DỮ LIỆU HỆ THỐNG

DÀNH CHO NHÀ ĐIỀU HÀNH HÃNG XE

click1BUS (C1B) là hệ thống đặt chỗ xe khách được xây dựng dựa trên nền tảng Điện toán đám
mây của Google. Hệ thống tích hợp đầy đủ giải pháp cho việc quản lý đặt vé trực tuyến, giữ chỗ
và thanh toán điện tử.
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%.
“The Covered Service will be operational and available to an Eligible Application at least 99.95%
of the time in any calendar month” trích dẫn cam kết phục vụ của Google.
Với Google AppEngine, khách hàng 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.
Với nhà điều hành xe, click1BUS cho phép thực hiện chức năng như thiết lập khu vực, trạm, các
tuyến đường, lịch trình xe khách, hạng ghế, sơ đồ ghế, chính sách giá, các đại lý...
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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 dịch vụ hiển thị trong các khung bên trái.
Những tác vụ của dịch vụ được chọn hiển thị phía trên của khung giữa.
Những thông tin tương ứng tác vụ được chọn sẽ hiển thị ở chính giữa ngay phía dưới các tác
vụ.
DANH MỤC CHỨC NĂNG CỦA click1BUS DÀNH CHO HÃNG XE
Quản lý chính sách giá: Tạo ra cách thức tính giá vé linh hoạt và thuận tiện trong bảo trì. Ví
dụ: “giảm giá x% cho chiều về TP Hồ chí minh đối với các chuyến khởi hành chiều thứ 6 hàng
tuần cho những ghế ngồi dưới” hoặc “phụ thu y đồng với những vé khởi hành từ TP HCM xuất
phát vào ngày lễ”, … Những quy tắc này được thiết kế theo hướng vừa mềm dẻo với khả năng
mở rộng nhanh chóng nhưng lại rất dễ sử dụng.

Bộ chính sách giá (BCSG): Bao gồm nhiều Chính sách giá kết hợp theo một trong số các qui
luật định sẵn.
Chính sách giá (CSG): Bao gồm một hoặc nhiều Quy tắc tạo giá kết hợp theo một trong số các
qui luật định sẵn. Ví dụ: chính sách tạo giá gốc, chính sách mở rộng.
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Chính sách giá mở rộng từ các quy tắc tạo giá mẫu

Quy tắc tạo giá (QTTG): Bao gồm nhiều Điều kiện áp dụng và ít nhất một Cách tính giá.
Trường hợp đặc biệt, QTTG có thể không có cách tính giá, thay vào đó là “từ chối vận chuyển”,
trường hợp này gọi là Quy tắc từ chối.
Điều kiện áp dụng (ĐKAD): Giá vé có thể được áp dụng cho một hoặc nhiều tiêu chí. Ví dụ:
Thời gian, Tuyến xe, Loại xe…
Cách tính giá (CTG): Giá vé sẽ được tính tùy theo Cách tính giá đã chọn, có thể là thiết lập giá
vé gốc, cộng hoặc trừ vào gốc lên bao nhiêu phần trăm, …
Quy luật kết hợp QTTG (hoặc CSG): Các QTTG sẽ được sắp xếp theo một thứ tự nào đó.
-

Lựa chọn mục đầu tiên: Khi duyệt từ trên xuống, Quy tắc tạo giá nào thỏa trước thì sẽ
lấy Quy tắc tạo giá đó và các Quy tắc tạo giá phía sau sẽ được bỏ qua không xem xét tiếp.

-

Ưu tiên từ chối: Nếu trong Chính sách giá có bất kỳ Quy tắc từ chối được thỏa mãn, toàn
bộ Chính sách giá sẽ bị coi là từ chối vận chuyển.
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-

Ưu tiên vận chuyển: Các Quy tắc từ chối sẽ không được xem xét, tất cả các qui tắc còn
lại phù hơp sẽ được chấp nhận và kết hợp với nhau tạo nên cách tính giá cho toàn bộ Chính
sách giá.

Bộ chính sách giá mẫu: Là một BCSG hoàn chỉnh, cho phép người dùng bổ sung những quy tắc
vào những CSG định sẵn.
Quy tắc tạo giá mẫu: Là một quy tắc tạo giá khung, cho phép người dùng tạo giá từ nó bằng
cách bổ sung rất ít các tham số được định sẵn trong nó.

QTTGM mục đích là cung cấp dịch vụ cho phép người dùng tạo ra một hoặc nhiều Quy tắc tạo giá
mẫu thay vì cung cấp một danh sách các Quy tắc tạo giá cố định. Điều này tạo cơ chế tạo giá vé
mềm dẻo để thích ứng với nhiều Điều kiện áp dụng và Cách tính giá khác nhau và thuận tiện khi
tạo nhiều QTTG có cùng một số điểm chung. Dịch vụ cho phép người dùng tạo ra nhiều QTTG
cùng một lúc từ một QTTGM. Vì vậy một QTTGM sẽ bao gồm 2 phần: Phần chung và Phần riêng.
Mỗi phần chung hoặc phần riêng bao gồm một danh sách các Điều kiện áp dụng và Cách tính giá
(một QTTGM phải có ít nhất một Cách tính giá hoặc ở phần chung, hoặc ở phần riêng). Nội dung
của từng phần sẽ do người dùng quyết định.
Phần chung: Khi tạo giá vé nội dung phần này sẽ giống nhau cho tất cả các QTTG được tạo
ra → Phần này khách hàng chỉ cần nhập thông tin 1 lần khi tạo giá vé.
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-

Phần riêng: Khi tạo giá vé nội dung phần này sẽ đặc thù cho từng QTTG được tạo ra →
Phần này khách hàng sẽ phải nhập thông tin nhiều lần khi tạo giá vé.

Quản lý khu vực, trạm, chặng, bến xe:
Khu vực: Phạm vi quản lý địa lý cấp cao nhất hiện có trong hệ thống click1BUS, Một khu vực
quản lý trực tiếp nhiều Trạm.
Trạm: Điểm cho phép đón khách, có thể là các tỉnh, thành phố; Trạm là nhân tố đơn vị hình
thành nên chặng, tuyến, giá vé,…
Chặng: Mô tả hành trình tối thiểu giữa hai trạm xe.
Bến xe: Vị trí địa lý cụ thể, nơi các xe đỗ, dừng; Bến xe trực thuộc duy nhất 1 trạm.
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…
Tuyến: Mô tả 1 hành trình chọn vẹn của chuyến xe; Gồm danh sách có thứ tự các chặng thuộc
tuyến, trên 1 tuyến có nhiều chuyến.
Quản lý hạng ghế, sơ đồ ghế: Xây dựng cơ chế linh hoạt tạo hạng ghế, sơ đồ ghế.
Hạng ghế: Cho phép người dùng tạo ra nhiều hạng ghế, hay còn gọi là hạng phục vụ, nhờ có sự
phân chia khác hạng này mà người dùng có thể qui định các loại giá khác nhau.
Sơ đồ ghế: Cho phép người dùng tạo ra các sơ đồ ghế cần thiết cho xe của hãng.
Quản lý lịch trình: Cho phép tạo ra các chuyến và sắp xếp lịch trình của chuyến.
Chuyến theo biểu đồ: Mô tả các chuyến kế hoạch, các thông tin về hành trình, giờ khởi hành,
thời hạn áp dụng…Hệ thống cho phép mua vé của bất kỳ chuyến nào còn thời hạn áp dụng. Có
thể cho chuyến đã tạo sử dụng hay ngừng sử dụng hay xóa bỏ chuyến đó.
Điều hành chuyến: Cho phép người dùng khởi tạo chuyến chạy trong 1 ngày cố định, lựa chọn
xe và nhân viên cho chuyến, cập nhật trạng thái chuyến xe (Xuất bến, Hoàn thành, Hủy
chuyến…).
Dời chuyến: Thuận lợi dời khách từ chuyến này sang chuyến khác của cùng 1 tuyến tự động
hoặc dời bằng tay.
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Quản lý Đặt vé/Giữ chỗ: Cho phép Người dùng bán vé một chặng của tuyến, toàn tuyến hoặc
nhiều chặng của nhiều tuyến theo yêu cầu của khách hàng. 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, nhân viên đại lý, nhân viên tổng đài (tổng đài hãng xe, tổng đài bên ngoài 1080, 1068…).

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.
Quản lý nhân viên: Tạo và quản lý người dùng trên hệ thống.
Nhân viên: Là người trực tiếp thực thi và chịu trách nhiệm các công việc mà hệ thống yêu cầu:
Giám đốc, điều hành, tài xế, phục vụ, bán vé…Một nhân viên có thể thuộc vào nhiều nhóm.
Tài xế/Phục vụ: Tạo và quản lý Tài xế/Phục vụ, chức năng đảm bảo tính thuận tiện và phân
quyền rõ ràng. Nhân viên tài xế/phục vụ do phòng ban cấp độ đơn vị trực tiếp quản lý.
Quản lý đại lý bán vé: Cho phép tạo và quản lý việc bán vé của đại lý. Thiết lập số tiền hạn
mức cho đại lý.
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.

--6

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.

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
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Tel: 84-8-812-2040; Fax: 84-8-812-2039
Website: http://click1VIETNAM.com

