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Bãi xe truyền thống Bãi xe thông minh

Không an toàn: có thể bị tráo biển số mà không biết, hoặc bị tráo thẻ …

An toàn: ngay cả khi bị tráo biển số cũng không thể lấy xe ra vì trên 

máy tính của nhân viên kiểm soát bãi xe còn hiển thị thông tin về biển 

số xe, màu xe, hình dáng xe, hình ảnh người gửi xe …

Mất chi phí hoạt động hàng ngày: vé giấy, ghim, phấn …
Không phát sinh phí duy trì hàng ngày: khi xe ra bãi là thẻ xe có thể 

được sử dụng lại cho xe khác vào bãi

Khó khăn trong quy trình quản lý: doanh thu, xe tồn bãi …
Dễ dàng trong quy trình quản lý: mọi thông tin xe vào ra đều được lưu 

trữ để thuận tiện cho việc quản lý

Mất thẩm mỹ, không văn minh, lịch sự, uy tín: ghi số vé lên xe, vé xe 

nhàu nát khi gặp trời mưa …
Văn minh, lịch sự, uy tín với khách hàng và đối tác

Mất thời gian, dễ gây ùn tắc trong giờ cao điểm do mất thời gian ghi vé, 

xé vé, bấm vé
Thao tác nhanh chóng: thao tác đơn giản là quẹt thẻ

Ttz.com.vn

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT XE THÔNG MINH



T-PARKING CÓ ƯU ĐIỂM GÌ ?

 Đảm bảo lưu lượng ra vào lớn

 Hệ thống vận hành đơn giản, ổn định, có thể kiểm soát từ xa qua internet.

 Có thể thanh toán qua ví điện tử thuận lợi cho cư dân và dễ dàng quản lý

 Hạn chế tối ưu tình trạng trộm cắp xe tại khu vực để xe.

 Giám sát và kiểm soát tập trung toàn bộ luồng ra vào các khu vực để xe.

 Hiện đại hoá và thân thiện với môi trường (hạn chế rác thải từ vé giấy).

 Linh hoạt trong việc điều khiển các khu vực để xe.

 Việc quản lý và sử dụng nhân viên trong các khu vực để xe được tối ưu hoá so với trước kia.

 Cách tính cước phí linh động, phần mềm có khả năng mở rộng, kết nối với phần mềm quản lý khác.
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SƠ ĐỒ KẾT NỐI THIẾT BỊ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG
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SƠ ĐỒ KẾT NỐI THIẾT BỊ CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG
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BẢN VẼ 3D MÔ PHỎNG HỆ THỐNG T-PARKING
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1, Dành cho nhân viên vận hành

Tính năng dành cho nhân viên vận hành

1. Đăng nhập, đăng xuất

2. Quản lý xe ra, vào

3. Tìm kiếm

4. Lịch sử hệ thống

5. Thống kê nhanh

5. Kết nối barrier tự động

6. Chuyển đổi làm xe ra, vào

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CƠ BẢN HỆ THỐNG T-PARKING
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GIAO DIỆN HỆ THỐNG
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GIAO DIỆN HỆ THỐNG
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CHỨC NĂNG TÌM KIẾM

B1: Ấn phím F2

B2: Chọn theo biến mình cần tìm

B3: Ấn vào phần “ Tìm kiếm” trên màn

hình



CHỨC NĂNG XEM LỊCH SỬ

B1: Ấn phím F11

B2: Ấn vào phần “ Tìm kiếm” trên màn hình
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CHỨC NĂNG THỐNG KÊ NHANH

B1: Ấn phím F9

B2: Ấn vào phần “ Thống kê” trên màn hình
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2, Dành cho nhân viên quản lý

Tính năng dành cho nhân viên quản lý

1. Quản lý thẻ

2. Quản lý cước phí

3. Quản lý nhân sự

4. Quản lý khách đăng ký

5. Quản lý doanh thu

6. Tìm kiếm

7. Lịch sử hệ thống

8. Thống kê

9. Dữ liệu hệ thống
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Thao tác đăng nhập:

• B1: nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình

• B2: Nhập tài khoản, mật khẩu của mình vào và ấn Enter

Thao tác đăng xuất (thoát nhanh): Nhấn vào nút X góc trái trên cùng của

màn hình.
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Chỉ cần ấn chuột vào chức năng

nào thì chức năng đó sẽ được mở ra 
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QUẢN LÝ THẺ

Nhân viên quản lý có thể

• Xem danh sách thẻ

• Xuất dữ liệu thẻ ra Excel

• Thêm thẻ bổ sung thủ công hoặc từ file có sẵn

• Hoặc là xóa thẻ
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QUẢN LÝ CƯỚC PHÍ

Tùy theo nhu cầu sử dụng của BQL mà có thể có nhiều

loại cước phí

• Theo tháng

• Theo ngày

• Theo giờ
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QUẢN LÝ DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XE

Ở trong mục này có thể: 

• Đăng ký thêm khách tháng mới

• Chỉnh sửa thẻ đã đăng ký: vd: đổi xe

• Xóa thẻ tháng đã đăng ký.
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PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ

Ở trong mục này có thể: 

• Đăng ký thêm nhân viên mới

• Xóa nhân viên đã thôi việc

• Chỉnh sửa quyền của từng nhân viên
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THỐNG KÊ DOANH THU

Thao tác thống kê doanh thu:

B1: Tùy chọn thống kê

B2: Nhấn: “ Thực hiện
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THỐNG KÊ LƯỢT RA VÀO

Thao tác thống kê lượt ra vào:

B1: Tùy chọn thống kê

B2: Nhấn: “ Thực hiện
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QUẢN LÝ TỪ XA QUA KẾT NỐI INTERNET

Dễ dàng quản lý hệ

thống bằng

Smartphone
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QUẢN LÝ TỪ XA QUA KẾT NỐI INTERNET

Chỉ cần có kết nối

Internet, có thể quản

lý ở bất kì đâu
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THANH TOÁN CƯỚC PHÍ QUA VÍ ĐIỆN TỬ
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Thanh toán cước phí

mọi lúc mọi nơi qua ví

điện tử

Vé lượt chỉ

cần quét mã

Qr code



Các tính năng phát triển thêm

- Nhận diện biển số xe

+ Tính năng nhận diện biển số tích hợp đi kèm giúp cho việc xác định biển số xe đăng ký ngay cả khi chưa quẹt thẻ (

đối với điều kiện ánh sáng, góc chụp lý tưởng và biển số sạch sẽ tỉ lệ nhận diện có thể lên tới 85% )

- Đọc thẻ từ xa

+ Khách hàng có thể lựa chọn thêm phương án đọc thẻ từ xa đối với đầu đọc từ xa, tính năng này cho độ chính xác

cao và không cần tác động của con người, hệ thống sẽ tự động nhận tín hiệu và lưu lại thông tin ra vào của chủ xe

- Tích hợp nhận diện khuôn mặt

+ Ngoài các phương thức đọc thẻ từ, xác nhận vân tay, phần mềm T-parking còn có thể tích hợp thêm phương thức

nhận diện khuôn mặt. Với tốc độ nhận diện vô cùng nhanh và chuẩn xác ( chỉ mất tới 1-2s hệ thống có thể nhận diện

), dù nhân viên có đeo khẩu trang vẫn có thể nhận diện được

+ Đây là giải pháp rất hữu ích trong việc hạn chế tiếp xúc, phòng chống Covid 19

- Tích hợp chấm công cho công nhân ra vào khu công nghiệp

+ Hệ thống có thể tích hợp thêm chức năng chấm công ngay tại nhà xe, nhân viên ra vào sẽ được ghi lại đầy đủ lịch

sử check in, check out . Đồng thời dữ liệu sẽ được đẩy về hệ thống máy chủ, thuận lợi cho việc kiểm soát ra vào và

chấm công nhân viên
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

SAMSUNG THÁI 

NGUYÊN
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

NHÀ MÁY TOYOTA 

VĨNH PHÚC
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

NHÀ MÁY YI DA PHÚ 

THỌ



Ttz.com.vnThuyết minh dự án : 

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

BẾN XE BÃI CHÁY
CẢNG CẠN ICD



CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

BỆNH VIỆN SẢN NHI 

BẮC NINH

BỆNH VIỆN TRUNG 

ƯƠNG THÁI NGUYÊN
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CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

CHUNG CƯ PANDORA 

TRIỀU KHÚC
THĂNG LONG TOWER
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 ĐH Bách Khoa Hà Nội

 Đại học Xây dựng HN

 Đại học Hà Nội

 Đại Học Kinh tế quốc dân

 Học viện Nông nghiệp …

 Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh

 Bệnh viện Việt Đức Hà Nội

 Bệnh Viện Hưng Nhân Thái Bình

 Bệnh viên Phổi TW

 Bệnh viện Sản nhi Nghệ An …

 Bến xe Sapa

 Bộ kế hoạch đầu tư

 Kho bạc Tuyên Quang

 Nhà máy nhiệt điện Ninh Bình

 Công An huyện Thạch Thất …

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

 Tòa nhà Handiresco Lê Văn Lương

 Hà Nội CenterPoint

 Lilama 10

 Chung cư Thanh Hà

 Chung cư The Kpark …
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Truy cập: Ttz.com.vn để cập nhật nhiều hơn những

dự án của chúng tôi !




