hình 7. 11: Màn hình thực hiện thay công tơ  

Bước 3: Sau đó nhấn “Lưu thay công tơ” để lưu lại thông tin chỉnh sửa. Khi đó sẽ hiển thị lên 

popup cho phép xác nhận thao tác  

 Nhấn “Đồng ý”: để thực hiện lưu thông tin vừa cập nhật. Sau khi thực hiện, sẽ hiển thị 

thông báo câp nhật thành công hay thất bại.  

 Nhấn “Hủy’: để hủy bỏ thao tác  

Thay Modem/DCU 

Bước 1: Trên màn hình 7.5, sau khi hiển thị các khách hàng thực hiện truy vấn trên màn hình. 

Chọn khách hàng muốn thay modem, nhấn “Thay” trong cột “Thay Modem/DCU”  

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiện lên cửa sổ cho phép thay modem. Nhập số IMEI mới 

muốn thay. 
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Hình 7. 12: Màn hình thực hiện thay Modem/DCU 

Bước 3: Sau đó nhấn “Thay Modem/DCU” để lưu lại thông tin chỉnh sửa. Khi đó sẽ hiển thị 

lên popup cho phép xác nhận thao tác  

 Nhấn “Đồng ý”: để thực hiện lưu thông tin vừa cập nhật. Sau khi thực hiện, sẽ hiển thị 

thông báo câp nhật thành công hay thất bại.  

 Nhấn “Hủy’: để hủy bỏ thao tác  

Chức năng Nhập tay: 

Bước 1: Để thực hiện nhập mới thông tin khách hàng bằng tay nhấn “Nhập tay” trên màn hình 

chức năng chính  

1

 

Hình 7. 13: Chọn chức năng “Nhập tay” 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiện lên cửa sổ cho phép nhập thông tin khách hàng. Bao 

gồm: Thông tin khách hàng, thông tin công tơ, thông tin DCU 

Lưu ý: Các trường đánh dấu (*) là các trường bắt buộc phải nhập khi khai báo mới 1 khách 

hàng gồm: Mã điểm đo, đơn vị thuộc, số công tơ, số IMEI 

Bước 3: Nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin khách hàng muốn khai báo mới.  
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Hình 7. 14: Màn hình Nhập mới khách hàng 

Các bước thực hiện khôi phục thanh lý:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng Quản lý khách hàng, họn đơn vị điện lực (cho phép thống 

kê ở tất cả các cấp đơn vị điện lực) trên cây thư mục điện lực phía bên trái màn hình  

Bước 2: Chọn “Điểm đo thanh lý” trong ô “Loại khách hàng”. 

Bước 3: Nhấn “Thực hiện”. Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên danh sách các điểm đo đã 

thanh lý thuộc đơn vị điện lực đã chọn.  

 Thông tin hiển thị gồm:  

 STT 

 Mã điểm đo  

 Tên điểm đo  

 Số IMEI  

 Số công tơ  

 Mã trạm  

 Mã cột  

 Ngày thanh lý  

 Button Khôi phục thanh lý  
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Hình 7. 15: Các bước thực hiện khôi phục điểm đo thanh lý 

Bước 4: Chọn điểm đo đã thanh lý trong danh sách muốn khôi phục thanh lý, nhấn “Khôi 

phục” trong cột “khôi phục thanh lý”  

Bước 5: Khi đó sẽ hiển thị lên popup cho phép xác nhận thao tác khôi phục thanh lý:  

 Nhấn “Đồng ý”: để khôi phục thanh lý cho điểm đo đã chọn  

 Nhấn “Hủy’: để hủy bỏ thao tác  

Chức năng Thanh lý khách hàng theo file: 

Bước 1: Khi người dùng muốn thanh lý theo danh sách khách hàng mong muốn, nhấn “Thanh 

lý theo file” 

1

 

Hình 7. 16: Chọn chức năng thanh lý theo file 

Bước 2: Khi đó cửa sổ cho phép thực hiện chức năng thanh lý sẽ hiển thị lên. Nhấn “Chọn tệp” 

để import file danh sách khách hàng muốn thanh lý  

Lưu ý: Chương trình có hỗ tợ tải File mẫu danh sách khách hàng thực hiện import bằng cách 

nhấn “File mẫu” 

Bước 3: Sau khi import file lên, danh sách khách hàng muốn thực hiện thanh lý sẽ hiển thị lên 

trên Grid. Nhấn “Thanh lý” để thực hiện thanh lý toàn bộ danh sách khách hàng đó.  
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Bước 4: Khi đó sẽ hiển thị lên popup cho phép người dùng xác nhận thao tác thanh lý:  

 Nhấn “Đồng ý”: thực hiện thanh lý  

 Nhấn “Hủy”: hủy thao tác thực hiện 

 

Hình 7. 17: Màn hình thực hiện thanh lý theo file 

7.4.Khai báo danh mục trạm  

Mục đích:  

Chức năng có mục đích quản lý cây thư mục, khai báo danh mục trạm, thêm sửa xóa thông tin 

thư mục 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Thông tin khách 

hàng”=> chọn chức năng “Khai báo danh mục trạm” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực/ công ty điện lực trên cây thư mục danh sách điện lực bên trái 

màn hình.  



 Hướng dẫn sử dụng AMISS V4.2.1 
 

© Infras Consult 2018 71 
 

1

2

 

Hình 7. 18: Màn hình chức năng Khai báo danh mục trạm 

Khi đó trên màn hình chức năng sẽ hiển thị danh sách các đơn vị con thuộc đơn vị điện lực đã 

chọn (hiển thị dưới dạng cây theo các cấp). Các cấp lần lượt được hiển thị như sau:  

  Tổng công ty 

 Công ty 

 Điện lực 

 Lộ đường dây 

 TBA 

 Sổ ghi 

 Cột 

 Công ty/Điện lực chờ khai báo 

Thực hiện thêm mới thư mục  

Bước 1: Trên màn hình hiển thị danh dách các đơn vị điện lực. Nếu muốn thêm mới thư mục 

nào thuộc 1 cấp điện lực, click chuột phải vào tên cấp điện lực đó (thư mục cha)  

Khi đó hiển thị lên các chức năng, nhấn chọn chức năng “Thêm” 



 Hướng dẫn sử dụng AMISS V4.2.1 
 

© Infras Consult 2018 72 
 

1

 

Hình 7. 19: Chọn chức năng Thêm thư mục 

Bước 2: Trên màn hình sẽ hiển thị lên cửa sổ cho phép nhập thông tin cho danh mục thêm mới. 

Nhập:  

 Tên danh mục: yêu cầu không được nhập trùng tên danh mục đã tồn trại trong thư mục cha 

đã chọn  

 Loại danh mục:  

- Khi thư mục cha là Tổng công ty ĐL, chỉ được phép chọn loại thư mục là Công ty Điện 

lực hoặc Chờ khai báo. 

- Khi thư mục cha là công ty ĐL, chỉ được phép chọn Điện lực hoặc thư mục chờ khai 

báo. 

- Khi thư mục cha là Điện lực, chỉ được phép chọn loại thư mục là lộ đường dây, Trạm 

biến áp (mặc định không chọn thì là Trạm Biến áp ) 

- Khi thư mục cha là lộ đường dây, chỉ được phép chọn loại thư mục là TBA. 

- Khi thư mục cha là TBA, chỉ được phép chọn thư mục là sổ ghi. 

- Khi thư mục cha là sổ ghi, chỉ được phép chọn thư mục là cột. 

- Khi thư mục cha là cột, không được phép khai báo tiếp. 

- Khi thư mục cha là loại chờ khai báo, chỉ được phép chọn loại thư mục là chờ khai báo 

giống như thư mục cha. 

 Cấu hình: (Chỉ áp dụng cho thư mục cha là cấp Điện lực). Cho phép chọn các loại cấu hình 

sau:  

- Đang thu thập tự động  

- Chờ cấu hình  

- Đọc Bluetooth/HHU 
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Bước 3: Nhấn “Lưu” để thực hiện thêm mới thư mục vừa tạo 

2

3  

Hình 7. 20: Màn hình thêm mới thư mục 

Thực hiện Sửa thông tin thư mục:   

Bước 1: Nếu muốn sửa thông tin của thư mục nào, trỏ đến thư mục đó sau đó nhấn chuột phái, 

chọn chức năng “Sửa”  

1

 

Hình 7. 21: Chọn chức năng Sửa thư mục 

Bước 2: Trên màn hình thông tin của thư mục, cho phép chỉnh sửa: 

 Tên danh mục (Lưu ý: Tên danh mục không được để trắng hoặc nhập trùng với tên thư 

mục đã tồn tại thuộc cùng thư mục cha) 

 Cấu hình (chỉ áp dụng với mức TBA hoặc Lộ đường dây ) 

Bước 3: Nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin thư mục vừa thực hiện chỉnh sửa.  
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2

3  

Hình 7. 22: Màn hình chỉnh sửa thông tin danh mục 

Thực hiện Xóa thư mục    

Bước 1: Thực hiện chọn thư mục muốn xóa, sau đó nhấn chuột phái, chọn chức năng “xóa”  

1

 

Hình 7. 23: Chọn chức năng Xóa thư mục đã chọn 

Bước 2: Màn hình hiển thị lên popup cho phép xác nhận thao tác xóa:  

 Nhấn “Có”: để thực hiện xóa thư mục  

 Nhấn “Không”: hủy thao tác xóa  

Lưu ý: ở đây không cho phép xóa thư mục đang chứa điểm đo 

VIII. MENU BÁO CÁO  

8.1.Thống kê mang tải  

Mục đích:  

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. 

Chức năng cho phép người dùng có thể xem được thống kê mang tải của các trạm biến áp. 

Thống kê được thực hiện dựa trên việc tính toán % mang tải và các thông số Io 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Báo cáo”=> 

chọn chức năng “Thống kê mang tải” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực trên cây thư mục điện lực phía bên trái màn hình muốn xem 

thống kê  

Lưu ý: chức năng không hỗ trợ khi muốn xem cấp tổng công ty điện lực  

Bước 3: Nhập thời gian truy vấn muốn xem báo cáo: “Từ ngày”, “Đến ngày” (chỉ cho phép 

xem tối đa trong khoảng thời gian 1 tháng) 

Bước 4: Chọn giá trị trong combobox “Lọc theo” (Các giá trị này được căn cứ theo % mang 

tải), gồm:   

o Non tải 

o Bình thường  

o Đầy tải  

o Quá tải bình thường  

o Quá tải nặng  

o --Tất cả---  

Bước 5: Cho phép chọn các tùy chọn sau  

o Cân bằng  

o Cân lại pha (với những điểm đo cần cân lại pha) 

          (Giá trị này được tính theo tỷ lệ I0 và 0.15Itb) 

Bước 6: Sau đó nhấn “Thực hiện” để thực hiện lấy ra kết quả theo điều kiện lọc đã chọn.  

1

2

3 4
5 6

7

 

Hình 8. 1: Màn hình chức năng Thống kê mang tải 
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Kết quả hiển thị gồm:  

o Tên Trạm biến áp 

o Công suất (KVA): công suất 

o U cao (kV) 

o U hạ (KV) 

o Iđm(A): là dòng điện định mức được tính theo công thức 

𝑰đ𝒎 =
𝑪ô𝒏𝒈 𝒔𝒖ấ𝒕 (𝑲𝑽𝑨)

𝑼đ𝒎(𝑲𝑽) ∗ √𝟑
 

Đơn vị: (A) 

Trong đó: Uđm (KV) – là điện áp định mức đơn vị kV. Mặc định Uđm=0.4 

(KV) 

o Ia, Ib, Ic là dòng điện max trong thời gian thực hiện.   

o I0 (A): – 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 Imax (A) là dòng điện max của cả 3 pha 

o Ua, Ub, UC: điện áp  

o Cos phi: là giá trị cos trung bình 3 pha 

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” 

o Thời gian: là thời điểm I đạt giá trị Max trong khoảng thời gian từ ngày đến ngày 

đã chọn 
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o Mức độ mang tải (%) là tính toán dựa trên thông số Imax và Iđm. Công thức tính 

như sau: 

𝑴ứ𝒄 độ 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝒕ả𝒊 % =  
𝑰𝒎𝒂𝒙

𝑰đ𝒎
∗ 𝟏𝟎𝟎% 

o Ghi chú:  

- Nếu mức độ mang tải <30%: Ghi chú là “non tải”, màu xanh lá nhạt 

- Nếu mức độ mang tải % >=30% và mức độ mang tải <80% : Ghi chú là 

“Bình thường”, không màu  

- Nếu mức độ mang tải % >=80% và <100%: Ghi chú là “Đầy tải”, màu vàng  

- Nếu mức độ mang tải %>=100 và <120%: Ghi chú là “Quá tải bình thường”, 

màu da cam  

- Nếu mức độ mang tải % >=120%: Ghi chú là “Quá tải nặng”, màu đỏ  

Bước 7: Nếu muốn xuất kết quả vừa thực hiện trên web ra file excel lưu về máy nhấn “Excel” 

8.2.Thống kê sản lượng: 

Mục đích:  

Cho phép thống kê sản lượng của toàn bộ điểm đo trong Điện lực/TBA, nhóm khách hàng. Sản 

lượng được tính theo công thức sau:  

 Tổng sản lượng giao= [chỉ số công tơ chiều giao 0h (đến ngày +1)- chỉ số công tơ 

chiều giao 0h (từ ngày)]*HSN 

 Tổng sản lượng nhận= [Chỉ số công tơ chiều nhận 0h (đến ngày+1)- chỉ số công tơ 

chiều nhận 0h (từ ngày)]*HSN 

Các thông số sản lượng bao gồm: 

- Sản lượng giao biểu tổng, biểu 1, biểu 2, biểu 3 

- Sản lượng nhận biểu tổng, biểu 1, biểu 2, biểu 3 

- Tính sản lượng của từng điểm đo từ ngày đến ngày 

- Đơn vị thống kê được thống nhất trong chức năng là KWh. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Báo cáo”=> 

chọn chức năng “Thống kê mang tải” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực trên cây thư mục điện lực phía bên trái màn hình muốn xem 

thống kê  
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Lưu ý: chức năng không hỗ trợ khi muốn xem cấp tổng công ty điện lực  

Bước 3: Nhập thời giao truy vấn muốn xem báo cáo: “Từ ngày”, “Đến ngày” (chỉ cho phép 

xem tối đa trong khoảng thời gian 1 tháng) 

Bước 4: Chọn loại hiển thị: 

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

không chọn thì sẽ hiển thị theo màn hình hiển thị) 

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

Khi tích chọn loại này, công thức sẽ không áp dụng HSN 

Bước 5: Sau đó nhấn “Thực hiện” để thực hiện lấy ra kết quả theo điều kiện lọc đã chọn. 

Kết quả hiển thị gồm:  

- STT  

- Mã khách hàng  

- Số công tơ  

- HSN 

- Tổng sản lượng giao 

- Tổng sản lượng nhận 

- Tổng sản lượng giao biểu 1 

- Tổng sản lượng nhận biểu 1 

- Tổng sản lượng giao biểu 2 

- Tổng sản lượng nhận biểu 2 

- Tổng sản lượng giao biểu 3 

- Tổng sản lượng nhận biểu 3 

1

2

3 4
5 6

 

Hình 8. 2: Màn hình chức năng Thống kê sản lượng 
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Bước 7: Nếu muốn xuất kết quả vừa thực hiện trên web ra file excel lưu về máy nhấn “Excel”. 

Bước 7: Nếu muốn xuất kết quả vừa thực hiện trên web ra file excel lưu về máy nhấn “Excel” 

8.3.Báo cáo xử lý RF/GPRS 

Mục đích:  

Chức năng thực hiện lưu lại lịch sử thay thế của thiết bị mạng RF/ GPRS (Modem, DCU, CAC, 

Repeater,..) để hỗ trợ công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống cũng như trong 

công tác khắc phục trên tuyến.  

Chức năng gồm có 3 tab thực hiện các nhiệm vụ sau:  

 Thống kê số lượng, tỷ lệ lịch sử thay thế thiết bị mạng RF/GPRS  

 Thống kê chi tiết thông tin lịch sử thay thế của thiết bị mạng RF/GPRS theo thời gian 

tùy chọn  

 Nhập thông tin xử lý RF/GPRS bằng file excel. 

Mô tả các loại lỗi cho hệ thống RF/GPRS: 

Nguồn lỗi Thống kê xử lý RF Thống kê xử lý GPRS 

Lỗi do IFC Lỗi do DCU: DCU không 

báo đèn, không online khi đã 

được cấp nguồn, sim hoạt 

động tốt, FW DCU 1.0 không 

thể nâng cấp từ xa, Cấu hình 

nhầm Port 

Lỗi do CAC: CAC routing 

kém, hay bị remove 

Direction, Backup, FW CAC 

1.01 không thể nâng cấp từ 

xa, đọc kém 

Lỗi do Module RF: Module 

không truyền được, Module 

đọc chập chờn, Module bị 

cong, gẫy chân mạch (đối với 

Cấu hình và up FW tại 

Modem: Modem chưa 

chuyển cấu hình địa chỉ vùng 

(sai cấu hình). Up Firmware 

mới cho Modem. 

Lỗi Modem:  

Modem không đọc được do 

mật khẩu sai. 

Modem không truyền được 

tín hiệu. 

Modem không tương thích 

với công tơ. 

Modem phải tháo diot mới 

có kết nối trở lại. 

Modem mất kết nối (Sau khi 

đã test loại trừ các lỗi nhà 
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các thiết bị chưa thực hiện 

thay thế) 

Lỗi do Anten 408, GSM: 

không có hư hỏng từ bên 

ngoài tuy nhiên không hoạt 

động cần thay ăng ten mới) 

Lỗi do Repeater: Thay mới, 

bổ sung, Repeater phiên bản 

cũ <3.2 (đọc chập chờn kém 

hoặc không thể nâng cấp 

2CHN), Repeater không kết 

nối dù được cấp nguồn và 

đấu nối đúng cách, lắp mới 

Repeater vào vị trí thiếu 

Lỗi do Firmware: Dữ liệu 

kém do lỗi FW DCU, CAC 

phiên bản cũ, DCU, CAC cần 

nâng cấp Firmware cải thiện 

tốc độ đọc, DCU hoặc CAC 

lỗi trong quá trình nâng cấp 

FW 

mạng, lỗi lắp đặt, lỗi nguồn, 

…..). 

Lỗi cáp chuyển đổi: 

Cáp mới cắm vào nhưng vẫn 

không đọc được. Đầu dây tín 

hiệu và chân cáp modem tiếp 

xúc kém. Cap dùng lâu ngày 

hư hỏng không truyền được 

dữ liệu. Cáp rỉ sét. Thay cáp 

mới đọc dữ liệu bình thường. 

Lỗi hư hỏng cháy nổ do 

nguồn: 

Nguồn không cung cấp điện 

cho modem, hoặc cung cấp 

điện áp ko đủ công suất cho 

modem, cháy nguồn (Trạm 

vẫn bình thường, lõi do 

nguồn của mình bị vào nước 

hoặc hoạt động lâu ngày bị 

hư hỏng cháy nổ) 

Lỗi do điện lực  Đấu sai, lỏng nguồn DCU: 

Điện lực đấu sai theo hướng 

dẫn, đấu nhầm chân, DCU 

không được cấp nguồn, 

không bật át, DCU sai mã 

IMEI, do cháy nổ. 

Đấu lỏng CAC: Điện lực khi 

thay thế lắp lỏng CAC, 

không tiếp xúc, cong chân 

mạch 

Cháy trạm: Modem và 

nguồn bị cháy dẫn đến mất 

kết nối do cháy trạm (Cháy 

trạm có thể do nguyên nhân 

điện áp cao…. Hoặc do sét 

đánh và có lập văn bản với 

điện lực). 

Cắt điện: Điện lực cắt điện 

nhưng ko báo IFC dẫn đến 

modem mất kết nối. 
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Lắp lỏng Module RF: Điện 

lực khi thay thế Module RF 

lắp lỏng, không tiếp xúc, 

cong chân mạch. 

Lắp lỗi Anten 408, GSM: 

Lắp nhầm loại Ăng ten, khi 

sửa chữa lắp không chặt, 

trong quá trình sửa chữa làm 

đứt dây ăng ten, đặt ăng ten ở 

các vị trí đọng nước, chạm 

ăng ten vào kim loại. 

Lắp lỗi nguồn Repeater, sai 

mã SI: Repeater không được 

cấp nguồn do đấu sai cách, 

tuột nguồn, chưa bật át, sai 

mã SI, cháy nổ do đấu sai 

Lỗi thao tác lắp đặt, quên 

nạp tiền cước, thay sim: 

Quên lắp Sim cho DCU, thay 

thế sim mới, chưa thanh toán 

cước, lắp nhầm vị trí DCU 

hoặc Repeater. 

Cắt điện, thanh lý, khai báo 

công tơ mới, sửa mã NO: 

Điện lực cắt điện sửa chữa 

nhưng ko báo IFC dẫn đến 

DCU, hoặc Repeater mất kết 

nối ảnh hưởng đến tỷ lệ dữ 

liệu , công tơ thanh lý hoặc 

thêm mới chưa khai báo 

Cổng giao tiếp RF hỏng: 

Cổng giao tiếp RS sau thời 

gian sử dụng bị hư hỏng hoặc 

thay công tơ mới có cổng RS 

hư hỏng. 

Không tìm thấy Modem, 

nguồn: Điện lực tháo 

modem, nguồn về hoặc 

modem, nguồn bị mất không 

thấy. 

Lỗi khai báo NOC: Điện lực 

thay modem nhưng không 

báo, lắp mới không báo. 

Lỗi thao tác lắp đặt của 

điện lực:  

Điện lực thay công tơ mới 

gắn lỏng cáp nối. Lỏng 

nguồn, lỏng modem dữ liệu 

truyền về chập chờn. Đấu 

nhầm dòng điện cho nguồn, 

không cắm cáp. 

Đấu nhầm dây tín hiệu, cổng 

giao tiếp. 

Không cắm modem, không 

cắm nguồn…. 

Thanh lý: Điện lực đã thanh 

lý trạm  dẫn đến modem mất 

kết nối 

Thay công tơ khác loại 

nhưng không khai báo: 

Điện lực thay công tơ khác 
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loại nhưng không thông báo 

lên IFC dẫn tới modem vẫn 

online nhưng không đọc 

được dữ liệu.  

Sau khi khai báo chủng loại 

công tơ mới đọc dữ liệu bình 

thường. 

Điện lực thay công tơ lỗi 

không đọc được dữ liệu:  

Điện lực thay công tơ không 

có cổng giao tiếp, Công tơ 

chưa mở cổng  

Công tơ chưa thiết lập đúng 

tốc độ đọc 

Thiết lập mật khẩu sai so với 

quy định dẫn đến không thu 

thập được số liệu, Công tơ 

lỗi không thể đọc được dữ 

liệu. 

Lỗi do nhà mạng Lỗi sóng nhà mạng: Sim 

cháy do sử dụng lâu ngày , 

DCU sử dụng SIM của nhà 

mạng có chất lượng sóng 

yếu, nghẽn mạng cần thay 

nhà mạng khác tốt hơn 

Lỗi sóng nhà mạng:  

Dùng bộ test sóng mức sóng 

nhà mạng không có hoặc quá 

yếu dẫn đến modem ko kết 

nối, đựơc hoặc thay một vài 

bộ modem mới cùng nhà 

mạng không lên thay khác 

nhà mạng online bình 

thường. 

Lỗi SIM:  

Sim lắp vào modem mới 

không kết nối.Sim lắp vào 
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mạch test sóng không hiện 

cột sóng. Sim cháy, bản 

mạch rỉ sét. 

Lỗi khách quan Lỗi khách quan: Lỗi do 

chuột cắn, ngoại lực gây đứt 

dây anten, dây nguồn, các 

yếu tố khác ảnh hưởng tới 

hoạt động của hệ thống (ví 

dụ: DCU từ sơn bị xe tải va 

chạm dẫn đến cháy nổ) 

Lỗi khách quan :  

Lỗi do chuột cắn đứt dây 

anten, dây nguồn, cáp kết nối 

tín hiệu, chạm chập 

nguồn….. 

 

Các bước thực hiện:  

Tab “Thống kê xử lý”: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Báo cáo”=> 

chọn chức năng “Báo cáo xử lý RF/GPRS” vào tab “Thống kê xử lý” 

Bước 2: Chọn đơn vị tổng công ty/ Cty điện lực/ TBA muốn xem thống kê bên cây thư mục. 

Bước 3: Chọn xem thống kê GPRS hoặc xem thông kê RF 

Bước 4: Chọn thời gian truy vấn “Từ ngày”, “Đến ngày” (Cho phép chọn xem tối đa 1 tháng) 

để xem dữ liệu thống kê. Trong trường hợp không chọn mặc định là ngày hiện tại. 

Bước 5: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả. Bảng thống kê thể hiện các thông tin bao gồm: 

 STT 

 Phân loại lỗi: gồm tất cả các loại lỗi:  

 Các lỗi do điện lực  

 Các lỗi do IFC 

 Các lỗi khách quan  

 Các lỗi do nhà mạng 

 Tổng điểm xử lý 

 Tỷ lệ (%): = Tổng Điểm Xử Lý/ Tổng số điểm lỗi * 100% 
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1

2

3 4 5 6

 

Hình 8. 3: Màn hình chức năng tab “Thống kê xử lý” 

Bước 6: Nhấn “Excel” để xuất kết quả vừa truy vấn được ra file excel. 

Tab “Thống kê chi tiết xử lý”: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Báo cáo”=> 

chọn chức năng “Báo cáo xử lý RF/GPRS”. 

Bước 2: Chọn tab “Thống kê chi tiết xử lý” 

Bước 3: Chọn thống kê xử lý RF hoặc chọn thống kê xử lý GPRS 

Bước 4: Chọn lọc xem theo nguồn lỗi, cho phép chọn các loại sau:  

 Lỗi do IFC 

 Lỗi do điện lực  

 Lỗi do nhà mạng  

 Lỗi khách quan. 

Bước 5: Chọn loại lỗi thuộc nguồn lỗi đã chọn theo thống kê xử lý RF hoặc GPRS.  

Bước 6: Nhập thời gian truy vấn muốn xem “Từ ngày”, “Đến ngày” (Cho phép xem tối đa 

trong 1 tháng). Mặc định nếu không chọn là ngày hiện tại.  

Bước 7: Nhấn “Thực hiện” xem kết quả thống kê theo điều kiện lọc, gồm các thông tin sau:  

 STT 

 Điện lực  

 Tên trạm  

 Tình Trạng Trước Xử Lý 
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 Cách xử lý  

 Loại Thiết bị 

 Mã Thiết Bị Cũ 

 Version cũ 

 Mã Thiết Bị Mới 

 Version mới 

 Nguyên Nhân Lỗi 

 Kết quả Xử Lý 

 Nhân Viên Xử Lý 

 Ngày Xử Lý 

 Số lần đã xử lý: thống kê số lần tác động đến thiết bị (giá trị check là cột thiết bị mới) 

trong khoảng thời gian từ trước đến hiện tại. 

 Kênh 

 Barcode 

 Ghi chú 

Bước 7: Nhấn “Excel” nếu muốn xuất kết quả thống kê được ra file excel. 

Tab “Nhập thông tin xử lý RF-GPRS”: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Báo cáo”=> 

chọn chức năng “Báo cáo xử lý RF/GPRS”. 

Bước 2: Chọn tab “Nhập thông tin xử lý RF-GPRS”. 

1

2

3

4
5 6

 

Hình 8. 4: Màn hình chức năng Nhập thông tin xử lý RF-GPRS 
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Bước 3: Chọn đơn vị điện lực/TBA muốn nhập thông tin xử lý RF/GPRS trên cây thư mục bên 

trái màn hình. 

Bước 4: Nhấn “File mẫu” để tải file mẫu, sau đó nhập thông tin xử lý RF/GPRS muốn import. 

File mẫu có định dạng như sau:  

 

Hình 8. 5: File mẫu import nhập thông tin xử lý RF/GPRS 

Bước 5: Nhấn “Chọn tệp” sau đó trỏ đến file thông tin xử lý RF/GPRS ở bước 3 để thực hiện 

import. Sau khi file được import lên sẽ hiển thị thông tin nội dung file lên trên màn hình.  

Bước 6: Nhấn “Cập nhật” để thực hiện cập nhật thông tin xử lý vừa thực hiện import lên.  

 Nhấn “Cập nhật” để thực hiện cập nhật thông tin xử lý vừa thực hiện import lên  

 Kết quả sẽ được hiển thị lên trên màn hình. 

o Với các bản ghi cập nhật thành công sẽ hiển thị màu xanh, cột cuối cùng trên Grid sẽ 

hiện lên kết quả “Thành công” 

o Các bản ghi cập nhật thất bại sẽ hiển thị màu đỏ (nội dung nhập vào không hợp lệ, ví 

dụ: tên điện lực không trùng với tên khai báo trong hệ thống).  

Bước 7: Đối với những bản ghi bị lỗi hiển thị màu đỏ, nếu muốn sửa thông tin sai, thực hiện 

trỏ đến bản ghi đó, nhấn vào button “Sửa” ở cột “Chức năng thực hiện”. Khi đó cửa sổ thông 

tin của bản ghi đó sẽ hiện lên cho phép thực hiện chỉnh sửa thông tin ngay trên web.  
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7

Chỉnh sửa thông tin không 
hơp lệ 

 

Hình 8. 6: Chỉnh sửa thông tin RF/GPRS nhập vào 

IX. MENU TIỆN ÍCH   

9.1.Ước tính tổn thất  

Mục đích:  

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 Đầ𝐮 𝐧𝐠𝐮ồ𝐧 –  𝐒ả𝐧 𝐥ượ𝐧𝐠 đ𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡ươ𝐧𝐠 𝐩𝐡ẩ𝐦

𝐒ả𝐧 𝐥ượ𝐧𝐠 đầ𝐮 𝐧𝐠𝐮ồ𝐧
∗  𝟏𝟎𝟎 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Tiện ích”=> 

chọn chức năng “Ước tính tổn thất” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực trên cây thư mục điện lực phía bên trái màn hình muốn xem 

thống kê  

Lưu ý: chức năng không hỗ trợ khi muốn xem cấp tổng công ty điện lực  

Bước 3: Nhập thời gian truy vấn muốn xem báo cáo: “Từ ngày”, “Đến ngày” (Cho phép thông 

kê tối đa 1 tháng)  

Bước 4: Tích chọn nhập điểm đo đầu nguồn hoặc nhập chỉ số đầu nguồn để lấy thông số tính 

sản lượng đầu nguồn  

Bước 5: Tùy vào việc tich chọn ở bước 4 là gì mà thực hiện nhập các thông số sau:  

 Nếu chọn Nhập chỉ số đầu nguồn. Khi đó cần nhập các thông tin sau:  
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o Chỉ số mới (yêu cầu chỉ số mới phải lớn hơn chỉ số cũ) 

o Chỉ số cũ  

o HSN (hệ số nhân) 

 Nếu chọn nhập điểm đo đầu nguồn. Khi đó cần nhập:    

o Nhập mã điểm đo đầu nguồn 

Bước 6: Nhấn “Thực hiện” để thực hiện lấy chỉ số đầu nguồn, điện thương phẩm, từ đó tính 

được % tổn thất theo công thức sau:  

% 𝐭ổ𝐧𝐠 𝐭𝐡ấ𝐭 =  
𝐒ả𝐧 𝐥ượ𝐧𝐠 Đầ𝐮 𝐧𝐠𝐮ồ𝐧 –  𝐒ả𝐧 𝐥ượ𝐧𝐠 đ𝐢ệ𝐧 𝐭𝐡ươ𝐧𝐠 𝐩𝐡ẩ𝐦

𝐒ả𝐧 𝐥ượ𝐧𝐠 đầ𝐮 𝐧𝐠𝐮ồ𝐧
∗  𝟏𝟎0 

Trong đó:  

Sản lượng một điểm đo = (Chỉ số mới – chỉ số cũ)*HSN 

1

2

3

4

5

6

 

Hình 9. 1: Màn hình chức năng ước tính tổn thất 

9.2.Xuất chỉ số Pmax/pmin/Pavg 

Mục đích:  

Dựa trên các thông số phụ tải loadprofile thu thập về từ công tơ theo chu kỳ 30/ 60 phút, chức 

năng cho phép xem thông tin công suất P max, P min, P avg của điểm đo. 
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Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Tiện ích”=> 

chọn chức năng “Xuất chỉ số Pmax/PMin/Pavg” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực trên cây thư mục điện lực phía bên trái màn hình muốn xem 

thống kê  

Lưu ý: chức năng không hỗ trợ khi muốn xem cấp tổng công ty điện lực  

Bước 3: Nhập tháng muốn xem thống kê (Không chọn mặc định tháng hiện tại)  

Bước 4: Tích chọn các thông số mong muốn hiển thị kết quả, gồm:  

{Pgiaomax, Pgiaomin, Pgiao trung bình, P nhận max, P nhận min, P nhận trung bình} 

Mặc định tất cả các giá trị trên được tích chọn. Trong trường hợp không muốn xem kết quả của 

giá trị nào sẽ bỏ tích chọn giá trị đó  

 

Hình 9. 2: Màn hình chức năng xuất chỉ số Pmax/Pmin/Pavg 

Bước 5: Nhấn “Thực hiện” để thực hiện xem kết quả thống kê theo điều kiện lọc đã nhập  

Bước 6: Nếu muốn xuất kết quả ra file excel, nhấn “Excel” 

9.3.Bản đồ số  

Mục đích:  

Chức năng hiển thị bản đồ vị trí của các điểm đo, cột, dcu, repeater, TBA … trên bản đồ đồng 

thời cũng cho phép import thông tin vị trí tọa độ phục vụ việc xem và lưu thông tin bản đồ theo 

file KML hoặc theo file excel với các loại:  

 DCU: tọa độ của DCU 

 REP: tọa độ của repeater 
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 COT: tọa độ của cột 

 MOD: tọa độ của modem 

 TBA: là vị trí đánh dấu trạm 

Ngoài ra người vận hành có thể cập nhật lại ID của repeater trên bản đồ trong trường hợp có 

thay đổi, khai báo Repeater có trong DCU những chưa có trong bản đồ MAP.  

Các bước thực hiện xem bản đồ  

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Tiện ích”=> 

chọn chức năng “Bản đồ số” 

Bước 2: Chọn TBA trên cây thư mục điện lực phía bên trái màn hình muốn xem bản đồ  

Lưu ý: chức năng chỉ hỗ trợ xem cấp Trạm biến áp, không hộ trợ xem các cấp tổng công ty 

điện lực/công ty điện lực/điện lực 

Khi đó chức năng sẽ load lên bản đồ của đơn vị điện lực đã chọn gồm các thông tin vị trí gồm: 

repeater đặt, trạm biến áp, DCU, Modem, vị trí cột. 

Một số tính năng trên bản đồ hiển thị: 

 Cho phép lựa chọn hiển thị dưới thông tin bản đồ hoặc vệ tinh 

 Có chức năng phóng to thu nhỏ bản đồ: 

o Khi click “+”: Bản đồ được phóng to lên  

o Khi click “-”: Bản đồ được thu nhỏ lại 

 Cho phép chọn hiển thị ký hiệu trên bản đồ (tích vào checkbox thông tin muốn hiển 

thị trên bản đồ). 

 Tích chọn vào “Chú thích” để hiển thị chú thích màu sắc đánh dấu các ký hiệu:  
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Hình 9. 3: Màn hình chức năng Bản đồ số 

 Khi click vào các ký hiệu đánh dấu DCU, Modem, Repeater, cột, TBA trên bản đồ sẽ 

view lên thông tin chi tiết: 

Ký hiệu Loại hiển thị Mô tả  Ghi chú 

 
Modem MOD: <Số IMEI>, số 

công tơ, mã điểm đo, tên 

điểm đo, trạng thái, vĩ độ, 

kinh độ 

Đối với hệ thống 3 pha:  

- Màu xanh: online 

- Màu đỏ: offline   

 
DCU DCU: <Số IMEI>, Trạng 

thái, Kinh độ, vĩ độ 

- Màu xanh: online 

- Màu đỏ: offline   

 
Cột Cột: hiển thị mã cột, tên 

cột, kinh độ, vĩ độ 

 

 
Repeater REP: <Repeater ID>, Mã 

cột, trạng thái, kinh độ, vĩ 

độ 

- Màu xanh: online 

- Màu đỏ: offline 

Trường hợp đặc biệt: 

- Màu tím: Đối với 

Repeater có thông tin 
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trong DCU và không có 

trên MAP 

- Màu vàng: Đối với 

Repeater chỉ có thông tin 

trên MAP mà không có 

thống tin trong DCU 

 TBA TBA: <tên trạm biến áp>, 

kinh độ, vĩ độ 

 

 

Các bước thực hiện import file thông tin bản đồ:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng “Bản đồ số”, nhấn chọn loại file muốn import. Có thể tích 

chọn “File *.KML” hoặc “File excel”.  

Bước 2: Nhấn “Chọn file” để tải file lên  

 Nếu tích chọn “File *.KML”:  

 Cho phép import file có đuôi .KML (file do người vận hành vẽ vị trí đặt các trạm biến 

áp, DCU, Repeater, cột, đường lối các cột trong trạm) 

 Nội dung file gồm tên và mô tả các thông tin về Repeater, Modem, DCU, TBA, cột và 

mô tả:  

- Repeater bắt đầu là REP 

- DCU bắt đầu bằng DCU 

- Trạm bắt đầu bằng TBA  

- Modem bắt đầu là MOD  

- Còn lại là cột  

 Nếu tích chọn “File excel”:  

 Cho phép import file excel có thông tin tọa độ muốn cập nhật.  

 Người dùng có thể tải file mẫu excel bằng cách nhấn vào “file excel mẫu”. Sau đó nhập 

thông tin vào file mẫu đã tải về  

 

Bước 3: Nhấn “Kiểm tra” để thực hiện kiểm tra xem file tải lên đã đúng định dạng hay chưa. 
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1
2 3

 

Hình 9. 4: Thực hiện chức năng Kiểm tra file import 

Bước 4: Sau khi kiểm tra sẽ hiển thị thông báo, các thông tin điểm đo hợp lệ được hiển thị lên 

trên bản đồ. Ngoài ra nếu trong file có các nội dung khai báo thông tin không hợp lệ, nhấn 

“Danh sách lỗi” để view lên chi tiết danh sách lỗi không hợp lệ cần chỉnh sửa trong file import 

vào 

4

 

Hình 9. 5: Màn hình hiển thị danh sách lỗi 

Bước 5:  Nhấn “Lưu” để lưu vị trí bản đồ thông tin vừa thực hiện import  

Bước 6: Trường hợp người dùng muốn xuất tọa độ vị trí thông tin DCU, Repeater, modem, 

cột,.. ra file excel nhấn “Xuất tọa độ” 

Các bước thực hiện sửa thông tin Repeater   

Bước 1: Để thể sửa ID của repeater trong trường hợp thông tin repeater chưa đúng, nhấn “Sửa 

ID”.  



 Hướng dẫn sử dụng AMISS V4.2.1 
 

© Infras Consult 2018 94 
 

1

 

Hình 9. 6: Chọn chức năng Thực hiện sửa ID Repeater 

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên các trường cho phép nhập thay đổi ID:  

 Nhập đúng ID cũ của repeater muốn sửa  

 ID mới muốn thay đổi.  

Bước 3: Khi đó trên màn Nhấn “Thực hiện” khi đó ID repeater sẽ được cập nhật lại.  

Bước 4: Trường hợp muốn hủy thao tác nhấn vào button “Hủy”  

2 2
3

4

 

Hình 9. 7: Thực hiện thay đổi thông tin Repeater trên bản đồ 

Các bước khai báo Repeater có trong DCU nhưng không có trên Map  

Bước 1: Trong trường hợp trên bản đồ có những Repeater thuộc TBA đã chọn có trong DCU 

nhưng trên bản đồ chưa có thông tin. Người dùng muốn khai báo các Repeater này trên bản đồ, 

nhấn “Khai báo Repeater có trong DCU” 

1

 

Hình 9. 8: Chọn chức năng Khai báo Repeater có trong DCU  
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Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên thông tin cho phép khai báo repeater mới.  

Chọn Repeater ID muốn khai báo trong Combobox “Rep ID” chứa danh sách các ID repeater 

có trong DCU.  

Bước 3: Nhập thông tin khai báo Repeater với Repeater ID đã chọn ở bước 2:  

 Mã cột 

 Kinh độ  

 Vĩ độ 

Bước 4: Nhấn “Thêm” để thêm mới Repeater vừa khai báo lên bản đồ. 

2 3

4

 

Hình 9. 9: Các bước thực hiện khai báo Repeater có trong DCU chưa có trong Map  

9.4.Giao nhận trạm 110KV 

Mục đích:  

Chức năng cho phép lấy các chỉ số chốt của điểm đo tại ngày chốt. 

Đầu vào là file excel gồm các thông tin về điểm đo như: mã điểm đo, hệ số nhân, chỉ số cũ, chỉ 

số mới, 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 thông số được cập nhật là: chỉ số mới và sản lượng mới. 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Tiện ích”=> 

chọn chức năng “Giao nhận trạm 110KV”. 
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Bước 2: Nhấn “File mẫu” để tải file mẫu, sau đó nhập thông tin điểm đo: mã điểm đo, hệ số 

nhân, chỉ số cũ, chỉ số mới, sản lựơng mới….  

File mẫu có định dạng như sau:  

 

Hình 9. 10: File mẫu import chức năng giao nhận trạm 110KV 

Bước 3: Nhấn “Chọn tệp” sau đó trỏ đến file vừa nhập thông tin ở bước 2 để thực hiện import. 

Bước 4: Nhập thời điểm ngày, giờ (24h) chốt để lấy các chỉ số chốt của điểm đo  

Bước 5: Nhấn “Nạp dữ liệu” để lấy chỉ số chốt của điểm đo đã import vào.  

 Các thông số được cập nhật là: chỉ số mới và sản lượng mới. Chỉ số được lấy theo chỉ 

số chốt thiết lập trong công tơ. 

 Lấy chỉ số trong bảng DL_TSVH và hàng CSC_THANG, 

 Lấy chỉ số giao động trong khoảng 2h từ thời điểm chọn. 

 Công thức tính toán: SL_MOI = (CS_MOI – CS_CU)*HSN 

o Cột SL_MOI luôn lấy phần nguyên, không lấy phần thập phân 

o Cột CS_MOI: 

 Nếu HSN<1000 -  lấy phần nguyên, không lấy phần thập phân 

 Nếu HSN>=1000 – lấy 1 số sau phần thập phân 

Bước 6: Nhấn “Excel” để xuất thông tin kết quả ra file excel.  
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1

23

4
5

 

Hình 9. 11: Các bước thực hiện chức năng Giao nhận trạm 110KV 

9.5.Quản lý Modem/DCU 

Mục đích:  

Chức năng hỗ trợ người dùng cập nhật thông tin của DCU:  

 Xem danh sách Modem/DCU 

 Đánh dấu mất điện cho DCU  

 Thay DCU 

 Map công tơ vào DCU 

Các bước thực hiện:  

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Tiện ích”=> 

chọn chức năng “Quản lý Modem/DCU”. 

Bước 2: Chọn TBA/Đơn vị điện lực bên cây thư mục bên trái màn hình. Khi đó trên màn hình 

chức năng sẽ hiển thị lên thông tin danh sách các số IMEI thuộc đơn vị đã chọn. Gồm:  

 STT 

 Số IMEI 

 Địa chỉ IP  

 Port 

 Thông tin Simcard 

 Trạng thái:  

: online 

: offline 
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 : Offline-Mất điện 

Bước 3: Để xuất kết quả trên Grid ra file excel nhấn “Excel” 

Note: Nếu muốn lọc tìm 1 số IMEI nào trong danh sách, nhập số IMEI muốn tìm vào trong 

textbox “Nhập IMEI” => Sau đó nhấn “Tìm kiếm”. 

1

2

3

Nhập số IMEI muốn tìm 
kiếm vào textbox

 

Hình 9. 12: Màn hình chức năng quản lý Modem/DCU 

Đánh dấu mất điện:  

Trường hợp muốn đánh dấu mất điện cho DCU/Modem trỏ đến bản ghi số IMEI DCU/modem 

đó tích chọn checkbox ở ô “đánh dấu mất điện”:  

 Checkbox được tích chọn: đánh dấu mất điện  

 Checkbox bỏ tích chọn: Bỏ đánh dấu mất điện 

Lưu ý:  

 Ở đây không cho phép chỉnh sửa, đánh dấu mất điện đối với DCU đang online chỉ cho phép 

chỉnh sửa cập nhập trạng thái mất điện đối với DCU đang offline/offline-mất điện 

 Khi có dữ liệu về, chương trình sẽ tự động chuyển trạng thái mất điện thành có điện. 
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1

2

 

Hình 9. 13: Thực hiện đánh dấu mất điện 

Thay DCU/Modem: 

Bước 1: Để thực hiện thay DCU/modem, trỏ đến DCU/Modem muốn thay trên Grid, sau đó 

nhấn chọn “Thay DCU” để mở lên cửa sổ nhập thông tin thay DCU 

Bước 2: Nhập các thông tin sau để thay Modem/DCU: 

 Số IMEI mới: bắt buộc  

 Đơn vị: không bắt buộc (Lưu ý: Nếu không chọn trạm mặc định là cho thay tất).  

Bước 3: Nhấn “Lưu” để lưu thông tin thay đổi. 

1

2

3

 

Hình 9. 14: Các bước thực hiện thay DCU/Modem 

Khai báo công tơ vào DCU bằng file 

Bước 1: Để khai báo công tơ vào DCU, trên Grid trỏ đến DCU muốn map file danh sách công 

tơ vào DCU, sau đó nhấn .  

Bước 2: Trên cửa sổ map công tơ vào DCU, tải file mẫu sau đó nhập thông tin danh sách các 

số công tơ muốn map vào DCU. File mẫu có định dạng như sau:  
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Hình 9. 15: File mẫu map công tơ vào DCU 

Bước 3: Nhấn “Chọn tệp” sau đó trỏ đến file danh sách công tơ vừa nhập ở bước 2 sau đó thực 

hiện import lên. File đúng định dạng sẽ import thành công và hiển thị dữ liệu file lên trên web.  

Bước 4: Tích chọn các công tơ trên Grid (mặc định không chọn tất cả danh sách công tơ đều 

được tích chọn) 

Bước 5: Nhấn “Thực hiện”để map danh sách các số công tơ đã chọn vào DCU. Sau khi thực 

hiện xong trên màn hình sẽ hiển thị thành công hay thất bại.  

23

4

5

 

Hình 9. 16: Màn hình Map công tơ vào DCU 

Tự động map công tơ vào DCU 

Bước 1: Chức năng hỗ trợ chức năng tự động duyệt map công tơ vào DCU, bằng cách click 

vào button  

Bước 2: Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên cửa sổ chứa danh sách các số công tơ người dùng 

thực hiện khai báo hoặc thay công tơ trên web ở chức năng “Quản lý khách hàng” thuộc đơn 

vị điện lực đã chọn bên cây thư mục.  

Tích chọn vào các công tơ trong danh sách ở trạng thái Chờ Duyệt. 

Bước 3: Sau đó nhấn “Lưu’ để tự động map số công tơ đó vào DCU.  
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Hình 9. 17: Màn hình thực hiện tự động map công tơ vào DCU 

X. MENU QUẢN LÝ    

10.1.Quản lý người dùng  

Mục đích:  

 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. 

 Ngoài ra ở đây còn có chức năng mở khóa tài khoản trong trường hợp tài khoản người dùng 

bị khóa do nhập thông tin đăng nhập sai, nhiều lần không thành công. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Quản lý”=> 

chọn chức năng “Quản lý người dùng” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực trên cây thư mục điện lực phía bên trái màn hình muốn xem 

danh sách người dùng  
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Hình 10. 1: Màn hình chức năng quản lý người dùng 

Các bước thêm mới tài khoản:  

Bước 1: Trên màn hình chức năng Quản lý người dùng, nhấn “Thêm mới” để hiển thị lên cửa 

sổ cho phép nhập thông tin tài khoản muốn thêm mới  

1

 

Hình 10. 2: Chọn chức năng thêm mới tài khoản 

Bước 2: Nhập các trường thông tin cho tài khoản thêm mới:  

- Tên đăng nhập: không được trùng với tên đăng nhập đã tồn tại 

- Mật khẩu : mật khẩu nhập yêu cầu  gồm cả chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt, ít 

nhất 6 ký tự 

- Nhập lại mật khẩu 

- Tên người dùng  

- Địa chỉ  

- Đơn vị thuộc 

- Số điện thoại 

- Email: yêu cầu đúng định dạng email 

- Có thể tích chọn quyền “Xem tất cả điểm đo” 
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Lưu ý: Yêu cầu bắt buộc nhập các trường được đánh dấu (*) 

Bước 3: Nhấn “Lưu” để thêm mới tài khoản vừa nhập thông tin.  

Sau khi thêm mới thành công, người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản vừa mới tạo.  

2

3  

Hình 10. 3: Màn hình thêm mới thông tin người dùng 

Các bước Mở khóa người dùng  

Chức năng này hỗ trợ cho admin có quyền mở khóa tài khoản người dùng đang bị khóa (có thể 

do đăng nhập sai thông tin 10 lần sẽ bị khóa, không cho phép đăng nhập vào phần mềm) 

Bước 1: Trỏ đến user muốn mở khóa trong danh sách, nhấn “Mở khóa”.  

Lưu ý: Chỉ những user đang bị khóa, Button “Mở khóa” mới được enable, còn những user 

không bị khóa button này sẽ bị disabled 

 

Hình 10. 4: Thực hiện chức năng mở khóa cho tài khoản bị khóa 

Bước 2: Khi đó popup xác nhận thao tác mở khóa sẽ hiển thị lên  
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 Nhấn “Ok”: thực hiện mở khóa  

 Nhấn “hủy’: không thực hiện mở khóa cho tài khoản đó  

Sau khi mở khóa cho tài khoản đã bị khóa, tài khoản đó sẽ lại đăng nhập được vào phần mềm 

như bình thường. 

Các bước sửa thông tin tài khoản   

Bước 1: Trên màn hình danh sách các người dùng, trỏ đến tài khoản muốn thay đổi thông tin, 

nhấn “Chức năng”=> chọn chức năng “Sửa” 

1

 

Hình 10. 5: Chọn sửa thông tin người dùng 

Bước 2: Trên màn hình thông tin chi tiết của tài khoản đã chọn, chỉnh sửa thông tin mong 

muốn  

Lưu ý: không cho phép chinh sửa thông tin tên đăng nhập  

Bước 3: Sau đó nhấn “Lưu’ để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.  

2

3  

Hình 10. 6: Màn hình thực hiện sửa thông tin người dùng 
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Các bước Phân quyền chức năng  

Bước 1: Trên màn hình danh sách các người dùng, trỏ đến tài khoản muốn phân quyền chức 

năng, nhấn “Chức năng”=> chọn chức năng “Phân quyền chức năng” 

1

 

Hình 10. 7: Chọn chức năng Phân quyền chức năng  

Bước 2: Trên màn hình hiển thị lên cửa sổ thông tin các quyền chức năng đang được phân cho 

người dùng đã chọn 

Bước 3: Nếu muốn thay đổi quyền, tích chọn vào các checkbox dưới mỗi quyền thêm, xem, 

sửa, xóa đối với mỗi một tên chức năng muốn gán quyền 

 Các quyền cho chức năng bao gồm 

- Quyền xem: cho phép hiển thị chức năng với người dùng 

- Quyền thêm mới (với những chức năng cho phép thêm mới như thêm mới khách hàng, 

thêm mới node trong cây dữ liệu, thêm mới tài khoản, thêm mới cấu hình cảnh báo, 

thêm mới giá trị…) 

- Quyền sửa 

- Quyền Xóa 
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Hình 10. 8: Thực hiện phân quyền chức năng cho người dùng 

Lưu ý:  

 Ở đấy còn hỗ trợ người dùng có thể phân quyền chức năng nhanh chóng hơn bằng cách 

chọn mẫu phân quyền:  

- Chọn mẫu phân quyền trong combobox danh sách các mẫu có sẵn đã được tạo trong hệ 

thống.  

- Sau đó nhấn “Lưu”, danh sách phân quyền các chức năng thuộc mẫu đã chọn sẽ được 

gán cho người dùng  
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Hình 10. 9: Chọn mẫu phân quyền gán cho người dùng 

 Ngoài ra, nếu muốn tạo 1 mẫu mới không có trong danh sách các mẫu đã tồn tại trong hệ 

thống, thực hiện:  

- Nhấn “Tạo mẫu” 

1

 

Hình 10. 10: Nhấn “Tạo mẫu” 

- Sau đó nhập Tên mẫu  

- Tích chọn phân quyền chức năng muốn gán cho mẫu đó  

- Nhấn “lưu” để lưu lại mẫu đã tạo (mẫu đã tạo sẽ được lưu vào trong danh sách các mẫu 

phục vụ cho lần sau có thể sử dụng) đồng thời gán luôn mẫu quyền đó cho người dùng.  
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Hình 10. 11: Thực hiện tạo mẫu mới 

Các bước Phân quyền điểm đo:  

Lưu ý: Chức năng Phân quyền điểm đo với những tài khoản thuộc loại tài khoản”Xem toàn bộ 

điểm đo” bị ẩn đi. 

Bước 1: Trên màn hình danh sách các người dùng, trỏ đến tài khoản muốn phân quyền điểm 

đo, nhấn “Chức năng”=> chọn chức năng “Phân quyền điểm đo” 

1

 

Hình 10. 12: Chọn chức năng Phân quyền điểm đo 
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Bước 2: Trên màn hình hiển thị lên cửa sổ cho phép phân quyền điểm đo cho tài khoản được 

chọn. (Danh sách các điểm đo đang thuộc đơn vị điện lực mà tài khoản đó thuộc) 

Tích vào ô phân quyền trên mỗi điểm đo muốn phân quyền cho tài khoản  

Bước 3: Nhấn “Lưu” để lưu lại thông tin phân quyền điểm đo vừa tạo.  

2

3  

Hình 10. 13: Cửa sổ phân quyền điểm đo cho người dùng 

Các bước Xem lịch sử hoạt động   

Bước 1: Trên màn hình danh sách các người dùng, trỏ đến tài khoản muốn xem lịch sử hoạt 

động, nhấn “Chức năng”=> chọn chức năng “Xem lịch sử hoạt động” 
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Hình 10. 14: Chọn xem lịch sử hoạt động 

Bước 2: Khi đó chương trình sẽ chuyển đến tab “Xem lịch sử hoạt động”. Tại đây có thể nhập 

thông tin điều kiện lọc để xem lịch sử hoạt động:  

 Chọn tài khoản: mặc định là tài khoản đươc chọn. Tuy nhiên có thể chọn tài khoản khác 

muốn xem trong list danh sách combobox “Chọn tài khoản” 

 Nhập thời gian muốn xem lịch sử: ngày bắt đầu, ngày kết thúc  

 Lọc xem theo sự kiện hoạt động trong danh sách “Loại log” 

Bước 3: Nhấn “Xem” để xem lịch sử hoạt động của tài khoản đã chọn theo điều kiện lọc.  

 

Hình 10. 15: Màn hình xem lịch sử hoạt động 

Các bước Reset mật khẩu  

Bước 1: Trong trường hợp muốn reset mật khẩu cho các tài khoản về mật khẩu mặc định (vd: 

123456) 

Bước 2: Khi đó sẽ hiện thị lên popup xác nhận thao tác reset   

 Nhấn “Ok”: xác nhận reset mật khẩu   
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 Nhấn “Hủy”: để hủy bỏ thao tác  

Sau hiển thị thông báo reset thành công, tài khoản được reset sẽ được đổi mật khẩu về mật khẩu 

mặc định.  

1

 

Hình 10. 16: Thực hiện reset mật khẩu về mật khẩu mặc định 

Các bước Xóa tài khoản   

Bước 1:Nếu muốn xóa 1 tài khoản trong danh sách, trên màn hình danh sách các người dùng, 

trỏ đến tài khoản muốn xóa, nhấn “Chức năng”=> chọn chức năng “Xóa” 

Bước 2: Khi đó sẽ hiện thị lên popup xác nhận thao tác xóa.  

 Nhấn “Ok”: xác nhận xóa tài khoản khỏi danh sách  

 Nhấn “Hủy”: để hủy bỏ thao tác xóa  
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Hình 10. 17: Thực hiện xóa tài khoản khỏi danh sách người dùng 

10.2.Thống kê đăng nhập  

Mục đích:  

Chức năng cho phép thống kê đăng nhập các thành viên theo từng ngày và xem các báo cáo 

chi tiết thống kê đăng nhập theo ngày tháng mong muốn. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Quản lý”=> 

chọn chức năng “Thống kê đăng nhập” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực trên cây thư mục điện lực phía bên trái màn hình muốn xem 

thống kê đăng nhập   

Bước 3: Nhập thời gian muốn xem thống kê:  

 Từ ngày: Ngày bắt đầu  

 Đến ngày: ngày kết thúc  

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” để xem kết quả theo điều kiện truy vấn đã nhập.  

Khi đó trên màn hình sẽ trả về danh sách thống kê đăng nhập, gồm có:  

 Tên đăng nhập 
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 Thời gian đăng nhập 

 Số lần đăng nhập  

 Đơn vị trực thuộc  

 Cho phép link đến chức năng xem lịch sử hoạt động (chi tiết trong mục 10.1) để theo 

dõi trong thời gian đăng nhập đã thực hiện những hoạt động nào trên phần mềm  

 

Hình 10. 18: Màn hình chức năng Thống kê đăng nhập 

Bước 5: Nếu muốn xuất kết quả thống kê đăng nhập trên màn hình ra file excel, nhấn “Excel”. 

XI. MENU CẢNH BÁO     

Giới thiệu chung:  

Mục đích:  

Menu Cảnh báo gồm các chức năng đưa ra các cảnh báo hệ thống, cảnh báo về sự kiện công tơ 

ghi nhận được, cảnh báo mất điện do modem ghi nhận, cảnh báo dựa trên các thông số của 

dòng điện thu thập về… Trong đó nổi bật lên các loại cảnh báo: 

- Cảnh báo vận hành: là cảnh báo các thông số dựa trên thông số thu thập về từ công tơ. 

- Cảnh báo sự kiện công tơ: là cảnh báo về sự kiện công tơ ghi nhận được. 

- Cảnh báo mất điện: là cảnh báo do modem ghi nhận 

- ….. 

Mô hình cảnh báo vận hành: 

Để hỗ trợ cho người vận hành, phần mềm đã thiết kế mô hình cảnh báo vận hành dựa trên mô 

hình giám sát và xử lý các điểm đo cảnh báo trên hệ thống của Điện lực. Mô hình giúp người 

dùng dễ dàng thao tác, cung cấp các công cụ cho người vận hành. 
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Cảnh báo vận hành

Người giám sát cảnh báo AMISS
Người xử lý khắc phục tại 

hiện trường
Xử

 lý
 v

à 
tr

uy
 t

h
u

Xe
m

 x
ét

 c
ản

h
 b

áo
Lê

n 
kế

 h
oạ

ch
 v

à 
đ

i x
ử

 lý

Người vận hành Người khắc phục

Xem xét các cảnh 
báo cần đi xử lý

Đưa ra cảnh báo

Lưu và hiển thị cảnh 
báo lên AMISS

Cập nhật trạng thái 
cảnh báo

Lưu danh sách cảnh 
báo đã xem xét

Lên kế hoạch đi xử 
lý

Lưu lại kế hoạch xử 
lý

Phân công xử lý cho 
nhân viên khắc phục

Nhận danh sách các 
điểm và lỗi cần xử lý

Đến hiện trường và 
xử lý

Ghi nhận kết quả 
sau khi xử lý

Thẩm tra kết quả xử 
lý

Bàn giao kết quả xử 
lý

Nhận kết quả xử lý

Cập nhật kết quả xử 
lý vào AMISS

Lưu kết quả xử lý

Cảnh báo được đưa ra 
dựa trên:
- thiết lập cảnh báo
- thông số thu thập về 
mỗi 30 phút

Trạng thái: cảnh báo mớiTrạng thái: cảnh báo mới

Trạng thái: đã xem xét

Trạng thái đã lập kế hoạch

có 2 trạng thái:
- Đã xử lý và truy thu
- Không phát hiện bất thường

 

Hình 11. 1: Mô hình giám sát xử lý cảnh báo 

Các trạng thái cho cảnh báo vận hành bao gồm: 

- Cảnh báo mới 

- Đã xem xét 

- Đã lên kế hoạch 

- Đã xử lý và truy thu 

- Đã kiểm tra nhưng chưa thấy bất thường 
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Quá trình hoạt động giám sát và xử lý cảnh báo vận hành của điểm đo được cấu tạo dựa trên 

các chức năng sau: 

- Cấu hình và thiết lập cảnh báo: Chức năng cho phép tạo các cấu hình cảnh báo điện áp, 

dòng điện, tần số, công suất, sản lượng. Đồng thời áp các cấu hình này cho từng điểm 

đo lắp đo xa. Hệ thống sẽ căn cứ vào cấu hình đã thiết lập để đưa ra cảnh báo vận hành. 

- Thống kê: thống kê chung dữ liệu cảnh báo theo từng đơn vị Điện lực trong ngày hiện 

tại tính từ 0h sáng. 

- Cảnh báo chưa kiểm tra,xử lý: Chi tiết các cảnh báo mới cho từng điểm đo  

- Cảnh báo đang xử lý: Các cảnh báo đã được xem xét và nhận định thuộc diện cần đi xử 

lý và khắc phục. 

- Cảnh báo đã xử lý: Đây là báo cáo về các điểm đo đã xử lý cùng với chi tiết thông tin 

về xử lý, khắc phục, truy thu. 

11.1.Thiết lập cảnh báo  

Chức năng cho phép thực hiện các tab chức năng sau:  

 Quản lý cấu hình cảnh báo: Chức năng cho phép người dùng có thể thiết lập, quản lý 

danh sách các cấu hình cảnh báo.  

 Thiết lập cảnh báo: Cho phép thiết lập cảnh báo cho các điểm đo thuộc TBA/ đơn vị điện 

lực/ tổng công ty điện lực.  

11.1.1. Quản lý cấu hình cảnh báo  

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng có thể quản lý được danh sách cấu hình cảnh báo: xem, thêm, 

sửa xóa cấu hình cảnh báo.  

Các loại cảnh báo được thiết lập bao gồm: 

- Cảnh báo điện áp: quá điện áp, thấp điện áp, mất cân bằng điện áp 

- Cảnh báo dòng điện: quá dòng, mất dòng điện, Lệch pha dòng điện  

- Cảnh báo cos 𝜑: cos 𝜑 dưới mức cho phép 

- Cảnh báo công suất: công suất vượt ngưỡng, nghi ngờ lỗi thanh ghi 

- Cảnh báo góc lệch pha 

- Cảnh báo sản lượng: chỉ số sản lượng nhiều ngày không đổi, sản lượng thấp so với kỳ 

trước, sản lượng cao so với kỳ trước.  

- Cảnh báo mất kết nối DCU 
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- Cảnh báo thời gian 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Cảnh báo”=> 

chọn chức năng “Thiết lập cảnh báo” 

Bước 2: Trong tab “Quản lý cấu hình”, người dùng có thể xem được tất cả các cấu hình cảnh 

báo đã được thiết lập. Gồm các thông tin:  

- STT 

- Tên cấu hình  

- Tài khoản tạo  

- Ngày tạo  

- Ngày sửa lần cuối  

Lưu ý:  

Danh sách cấu hình cảnh báo được load ra theo cấp user đăng nhập. 

Xem, sửa, xóa thông tin cấu hình đã thiết lập:  

Bước 1: Trên Grid danh sách các cấu hình cảnh báo, trỏ đến cấu hình muốn xem hoặc chỉnh 

sửa, sau đó nhấn “Xem” ở cột “Chức năng”.  

1

 

Hình 11. 2: Chọn chức năng Xem thông tin cấu hình 

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên thông tin chi tiết của cấu hình đó, gồm:  

 Tên cấu hình  

 Các thông số thiết lập cho các loại cảnh báo: cảnh báo điện áp, cảnh báo dòng điện, cảnh 

báo hệ số công suất, cảnh báo góc lệch pha, cảnh báo công suất, cảnh báo sản lượng, cảnh 

báo thời gian. 
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Bước 2: Nếu muốn chỉnh sửa thông số cấu hình nào click vào thông số đó, rồi nhập thông số 

muốn cấu hình lại.  

Bước 3: Sau đó nhấn “Cập nhật” để lưu lại cấu hình vừa thực hiện chỉnh sửa.  

Khi đó trên màn hình hiển thị lên popup xác nhận thao tác thực hiện. Nhấn “Đồng ý” để xác 

nhận việc thực hiện cập nhật cảnh báo.  

Bước 4: Nếu muốn xóa cấu hình nào, trỏ đến cấu hình đó trong danh sách, sau đó nhấn “Xóa”. 

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị lên popup cho phép xác nhận thao tác thực hiện. Nhấn “Đồng 

ý” để xác nhận xóa cấu hình đó khỏi danh sách.  

4

 

Hình 11. 3: Thực hiện xóa cấu hình đã thiết lập khỏi danh sách 

Tạo mới cấu hình  

Bước 1: Khi muốn tạo mới 1 cấu hình cảnh báo, nhấn “Tạo mới”. Khi đó trên màn hình sẽ hiển 

thị lên các thông tin thiết lập cấu hình cảnh báo cần nhập. 
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Bước 2: Nhập các thông số cấu hình, gồm:  

 Tên cấu hình (trường bắt buộc): Yêu cầu nhập tên cấu hình muốn thiết lập (unique) 

 Yêu cầu nhập các thông số ngưỡng cảnh báo bao gồm:  

- Cảnh báo điện áp 

o Mất cân bằng điện áp: Nhập %Umax. Nếu điện áp U< %Umax đã nhập sẽ cảnh báo 

mất cân bằng điện áp (Umax= điện áp lớn nhất trong UA, UB, UC) 

o Cảnh báo quá điện áp: Nhập tỷ lệ % cảnh báo  

o Cảnh báo thấp điện áp: Nhập tỷ lệ % cảnh báo  

Ví dụ: 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 khi đó cần thiết lập:  

 Cảnh báo quá điện áp là (+) 15% Udm 

 Cảnh báo thấp điện áp là (-) 20% Udm  

o Khi nhấn vào “Xác định Udm” sẽ hiển thị lên cửa sổ danh sách các công thức Udm 

đang được áp dụng (Các giá trị danh định được tính toán dựa trên các ngưỡng của giá 

trị TU cài đặt trên công tơ).  

 Bỏ tích chọn đối với những công thức xác định Udm không muốn áp dụng.  

 Hoặc có thể tự nhập tay công thức tính Udm ngoài các công thức áp dụng mặc 

định có sẵn, bằng cách tích chọn “Tạo mới”, cần nhập:  

 Nhập giá trị TU (yêu cầu validate định dạng số hoặc định dạng x/y) 

 Nhập giá trị Udm (V)  

 Cuối cùng nhấn “Lưu” để lưu lại cấu hình thiết lập 
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Hình 11. 4: Công thức xác định Udm  

- 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 Mất cân bằng dòng điện: Nhập %Imax. Nếu dòng điện I < %Imax đã nhập sẽ cảnh báo 

mất cân bằng dòng điện (Imax= I lớn nhất trong IA, IB, IC) 

o Lệch pha dòng điện: (nhấn vào “Ghi chú” để hiển thị công thức tính) 

o Khi nhấn vào “Xác định Idm” sẽ hiển thị lên cửa sổ danh sách các công thức Idm đang 

được áp dụng (Các giá trị danh định được tính toán dựa trên các ngưỡng của giá trị TI 

cài đặt trên công tơ).  

 Bỏ tích chọn đối với những công thức xác định Idm không muốn áp dụng.  

 Hoặc có thể tự nhập tay công thức tính Idm ngoài các công thức áp dụng mặc 

định có sẵn, bằng cách tích chọn “Tạo mới”, cần nhập:  

 Nhập giá trị TI (yêu cầu validate định dạng số hoặc định dạng x/y) 

 Nhập giá trị Idm (V)  

- Cảnh báo hệ số công suất - Cos(φ): Khi hệ số công suất nhỏ hơn giá trị ngưỡng thiết lập, 

phần mềm sẽ cảnh báo. Tùy từng đối tượng điểm đo, giá trị cảnh báo công suất sẽ khác 

nhau. 

- Cảnh báo góc lệch pha (φ)  
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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 

o Nghi ngờ lỗi thanh ghi 

- 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 

 Tích chọn bật/tắt từng cảnh báo muốn cấu hình (tích vào checkbox  là bật cảnh báo) 

Lưu ý: Nếu muốn sử dụng cấu hình mặc định nhấn chọn checkbox “Sử dụng mặc định”  

Bước 3: Sau đó nhấn “Cập nhật” để thực hiện lưu cấu hình vừa tạo vào hệ thống. 

 

Hình 11. 5: Các bước tạo mới cấu hình cảnh báo 

11.1.2. Thiết lập cảnh báo 
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Mục đích:  

Chức năng thiết lập cảnh báo giúp người dùng thực hiện các mục đích sau:  

- Theo dõi được thông tin cấu hình cảnh báo cho từng điểm đo trong đơn vị được chọn. 

Đồng thời tìm các điểm đo chưa được thiết lập cấu hình và thiết lập cảnh báo cho các 

điểm đo đó 

- Thiết lập cảnh báo/ bỏ thiết lập cho điểm đo/nhóm điểm đo  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Cảnh báo”=> 

chọn chức năng “Thiết lập cảnh báo” 

Bước 2: Nhấn chọn tab “Thiết lập cảnh báo” 

Bước 3: Chọn đơn vị điện lực/ trạm biến áp muốn thiết lập cảnh báo bên cây thư mục bên trái 

màn hình 

Bước 4: Chọn cấu hình muốn áp dụng trong combobox chứa danh sách các cấu hình đã được 

thiết lập (danh sách các cấu hình chức năng 11.1.1) 

Bước 5: Nhấn “Áp dụng” để áp dụng cấu hình đã chọn cho đơn vị điện lực.  

Bước 6: Popup yêu cầu xác nhận thao tác thực hiện, nhấn “Đồng ý” để xác nhận áp dụng cấu 

hình cảnh báo cho đơn vị điện lực đã chọn.  

1

2

3

4
5

6

 

Hình 11. 6: Các bước thực hiện áp dụng cấu hình cho cả đơn vị điện lực 

Các bước thực hiện áp dụng cấu hình cho từng điểm đo:  

Bước 1: Để thực hiện áp dụng cấu hình cho từng điểm đo, ban đầu nhấn chọn đơn vị điện 

lực/Trạm biến áp trên cây thư mục mà điểm đo đó thuộc. 
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Bước 2: Tích chọn vào checkbox “Thiết lập cấu hình cho điểm đo”. Khi đó trên màn hình sẽ 

hiển thị lên danh sách các điểm đo và thông tin cấu hình cảnh báo đang được áp dụng thuộc 

đơn vị điện lực đã chọn.  

1

2

3

4

5 6

 

Hình 11. 7: Màn hình thực hiện cấu hình cho từng điểm đo 

Cấu hình cho các điểm đo chưa được cấu hình:  

Bước 3: Chọn trong “Loại điểm đo” giá trị “Chưa cấu hình cảnh báo”. Khi đó trên màn hình 

sẽ lọc trả ra tất cả các điểm đo chưa được cấu hình cảnh báo 

Bước 4: Tích chọn vào những điểm đo muốn cấu hình trong danh sách  

Bước 5: Chọn cấu hình cảnh báo muốn thiết lập trong combobox “Tên cấu hình”. 

Bước 6: Nhấn “Áp dụng” để áp dụng cấu hình cho điểm đo đã chọn.  

Cập nhật/ chỉnh sửa cấu hình đối với những điểm đo đã đươc áp dụng.  

Bước 3: Chọn trong “Loại điểm đo” giá trị “Đã được cấu hình cảnh báo”. Khi đó trên màn hình 

sẽ lọc trả ra tất cả các điểm đo đã được áp dụng cấu hình kèm tên cấu hình đang được áp dụng  

Bước 4: Tích vào “Xem” trong cột “chức năng” của một điểm đo bất kì để xem thông tin chi 

tiết các thông số cấu hình của loại cấu hình đang áp dụng cho điểm đo đó  

Bước 5: Nếu muốn bỏ cấu hình đang được áp dụng nhấn “Bỏ áp dụng” trong cột “Chức năng” 

của điểm đo muốn bỏ áp dung cấu hình.  

Bước 6: Nếu muốn áp dụng cấu hình khác cho điểm đo đang được áp dụng, tích vào checkbox 

chọn điểm đo đó. 

Sau đó chọn cấu hình mới trong combobox “Tên cấu hình” => Nhấn “Áp dụng” để lưu lại.  
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Hình 11. 8:Các bước cập nhập/ chỉnh sửa cấu hình đã được áp dụng với các điểm đo 

11.2.Cấu hình nhận cảnh báo 

Mục đích:  

- 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, các sự kiện công tơ ghi nhận được và các cảnh báo mất điện.  

- Khi có cảnh báo, hệ thống sẽ hỗ trợ gửi thông tin cảnh báo đến địa chỉ email/ số điện thoại 

của người vận hành đã thiết lập. Từ đó giúp cho quá trình giám sát hệ thống, cũng như việc 

phát hiện kịp thời, khắc phục nguyên nhân dẫn đến cảnh báo được thuận tiện tiện hơn.  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Cảnh báo”=> 

chọn chức năng “Cấu hình nhận cảnh báo” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực/TBA trên cây thư mục phía bên trái màn hình. 

Bước 3: Có thể lọc xem các cấu hình nhận cảnh báo thuộc đơn vị theo loại cảnh báo bằng cách 

chọn trong combobox “Loại cảnh báo”. Gồm các loại sau:  

 Cảnh báo vận hành  

 Cảnh báo sự kiện  

 Cảnh báo mất điện  

 Tất cả (Mặc định nếu không chọn sẽ là chọn tất cả các loại cảnh báo) 
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Hình 11. 9: Màn hình chức năng cấu hình nhận cảnh báo 

Khi đó trên màn hình sẽ load lên danh sách các cấu hình nhận cảnh báo thuộc đơn vị điện lực 

và loại cảnh báo đã chọn gồm các thông tin sau:  

 STT 

 Loại cảnh báo 

 Tên cảnh báo  

 Email nhận cảnh báo  

 Email CC 

 Số điện thoại nhận cảnh báo 

 Số điện thoại khác  

Bước 4: Nếu muốn xóa cấu hình nhận cảnh báo nào trong danh sách, trỏ đến cầu hình đó rồi 

nhấn “Xóa” trong cột “Chức năng” để xóa. 

Popup yêu cầu xác nhận thao tác xóa hiện lên, nhấn “OK” để đồng ý xóa cấu hình đó khỏi danh 

sách thiết lập.   

Thiết lập cấu hình nhận cảnh báo  

Bước 1: Để thiết lập cấu hình nhận cảnh báo mới, đầu tiên chọn đơn vị điện lực/TBA muốn 

theo dõi để gửi cảnh báo.  

Bước 2: Sau đó nhấn chọn “Thiết lập cấu hình” để mở lên cửa sổ thiết lập cấu hình nhận cảnh 

báo.  
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Hình 11. 10: Thực hiện chức năng thiết lập cấu hình nhận cảnh báo  

Bước 3: Nhấn chọn loại cảnh báo muốn giám sát gửi cảnh báo trong combobox “Chọn loại 

cảnh báo”, gồm các loại cảnh báo:  

 Các loại cảnh báo vận hành  

 Các loại cảnh báo sự kiện  

 Các loại cảnh báo mất điện  

Note: Nếu chọn loại cảnh báo “mất điện tuyến”, yêu cầu cần nhập thêm thông tin: Tên tuyến, 

nhập mã đầu tuyến, mã điểm đo giữa tuyến, mã điểm đo cuối tuyến để xác định được tuyến 

mất điện. 

Bước 4: Nhập Email/ số điện thoại nhận cảnh báo. (có thể nhập cả hai) 

Lưu ý: có thể nhập nhiều email, số điện thoại nhận cảnh báo (nhập ở ô “Email CC”, “số điện 

thoại khác”) nhưng chỉ có 1 email, số điện thoại chính để xác nhận thông tin.  

Bước 5: Nhấn “Lưu”, khi đó hệ thống sẽ gửi 1 mã xác thực đến email hoặc số điện thoại chính 

mà người dùng đã đăng kí ở bước 4. 

3

4

5  

Hình 11. 11: Nhận thông tin nhận cảnh báo 
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Bước 6: Nhập mã xác nhận nhận được vào trong ô “Mã xác thực SĐT/email”.  

Lưu ý: trong trường hợp không nhận được mã xác thực kiểm tra trong hộp thư spam, nếu không 

có nhấn “Chưa nhận được, gửi lại” để yêu cầu nhận lại mã xác thực.  

Bước 7: Sau đó nhấn “Xác thực”, nếu mã xác thực nhập đúng chương trình sẽ thông báo xác 

thực thành công  

Sau khi thiết lập thành công khi xảy ra cảnh báo đối với loại cảnh báo đã được thiết lập, hệ 

thống sẽ tự động gửi cảnh báo đến số điện thoại/email đã đăng kí nhận cảnh báo định kì vào 2 

thời điểm trong ngày (hiện tại đang thiết lập là 08h00 và 17h00). 

6

7

 

Hình 11. 12: Nhập mã để xác thực thông tin 

11.3.Cảnh báo vận hành  

Gồm các tab chức năng sau:  

 Thống kê cảnh báo 

 Cảnh báo chưa kiểm tra, xử lý  

 Cảnh báo đang xử lý  

 Cảnh báo đã xử lý  

11.3.1. Thống kê cảnh báo 

Mục đích:  

Chức năng hiển thị số lượng tất cả các cảnh báo theo đơn vị điện lực tùy chọn. Gồm các loại 

cảnh báo sau:  

o Cảnh báo điện áp 

o Cảnh báo dòng điện 

o Cảnh báo cosφ 

o Cảnh báo công suất 



 Hướng dẫn sử dụng AMISS V4.2.1 
 

© Infras Consult 2018 127 
 

o Cảnh báo góc lệch pha 

o Cảnh báo thời gian 

o Cảnh báo sản lượng  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Cảnh báo”=> 

chọn chức năng “Cảnh báo vận hành” => Chọn tab “Thống kê cảnh báo” 

1

2
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Hình 11. 13: Màn hình chức năng tab thống kê cảnh báo 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực/TBA cần thống kê cảnh báo trên cây thư mục 

Khi đó trên màn hình sẽ hiển thị ra thống kê các cảnh báo đang diễn ra, gồm các thông tin sau:  

o STT 

o Tên đơn vị 

o Số lượng cảnh báo điện áp 

o Cảnh báo dòng điện 

o Cảnh báo cos 𝜑 

o Cảnh báo công suất 

o Cảnh báo góc lệch pha 

o Cảnh báo thời gian 

o Cảnh báo sản lượng 

o Thống kê tổng số lượng cảnh báo tất cả các đơn vị  

Bước 3: Để thống kê ra tệp excel nhấn “Excel” 

11.3.2. Cảnh báo chưa kiểm tra xử lý 
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Mục đích:  

Cho phép hiển thị chi tiết 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. Đồng thời người sử dụng có thể thao tác các 

chức năng: Xem thông số vận hành, xác nhận cảnh báo ở trong chức năng này. 

 Xem thông số vận hành là chức năng hiển thị thông số thu thập về trong ngày xảy ra cảnh 

báo gần nhất. Người sử dụng có thể xem trực tiếp trên giao diện này mà không cần phải 

sang chức năng khác. 

 Xác nhận cảnh báo là chức năng mà người vận hành giúp hệ thống xác nhận các cảnh báo 

cần thiết và quan trọng phải đi xử lý, khắc phục từ xa hoặc đến hiện trường. Chức năng này 

sẽ thay đổi trạng thái của cảnh báo từ mục “Cảnh báo mới” sang trạng thái “Đã xem xét”.  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Quản lý”=> 

chọn chức năng “Cảnh báo vận hành” => chọn tab “Cảnh báo chưa kiểm tra xử lý” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực/TBA cần thống kê cảnh báo trên cây thư mục. 

Bước 3: Có thể chọn lọc theo Loại khách hàng, gồm:  

o Trung thế >0.4Kv và dưới 110 Kv 

o Trực tiếp hạ thế (TU=1 và TI >1) 

o Trực tiếp (TU=1 và TI=1) 

o 110Kv (TU >=1000 và TI >1) 

Bước 4: Lọc xem theo loại cảnh báo bằng cách chọn loại cảnh báo muốn xem trong combobox 

“Loại cảnh báo”. 

Lưu ý: Phần mềm cho phép người dùng nhập khoảng “Từ”, “Đến” (%) khi chọn các loại cảnh 

báo sau: Điện áp pha dưới mức cho phép hoặc Điện áp pha vượt mức cho phép  

Bước 5: Nhấn “Thực hiện” chương trình sẽ truy vấn các cảnh báo đang diễn ra và chưa được 

kiểm tra hay xử lý. Bảng kết quả cần gồm có những thông tin sau:  

 Thông tin điểm đo gồm: Mã điểm đo, Tên khách hàng, giá trị TU, TI 

 Thời điểm xảy ra cảnh báo  

 Thời điểm cảnh báo gần nhất  

 Phân loại cảnh báo  

 Nội dung cảnh báo  
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 Tổng thời gian  

Bước 6: Nếu muốn xuất kết quả ra file excel nhấn “Excel”. 

Bước 7: Ngoài ra nếu muốn xem thông số vận hành và chỉ số từng thời điểm của điểm đo tại 

thời điểm xảy ra cảnh báo gần nhất click vào  

Cập nhật trạng thái “Đã xem xét” 

Bước 1: Trên danh sách load ra được tích chọn các điểm đo cần cập nhật trạng thái (tích vào 

checkbox chọn các điểm đo đó).  

Bước 2: Nhấn chọn “Đã xem xét”. Phần mềm sẽ cập nhật lại trạng thái của điểm đo này. Sau 

khi cập nhật lại trạng thái thành công, cảnh báo này sẽ chuyển sang trạng thái khác và hiển thị 

trong mục “Cảnh báo đang xử lý”.  

1

2

 

Hình 11. 14: Thực hiện cập nhật trạng thái “Đã xem xét” 

11.3.3. Cảnh báo đang xử lý  

Mục đích:  

Cảnh báo đang xử lý là chức năng hỗ trợ người vận hành giám sát các cảnh báo đã được xem 

xét và xác nhận trước đó. Từ đó có thể lập kế hoạch xử lý hoặc sau khi đi xử lý trực tiếp tại 

hiện trường sẽ cập nhật lại trạng thái điểm đo đang được cảnh báo: 

- Lập kế hoạch cho các nhân viên khắc phục điện lực đi xử lý. Khi đó trạng thái được xác 

nhận là “Đã lập kế hoạch”. 

- Cập nhật trạng thái sau xử lý. Các trạng thái bao gồm: 

o Đã xử lý và truy thu 

o Đã kiểm tra hiện trường và không phát hiện bất thường 
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Quản lý”=> 

chọn chức năng “Cảnh báo vận hành” => chọn tab “Cảnh báo đang xử lý” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực/TBA cần thống kê cảnh báo trên cây thư mục. 

Bước 3: Chọn Lọc theo trạng thái khắc phục gồm:  

 Đã xem xét  

 Đã lập kế hoạch  

Bước 4: Nhấn “Thực hiện” Khi đó chương trình sẽ trả ra danh sách các cảnh báo sau khi được 

đánh dấu đã xem xét ở chức năng cảnh báo chưa kiểm tra xử lý theo các điều kiện lọc đã chọn, 

gồm:  

 STT 

 Thông tin điểm đo: Mã điểm đo, Tên khách hàng, TU, TI 

 Thời điểm xảy ra cảnh báo  

 Thời điểm cảnh báo gần nhất  

 Phân loại cảnh báo  

 Nội dung cảnh báo  

 Tổng thời gian 

1
2

3
4 5

 

Hình 11. 15: Màn hình chức năng tab Cảnh báo đang xử lý 

Bước 5: Nhấn “Excel” để xuất kết quả ra file excel  
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Cập nhật trạng thái cho cảnh báo:  

1

2

 

Hình 11. 16: Các bước thực hiện xác nhận cảnh báo 

Bước 1: Tích chọn vào cảnh báo muốn xác nhận 

Bước 2: Sau đó nhấn “Xác nhận”.  

 Đối với các điểm đo có trạng thái “Đã xem xét”. Cập nhật trạng thái “Đã lập kế hoạch” cho 

điểm đo. 

 

Hình 11. 17: Cập nhật trạng thái “Đã lập kế hoạch” 

 Đối với điểm đo đang ở trạng thái “Đã lập kế hoạch”. Sau khi đi kiểm tra, xử lý tại hiện 

trường, người dùng có thể nhấn “Xác nhận cảnh báo” bằng cách điền các thông tin sau:  

      Cho phép chọn các giá trị cập nhật trạng thái gồm:  

 Đã xử lý và truy thu  

 Không phát hiện bất thường  

  Lưu ý: Khi chọn “Đã xử lý và truy thu”, cần nhập thêmnội dung sau khi đi xử lý, gồm:  

o Nội dung: Mô tả ngắn gọn hiện trường, nguyên nhân và cách khắc phục. 

o Ngày cảnh báo và ngày xử lý: do hệ thống tự động lấy thời điểm xảy ra cảnh 

báo đầu tiên và ngày cập nhật lại trạng thái (ngày hiện tại). Người dùng có thể 

chỉnh sửa lại ngày cảnh báo và ngày xử lý cho phù hợp. 

o Nhập sản lượng truy thu, đơn vị KWh 
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o Nhập số tiền đã truy thu, đơn vị VNĐ. 

o Nhập ghi chú nếu cần ghi chú lại các thông tin cần thiết trong quá trình truy thu 

và xử lý. 

 

Hình 11. 18: Xác nhận cảnh báo đã xử lý và truy thu 

Bước 3: Nhấn “Lưu” để cập nhật lại trạng thái sau truy thu. Sau khi lưu, các điểm đo này được 

cập nhật thành trạng thái “Cảnh báo đã xử lý” 

11.3.4. Cảnh báo đã xử lý  

Mục đích:  

Chức năng hỗ trợ người sử dụng thống kê các cảnh báo đã được xử lý và truy thu của Điện lực. 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Quản lý”=> 

chọn chức năng “Cảnh báo vận hành” => chọn tab “Cảnh báo đã xử lý” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực / TBA muốn xem thống kê   

Bước 3: Nhập ngày tháng cần truy vấn: ngày bắt đầu “Từ ngày” và ngày kết thúc “Đến ngày” 

(mặc định không chọn là ngày hiện tại) 
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Bước 4: Nhấn “thực hiện” để xem kết quả các cảnh báo đã xử lý. Kết quả hiển thị các thông 

tin sau:  

o STT  

o Mã điểm đo  

o Tên điểm đo  

o Điện lực  

o Họ tên người cập nhật  

o Nội dung cập nhật  

o Ngày phát hiện sự cố  

o Ngày xử lý sự cố  

o Sản lượng truy thu  

o Số tiền truy thu  

o Ghi chú  

Bước 5: Nếu muốn xuất kết quả ra file excel nhấn “Excel”. 

1

2

3 4
5

 

Hình 11. 19: Màn hình tab chức năng Cảnh báo đã xử lý 

11.4.Cảnh báo mất điện 

Mục đích:  

Chức năng cho phép người dùng Thống kê cảnh báo mất điện do MODEM ghi nhận và gửi về 

hoặc do khách hàng khai báo mất điện. Tùy từng loại MODEM sẽ có các chức năng cảnh báo 

mất điện hoặc không có.  
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Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Quản lý”=> 

chọn chức năng “Cảnh báo mất điện”. 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực / TBA muốn xem thống kê   

Bước 3: Chọn loại cảnh báo muốn lọc, cảnh báo mất điện gồm 2 loại:  

 Mất điện đẩy về từ modem (mặc định chọn nếu người dùng không chọn loại nào) 

 Mất điện tuyến 

Bước 4: Nhập ngày tháng cần truy vấn: ngày bắt đầu “Từ ngày” và ngày kết thúc “Đến ngày” 

(mặc định không chọn là ngày hiện tại) 

Bước 5: Nhấn “thực hiện” để xem kết quả các cảnh báo theo điều kiện lọc đã chọn. Kết quả 

hiển thị các thông tin sau:  

 STT 

 Thông tin điểm đo: Mã điểm đo, Tên khách hàng, số công tơ  

 Nội dung cảnh báo 

 Thời điểm mất điện 

 Thời điểm có điện  

 Tổng thời gian mất điện 

 Trạng thái khắc phục (có thể có các trạng thái: đã khắc phục, chưa khắc phục) 

Bước 6: Nếu muốn xuất kết quả ra file excel nhấn “Excel”. 

1

2

3
4

5 6

 

Hình 11. 20: Màn hình chức năng cảnh báo mất điện  
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11.5.Sự kiện công tơ 

Chức năng cho phép người dùng Thống kê cảnh báo sự kiện công tơ do công tơ ghi nhận được. 

Tùy từng công tơ sẽ có các loại cảnh báo khác nhau. Một số loại cảnh báo do công tơ ghi nhận 

được gồm có:  

 

Chương trình thống kê cảnh báo sự kiên công tơ trong ngày hiện tại tính từ thời điểm 0 giờ. 

- Chức năng gồm 2 tab chức năng:  

o Thống kê  

o Chi tiết cảnh báo sự kiện công tơ  

11.5.1. Thống kê sự kiện công tơ 

Mục đích:  

Tab Thống kê có chức năng hiển thị số lượng tất cả các cảnh báo sự kiện công tơ do công tơ 

ghi nhận được theo đơn vị điện lực tùy chọn. Gồm các loại cảnh báo sau:  

- Lỗi pha  

- Lỗi nguồn 

- Mất cân bằng điện áp 

- Phát ngược 
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- Lập trình 

- Thay đổi thời gian 

- Thay đổi mật khẩu 

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Quản lý”=> 

chọn chức năng “Sự kiện công tơ”=> chọn tab “Thống kê sự kiện công tơ” 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực / TBA muốn xem thống kê. Khi đó trên màn hình sẽ hiện ra 

thống kê các cảnh báo đang diễn ra, gồm các thông tin sau:  

 Tên đơn vị, khách hàng  

 Số lượng sự kiện cảnh báo:  

o Lỗi pha  

o Lỗi nguồn 

o Mất cân bằng điện áp 

o Phát ngược 

o Lập trình 

o Thay đổi thời gian 

o Thay đổi mật khẩu 

 Tổng số lượng cảnh báo tất cả các đơn vị  

Bước 3: Nhấn “Excel” để lưu thống kê ra tệp excel tải về máy tính. 

1

2

3

 

Hình 11. 21: Xem thống kê sự kiện công tơ  

11.5.2. Chi tiết cảnh báo sự kiện công tơ 
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Mục đích:  

Chức năng giúp cho người dùng có thể xem được chi tiết cảnh báo sự kiện công tơ của từng 

điểm đo theo đơn vị điện lực tùy chọn.  

Các bước thực hiện: 

Bước 1: Trên thanh MENU các chức năng phía bên trái màn hình, chọn menu “Quản lý”=> 

chọn chức năng “Sự kiện công tơ” => Chọn tab “Chi tiết cảnh báo sự kiện công tơ”. 

Bước 2: Chọn đơn vị điện lực / TBA muốn xem thống kê chi tiết 

Bước 3: Nhập thời gian truy vấn “từ ngày”, “đến ngày” (mặc định là ngày hiện tại) 

Bước 4: Chọn loại cảnh báo (nếu cần) để lọc theo loại sự kiện công tơ ghi nhận được: 

o Mất nguồn/lỗi nguồn  

o Mất cân bằng điện áp  

o Mất pha/lỗi pha  

o Thay đổi mật khẩu  

o Quá tải dòng điện  

o Lập trình  

o Phát ngược công suất  

o Chốt hóa đơn  

o Lập trình TU, TI  

o Ngược điện áp  

o Đấu sai  

o Ngược thứ tự pha  

o Thay đổi thời gian  

o Thấp điện áp  

o Quá dòng điện  

o Quá điện áp  

o Mất cân bằng dòng điện  

o Mất dòng  

o Ngược dòng điện  

o Bật nguồn  

o Tất cả (giá trị mặc định nếu không chọn) 

Bước 5: Nhấn “thực hiện” để xem kết quả, kết quả hiển thị các thông tin sau:  
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 STT 

 Mã điểm đo  

 Tên điểm đo 

 Số công tơ  

 Sự kiện  

 Pha 

 Thời điểm cảnh báo  

 Đơn vị  

1

2

3 4

5
6

 

Hình 11. 22: Các bước xem chi tiết cảnh báo sự kiện công tơ 

Bước 6: Nhấn “Excel” để lưu thống kê ra tệp excel tải về máy tính. 

 

 


