CÔNG TY CP BUSMAP
Tầng 2, tòa nhà Sohude Tower, 331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10,
Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

HƯỚNG DẪN XEM LỊCH SỬ HÀNH TRÌNH XE

http://dashboard-btrack.busmap.vn

Mục Lục hướng dẫn
xem lịch sử bTrack

01
02
03

Hướng dẫn đăng nhập
Giao diện hiển thị

01 - 02

Hướng dẫn xem lịch sử
di chuyển trên ứng dụng bTrack

03 - 08

Hướng dẫn xem lịch sử
di chuyển bTrack trên máy tính

09 - 12

01

02

Truy cập trên máy tính hoặc
tải ứng dụng bGPS trên store
và đăng nhập
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Truy cập trên máy tính

Đăng nhập bằng tài khoản bạn đã tạo
Để truy cập vào giao diện giám sát điều khiển của bTrack

GIAO DIỆN TRÊN

GIAO DIỆN TRÊN

Mobile App bTrack

Website bTrack

Truy cập gps.busmap.vn hoặc quét QR code
08.00

bTracker

gps.busmap.vn

Truy cập Trên điện thoại
Hoặc tải ứng dụng bTrack trên App Store hoặc Google Play

Available On

Available On

APP STORE

GOOGLE PLAY
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04

02

Đối với ứng dụng bTrack
Khi đã truy cập vào giao diện quản lý app, tiếp tục làm
theo các bước sau để xem lịch sử di chuyển.

BƯỚC 2

08.00

bTracker

Chọn Loại Hành Động
Muốn Xem Lịch Sử
BƯỚC 1

Bằng cách Click vào mũi tên
chĩa xuống ở phần loại,

Click Vào Icon

Giao Diện

Hình tệp tin (báo cáo)
ở thanh công cụ

Tìm kiếm lịch sử xe
hiện lên

ở đây chọn phần lộ trình

08.00

BƯỚC 3

bTracker

08.00

bTracker

Cấu hình chọn loại thiết bị

Một bảng chọn cấu hình

Thời gian để xem lịch sử bằng cách
click vào icon “Cấu Hình”

Hiện lên để lựa chọn

08.00

Cấu
bTracker

Hình

05

06
BƯỚC 4

08.00

bTracker

Chọn thiết bị

Thời gian theo dõi lịch sử

Thời gian để xem lịch sử bằng cách
click vào icon “Cấu Hình”

Ví dụ chọn ngày hôm qua (yesterday)
Sau khi chọn xong các cấu hình,
click vào tích “ ” đê xác nhận.

08.00

bTracker

Custom

Chọn các thông số
cấu hình trong các
tab “Thiết Bị”

Cấu hình

Thiết bị :

Thiết bị :

Nhóm :

“Nhóm (nếu bạn muốn theo dõi
riêng biệt)”, “Thời gian theo dõi
(mục Period)”. Bấm vào “

Cấu hình

”

để hiện ra các thiết bị của bạn

Hiện thị dấu
Period :

051 GTVT
047 - Final - Thanh
048 - Khanh - Test
Today
Mang mien nui
Mang dong bang
Khanh try

Today
Last 1 hour
051 - Gtvt

Nhóm :

08.00

Last
6 hour
bTracker
Cấu hình

Hiện thị dấu

Busmap Test Devices

Period :

Khanh
Today
Drivadz

Last 12 hour
Yesterday

Thiết bị :

This Week

Nhóm :

Previous Week

Hiện thị dấu

This Month

Period :

Today
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BƯỚC 5

Click vào icon “hiển thị”

Một biểu đồ tracking hiện ra

Để hiện thị lịch sử theo
thời gian đã chọn.

Lịch sử sẽ hiện ra theo các
mục dưới dạng danh sách
theo thứ tự thời chọn mà
bGPS ghi nhận được.

bTracker

Báo cáo
Loại

Lộ trình
Có hiệu lực

chọn mà bGPS ghi nhận được.

bTracker

08.00

Tên thiết ...

Dưới dạng danh sách theo thứ tự thời

08.00

Cấu hình
Thời gian

Hiển thị
Vĩ độ

08.00

bTracker

Click vào bất cứ hàng nào (khoảng
thời gian) muốn xem lịch sử, sau đó
tắt tab đi bằng icon “ ” góc phải
trên để xem lại lộ trình.

* Ví dụ
Thời gian được chọn đang được hiển
thị màu vàng trên hình, sau đó tắt
tab đi sẽ thấy lộ trình ngay lúc đó.

048 - khán... Yes
048 - khán... Yes
048 - khán... Yes

2020-07-2...
2020-07-2...
2020-07-2...

10.867572 °
10.867572 °
10.867572 °
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10

Đối với trên máy tính
Khi đã truy cập vào trang web, tiếp tục làm
theo các bước sau để xem lịch sử di chuyển.
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BƯỚC 2

Ở phần “Loại”
Chọn lộ trình

Loại
BƯỚC 1

Lộ trình

Cấu hình

Lộ trình
Sự kiện

Mở tab “Báo cáo”
(icon mũi tên chĩa lên góc trái dưới)

Hành trình
Dừng đỗ

BƯỚC 3

Click chọn “Cấu Hình”
Thời gian để theo dõi,Popup Cấu hình sẽ hiện lên.

Báo cáo
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BƯỚC 4

Cấu hình chọn thiết bị, thời
gian cần theo dõi trong mục
“Thiết bị” và “Preriod”
(giai đoạn, là thời gian
muốn theo dõi). Ở các mục
đều bấm vào mũi tên để
hiện ra các mục để chọn.

BƯỚC 5

Cấu hình xong click chọn icon tích
“ ” để xác nhận.

Click chọn “Hiển thị”
Để hiển thị lịch sử lên báo cáo

Lộ trình

Cấu hình

Hiển thị

Cấu hình
Thiết bị :

051 - Gtvt

Nhóm :
Hiện thị dấu

Busmap Test Devices

Period :

Khanh
Today
Drivadz

BƯỚC 6

Chọn một khoảng thời gian bất kì
để theo dõi tuyến được bGPS ghi nhận lại (double click).

THE END

Thanks For Your Attention !

