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click1BUS – hệ thống phần mềm được xây dựng trên nền tảng Điện toán đám mây của Google. 

Hệ thống tích hợp đầy đủ giải pháp cho việc quản lý nghiệp vụ vận tải hành khách, phân phối vé 

và vận chuyển hàng hóa. 

Điện toán đám mây của Google (Google AppEngine) là một trong những nền tảng mạnh mẽ và 

an toàn nhất hiện nay với hệ số phục vụ cam kết lớn hơn 99.95%.  

Áp dụng công nghệ Google AppEngine, người dùng không còn phải bận tâm với hạ tầng cơ sở, 

với đội ngũ kỹ thuật vận hành. Hệ thống luôn sẵn sàng phục vụ hàng triệu người dùng ở bất cứ 

đâu có kết nối Internet. 

click1BUS chính là công cụ hữu ích trong việc quản lý toàn diện nghiệp vụ kinh doanh vận tải 

hành khách và hàng hóa dành cho hãng xe khách, như: lịch trình, tuyến đường, xe, chính sách 

giá vé, đặt vé và thanh toán, phân quyền cấp độ truy cập người dùng, quản lý đại lý và báo cáo 

tài chính,… 

 
 

Hệ thống click1BUS phân chia vùng hiển thị thông tin rõ ràng: 

- Thông tin người dùng đăng nhập hiển thị góc trên bên phải, cho phép người đăng nhập thay 

đổi tình trạng, thông tin tài khoản; 

- Danh mục các chức năng hiển thị trong các khung bên trái; 

- Thông tin chức năng hiển thị khung giữa. 

CLICK1BUS – HỆ THỐNG QUẢN LÝ DÀNH CHO NHÀ ĐIỀU HÀNH XE KHÁCH 
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HỆ THỐNG CLICK1BUS – DANH MỤC CHỨC NĂNG CƠ BẢN  

1. Quản lý chính sách giá: tạo ra cách thức tính giá vé linh hoạt; mềm dẻo; đáp ứng theo 

nhiều tiêu chí khác nhau như thiết lập giá gốc cho nhiều tuyến theo vị trí khác nhau trên xe, 

tăng/ giảm giá gốc theo từng thời điểm trong năm; chính sách giá dễ dàng thay đổi và áp 

dụng. 

 

      

 

 

 

 

 

 

                                 ***Ký hiệu*** 

     BCSG: Bộ Chính Sách Giá  

 CSG: Chính Sách Giá  

 QTTG: Quy Tắc Tính Giá  

 ĐKAD: Điều Kiện Áp Dụng  

 CTG:  Cách Tính Giá  

 

- Chức năng hỗ trợ hãng xe khách tạo quy tắc tính giá khung, với các điều kiện áp dụng 

khác nhau như hạng vị trí (ghế ngồi, giường nằm...), loại vé là khứ hồi/ giữ chỗ, thời gian 

(ngày lễ Tết), sẽ có cách tính giá phù hợp tạo nên các chính sách giá tương ứng, tập hợp 

các chính sách giá tạo nên bộ chính sách giá. 

- Sau khi được thiết lập, điều kiện vé được tự động kiểm tra khi tính giá cho từng vé được 

bán ra. 

- Chỉnh sửa giá theo quy tắc tính giá khung, thuận tiện triển khai chính sách giá mới. 
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2. Quản lý chuyến 

a. Thiết lập khu vực, trạm, chặng, bến xe. 

b. Thiết lập hạng ghế, sơ đồ ghế. 

Xây dựng sơ đồ ghế theo mô hình vị trí thực trên xe; 

Mỗi loại xe thiết kế một sơ đồ ghế; 

Loại xe: Số lượng ghế, hạng ghế, số dòng/ cột có đặt ghế. 

c. Quản lý tuyến đường: Cho phép người dùng tạo, thay đổi thông tin tuyến; thiết lập cự ly 

tuyến; thời gian chạy hết tuyến; thiết lập Độ trễ đóng chuyến (không thể bán vé) sau khi 

xe xuất bến; thời gian hủy vé giữ chỗ của khách hàng. 

Lên lịch chạy cho chuyến; 

Tạo chuyến bổ sung – chuyến tạm trong 1 ngày ấn định; 

Điều hành chuyến. 

 

3. Quản lý quyền hạn và cấp độ truy cập người dùng: người dùng được đưa vào các nhóm 

chức năng cụ thể và được phân quyền truy cập trong hệ thống. 

- Nhóm: cho phép tạo nhóm và quản lý các nhóm người dùng. 

- Phân quyền: giới hạn quyền truy cập của từng nhóm chức năng. 

4. Quản lý đại lý – đại lý trực thuộc hãng xe, có thể thiết lập đại lý con: 

- Tạo nhóm, phân quyền đại lý; 

- Tạo đại lý; 

- Theo dõi công nợ đại lý . 

 

5. Quản lý bán vé: cho phép người dùng bán vé tuyến trực tiếp hoặc các tuyến chặng. Thiết 

lập các tác vụ với chức năng khác nhau phù hợp nhiều đối tượng người dùng tham gia đặt 

vé/giữ chỗ, như nhân viên phòng vé, đặt vé cho đại lý, nhân viên tổng đài (tổng đài hãng xe, 

tổng đài bên ngoài 1080, 1068). 
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6. Quản lý và báo cáo tài chính: thiết lập danh mục các báo cáo hỗ trợ người dùng trong việc 

xem thông tin và truy xuất dữ liệu. 

- Báo cáo vé hủy: Hiển thị tất cả các vé bị hủy (những vé đã thanh toán và giữ chỗ). 

- Báo cáo đón/trả khách: Hiển thị thông tin khách (tên, số điện thoại), số lượng khách 

và trạm đón/trả khách, giờ đón/trả khách. 

- Báo cáo doanh thu bán vé: Hỗ trợ người dùng xem doanh thu/chi từ số lượng vé đã 

bán/hủy của nhân viên trên các tuyến. 

 
 

- Báo cáo hoa hồng bán vé: Hiển thị hoa hồng nhân viên bán vé, kết xuất hoa hồng theo 

tình trạng vé.  

- Báo cáo lương sản phẩm chạy xe: Lương tài xế, phục vụ được hưởng từ tổng số 

chuyến đã hoàn thành. 

- Báo cáo doanh thu hạch toán/quản trị: Doanh thu từ số lượng vé đã bán suốt 

tuyến/từng chặng trên tuyến theo từng loại xe trong 1 khoảng thời gian. 

- Báo cáo vận doanh từng xe: Doanh thu theo tuyến của từng loại xe. 

- Báo cáo doanh thu cao/thấp điểm: Hiển thị doanh thu theo tuyến theo ngày. 
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7. Quản lý vận chuyển hàng hóa 

- click1BUS thiết lập đầy đủ chức năng hỗ trợ nhà điều hành hãng vận tải có thể tạo phiếu 

gửi hàng và quản lý hàng hóa ký gửi. 

- Tổng hợp báo cáo tương ứng các yêu cầu về nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa. 

Các chức năng cơ bản: 

- Quản lý giao hàng; 

- Sắp xếp/theo dõi hàng hóa; 

- Quản lý nhận hàng; 

- Theo dõi công nợ khách hàng; 

- Báo cáo tồn kho. 

 

8. Thuê xe 

- Quản lý hợp đồng thuê xe, tạo hợp đồng. 

- Điều hành xe. 

- Tất toán hợp đồng. 

- Báo cáo công nợ giữa công ty, đối tác, khách hàng. 

- Báo cáo vận doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ 

Công ty TNHH SiGlaz Việt Nam 

Tầng 9, Tòa nhà Etown1, 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 

Tel: 84-8-812-2040; Fax: 84-8-812-2039 

             Website: http://click1vietnam.com | http://click1bus.com  
 Email: support@click1bus.com  

http://click1vietnam.com/
http://click1bus.com/
mailto:support@click1bus.com

