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1.Khởi động hệ thống 

 1.1.Kiểm tra phần cứng 

 Kiểm tra  bàn phím 

Bật phím Numlock trên bàn phím  

(hàng trên, cụm phím số, bên phải)  

                      đèn sáng  (hình bên). 
 

 Kiểm tra  đầu đọc thẻ 

Xem đèn trên đầu đọc thẻ có sáng không và khi khởi đông sẽ nghe tiếng “bíp” 
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1.2.Khởi động chương trình Vinaparking 

 Kích  chuột phải vào biểu tượng “Hệ thống bãi giữ xe Vinaparking”, chọn Open 
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 Khởi động lần đầu tiên sau khi cài đặt hệ thống 

 

 Khởi động lần thứ 2 trở đi sau khi cài đặt  hệ thống, các bước  như trên không  

xuất  hiện mà vào thẳng chương trình. 

2.Qui trình vận hành 

  2.1.Phân  công giao ca 

  2.1.1 Đăng  nhập :  

Nhân công đến ca trực sẽ đăng nhập 

 Dùng bàn phím 

 + Ấn F3 

 

Nhập tên của 

nhân viên trực 

Nhập mật khẩu 

tương ứng với tên 

đăng nhập  

Phòng IT sẽ 

nhập các 

thống số 

này lần đầu 
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 Dùng thẻ 

+ Ấn F4 

 
 

 

 

  2.1.2 Đăng xuất 

 Dùng bàn phím 

+ Ấn F11 

 

 
 

 

 Dùng thẻ 

+ Ấn F12 

Nhân viên dùng 

thẻ đăng nhập 

Nhập tên tài khoản 

đăng xuất 

Nhập mật khẩu tài 

khoản đăng xuất 
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 2.3.Hệ thống  Vào-Ra 

  2.3.1 Hệ thống vào 

 

 

 

Nhân viên dùng 

thẻ quét vào đầu 

đọc 

 

Camera 1 

Hình 1 

Camera 2 

Hình 2 

Thông tin Vé 

tháng 
Hình ảnh của chủ 

xe vào (Vé tháng) 

Thông tin Tên 

NV đăng nhập 

Vào: Lượng xe đã vào 

Ra: Lượng xe đã ra 

Tồn: Xe tồn trong bãi  

Dư: Số xe còn trống trong bãi 
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- Camera 1:Hiển thị hình ảnh biển số khi vào, camera1 phải là camera chứa biển số ( 

camera nhận dạng biển số) 

- Camera 2:Hiển thị hình ảnh mặt người khi xe vào 

- Ảnh  1    : Hiển thị hình ảnh chụp biển số từ Camera1 

- Ảnh  2     : Hiển thị hình ảnh chụp người  từ Camera2 

- Biển số xe  vào được nhận dạng sẽ được hiển thị tại khung BIỂN SỐ XE VÀO(nếu 

không có chức năng nhận dạng thì nhập số từ bàn phím) 

- Phẩn bên trên của giao diện có hiển thị thông tin hệ thống. Bên trái hiển thị thông 

tin của vé tháng như biển số, tên khách hang, công ty, hiệu xe. Bên phải hiển thị thông 

tin xe tồn trong bãi, lưu lượng vào – ra trong ngày. Bên phải cùng sẽ hiển thị hình vé 

tháng nếu có. 

- Phẩn bên dưới của giao diện có hiển thị thông tin nhân viên đang đăng nhập. Thông 

báo của hệ thống để tương tác với người dùng.  

 

Thao tác: 

- Yêu cầu khách dắt xe vào đúng vị trí vạch dừng xe / STOP.  

- Quan sát trên màn hình để đảm bảo nhìn rõ ảnh biển số.  

- Tiến hành quét thẻ để nhận dạng biển số.   

- Kiểm tra thông tin biển số trên màn hình, nếu biển số nhận dạng đúng so với hình ảnh 

chụp được thì Enter để kết thúc thao tác. 

-  Tiến hành giao thẻ và cho khách vào. 

 

B1: QUÉT THẺ - HỆ THỐNG TỰ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ SAU ĐÓ THÔNG BÁO 

TRÊN MÀN HÌNH 

B2: NHÂN VIÊN ĐỐI CHIẾU XEM BIỂN SỐ NHẬN DẠNG BỞI CHƢƠNG 

TRÌNH CÓ ĐÚNG KHÔNG  

- NẾU ĐÚNG NHẤN ENTER, KẾT THÚC 

- NẾU SAI :NHÂN VIÊN CÓ 2 LỰA CHỌN 

1.1..1. LÀM LẠI BƢỚC 1 

1.1..2. NHẬP BIỂN SỐ, NHÂN ENTER. KẾT THÚC 

 LƯU Ý: chỉ khi nào hệ thống đã báo “Mời xe vào” hoặc “Vé tháng, mời vào” thì 

nhân viên mới được cho xe vào. 

 

Ghi chú: Những trường hợp đặc biệt 

- Trùng số: khi bị trùng số, chƣơng trình sẽ hiển thị hình biển số xe bị trùng cộng 

thêm thông báo bằng giọng nói. Nhân viên có thẻ cho xe vào bằng cách nhập lại biển 

số mới + nhấn enter. 

- Xe đăng ký vé tháng: nếu là vé tháng, chƣơng trình sẽ đối chiếu biển số xe đã đăng 

ký với biển số xe thực tế đang vào.  



 

8 

 

Nếu đúng thì chƣơng trình sẽ báo “Vé tháng, mời vào” đồng thời hiển thị 

thông tin vé tháng. 

Nếu sai biển số đã đăng ký, chƣơng trình sẽ báo một âm thanh khác, nhân 

viên dựa vào âm thanh này để phát hiện biển số xe hiện tai có khác với biển số xe đã 

đăng ký hay không . Nếu sai , nhân viên có thể ghi lại và báo cáo cho quản lý. Nếu 

đúng thì nhấn Enter cho xe vào. 

- Xe biển số đen: Nếu xe bị liệt vào danh sách biển số đen, chƣơng trình sẽ báo lên 

một âm thanh rất khó nghe, đồng thời hiển thị viền đỏ, show hình thông tin xe bị lọt 

vào danh sách, nhân viên giữ xe có nhiệm vụ lƣu ý những xe này. 

- Các thông báo khác: 

 + Thẻ đã dùng : thẻ xe đã đƣợc dùng 

 + Thẻ đã hủy : thẻ xe đã bị hủy ( có thể là thẻ đã bị mất hoặc quản lý đã khóa 

thẻ) 

 + Thẻ xe chƣa đăng ký 

 + Thẻ đã khóa 

 + Thẻ xe đã sử dụng 

 * Tất cả các trƣờng hợp này, nhân viên giữ lại thẻ xe và báo cho ban quản lý. 
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2.3.2 Hệ thống  ra 

 

 

- Camera 1:Hiển thị hình ảnh biển số xe ra 

- Camera 2:Hiển thị hình ảnh mặt người khi ra 

- Hình ra  1     : Hiển thị hình ảnh chụp biển số từ Camera1 

- Hình ra  2     : Hiển thị hình ảnh chụp mặt người từ Camera2 

- Hình vào 1    : Hiển thị hình biển số lúc vào 

- Hình vào 2    : Hiển thị hình biển số lúc ra 

Thao tác: 

- Yêu cầu khách dắt xe vào đúng vị trí vạch dừng xe / STOP.  

- Quan sát trên màn hình để đảm bảo nhìn rõ ảnh biển số.  

- Tiến hành quét thẻ 

- Kiểm tra thông tin biển số trên màn hình, ở khung biển số xe vào và biến số xe ra trùng 

khớp về hình ảnh và biển số thì thẻ xe hợp lệ. 

- Enter để kết thúc thao tác. 

- Tiến hành thu lại thẻ. 

- Thu tiền theo giá mà chương trình hiển thị. 

Camera 1 Hình ra 1 

Camera 2 Hình vào 2 Hình ra 2 

Hình vào 1 
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3.Các chức năng chương trình hỗ trợ nhân viên 

 3.1. Chức  năng “Quản lý xe vào ra” 

 Nhấn F7 để mở thư mục tìm xe , chương trình sẽ hiển thị thư mục sau : 

 

 

 

  Tìm xe  đang ở trong bãi 

B1 : Check vào chọn khoảng thời gian cần tìm 

 Nếu tìm một ngày : chọn đúng ngày tháng muốn tìm 

 Nếu tìm nhiều ngày: chọn từ ngày cần tìm đến ngày kết thúc 

tìm 

Chọn khoảng thời 

gian  muốn tìm xe 

Biến số cần tìm 

Mã số thẻ 

cần tìm 

Hình xe vào Hình xe ra 
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B2 : Nhập biển số muốn tìm vào mục Biển số 

 hoặc tìm bằng thẻ bằng cách 

đặt thẻ lên đầu đọc sau đó click vào ô Quét thẻ  

  B3 : Click vào nút Tìm xe 

 

 Đối với trường hợp không nhập biển số xe ,ta tìm xe bằng cách nhấn vào 

nút [TÌM] ,phía dưới giao diện sẽ hiển thị toàn bộ hình ảnh,cũng như thời 

gian vào-ra,ta căn cư vào mốc thời gian để có thể tìm nhanh được xe cần 

tìm. 

 Xe cần tìm nếu chưa có thời gian ra tức là xe vẫn còn trong bãi hoặc bị mất 

thẻ nhưng đã giải quyết cho ra. 

 Đối với trường hợp bị mất thẻ: Sau khi tìm được xe ta ấn vào nút [LƯU 

MẤT THẺ] chọn [YES] thì thẻ bị mất sẽ được khóa 
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 Ta có thể Click vào nút [ DANH SÁCH MẤT THẺ] để xem danh sách chi 

tiết về số thẻ bị mất 

 

 Để xem danh sách xe tồn trong bãi,ta click vào nút[DANH SÁCH XE 

TỒN] hệ thống sẽ xuất ra file excel danh sách xe tồn trong bãi 
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Xem thống kê ở mục bên phải hoặc có thể click vào nút[EXCEL TỔNG 

QUÁT]  

 

                               Muốn xem chi tiết lượt xe vào ra ta Click chọn vào[XUẤTEXCEL 

CHI TIẾT] 

                                                                

 


