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Công ty CP Cấp Nước Hải Phòng

I. Giải pháp đọc - thu đồng hồ khách hàng trên 

thiết bị smartphone.



Trước khi thực hiện giải pháp

Trước đây công tác độc số thu tiền của Công ty thực hiện theo hình thức offline 

bằng các máy PDA còn nhiều bất cập trong quản lý, hiệu quả chưa cao:

+ Chỉ thực hiện được việc đọc số.

+ Nhân viên phải đi đến nhà khách hàng ít nhất 02 lần/1 kỳ thu đọc

+ Phải có một bộ phận làm công tác nhập số liệu vào máy chủ bằng thủ công từ bàn 

phím, tính tiền, in giấy biên nhận, gạch nợ, tại văn phòng của Công ty, tốn chi phí 

cho việc in giấy biên nhận (máy in, giấy in, mực in…). 

+ Sử dụng thiết bị PDA để đọc số, không có kết nối internet, các thiết bị ngoại vi 

khác. 

+ Thiết bị PDA có giá tương đối cao, chi phí đầu tư, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cho 

01 năm sử dụng lớn.

+ Khách hàng bị làm phiền nhiều lần trong một kỳ thu đọc. 

+ Việc quản trị nội bộ của Công ty đối với công việc đọc số khó khăn, mất rất nhiều 

thời gian, nhân lực và không kịp thời.

=> Việc này cần phải được cải tiến bằng cách áp dụng công nghệ tiến bộ khoa 

học công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin để tăng năng suất và nâng cao 

chất ượng dịch vụ cấp nước cho khách hàng.



Phần mềm đọc số bằng Smartphone

Công ty quyết định chuyển đổi sử dụng Smart phone để đọc số đồng 

hồ nước của khách hàng.

Quy trình ghi đọc số bằng Smartphone

1. Đến kỳ đọc, nhân viên biên đọc đăng nhập vào

phần mềm bằng tài khoản được cấp.

2. Đọc số tại đồng hồ đo nước thông qua quét mã vạch

gắn trên đồng hồ hoặc trực tiếp nhập mã số khách

hàng vào phần mềm.

3. Dữ liệu từ Smart phone được truyền trực tiếp lên hệ

thống khách hàng và hóa đơn thông qua mạng 4G .

4. Hệ thống tự động nhắn tin thông báo cước khi

khách hàng khi có số đọc hoặc tin nhắn cảm ơn khi

khách hang đồng ý thanh toán luôn.

5. Hóa đơn điện tử được phát hành đồng thời để khách

hàng thanh toán và hạch toán.



Hệ thống nhắn tin, hóa đơn điện tử



Hệ thống nhắn tin hiện nay

+ Hiện nay công ty mới đưa vào áp dụng giải pháp

nhắn tin cho khách hàng trên Zalo đem lại hiệu quả cao và

giúp làm giảm chí phí so với nhắn tin SMS trước đây.



Công nghệ sử dụng

Web Service (Rest API)

Camera (Chụp ảnh)

Công nghệ mạng 4G

Ứng

dụng

Đọc -

Thu

Quét mã QR & Barcode

Công cụ kết nối (Retrofit2)

Hệ quản trị CSDL (Sql lite Android)

Bluetooth (kết nối dataprint)



Kiểm soát dữ liệu tại trung tâm



Chức năng bổ sung

Chức

năng

2

6

4

5

7

Cảnh báo chỉ 

số bằng 0

Thiết lập ngưỡng 

cảnh báo

Thống kê khách 

hàng tiêu thụ 

bằng 0 

Lưu trữ bảng 

tạm trên TBDĐ

Cập nhật nguyên 

nhân, truyền ảnh

3

Thống kê tiền mặt 

thu được của 

khách hàng

1

Cảnh báo đồng 

hồ quay vòng



Kết quả triển khai

✓ Tăng năng suất đọc thu, việc đọc thu thực hiện 1 lần.

✓ Tỷ lệ đọc trung bình 95%, thu trực tiếp đạt trên 80%).

✓ Kiểm soát trực tiếp dữ liệu khách hàng trên trung tâm, kịp thời xử 

lý tình huống dưới địa bàn.

✓ Tránh áp số đồng hồ.

✓ Thông tin khách hàng được cập nhật tức thời.

✓ Góp phần triển khai đa hình thức thanh toán, nâng cao độ tin cậy, sự 

hài lòng của khách hàng.



Công ty CP Cấp Nước Hải Phòng

II. Giải pháp ứng dụng hệ thống Scada trong 

quản lý mạng lưới cấp nước.



Hệ thống Scada

Bản đồ mạng lưới cấp nước Hải Phòng



Mục đích của hệ thống Scada

1. Mục đích ý nghĩa của hệ thống:

✓ Phục vụ công việc giám sát các thông số trên mạng lưới cấp nước và các xí 

nghiệp sản xuất nước của Công ty.

✓ Nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành trên hệ thống mạng lưới cấp

nước. Cung cấp các số liệu của mạng lưới cấp nước phục vụ việc theo dõi

phân tích và phát hiện bất thường trên mạng lưới. 

2. Các tính năng của hệ thống:

✓ Theo dõi hiển thị các thông số online: Áp lực điểm đầu và cuối trên mạng 

truyền dẫn, lưu lượng, clo, pH, mức nước, độ đục…của các nhà máy sản xuất 

nước và toàn bộ mạng lưới cấp nước thành phố.

✓ Lập báo cáo chi tiết các thông số: Lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời, áp lực 

đầu nguồn, áp lực cuối nguồn , clo, pH, mức nước của các nhà máy sản xuất 

và toàn bộ mạng lưới cấp nước. Tính thất thoát online theo khoảng thời gian: 

5 phút, 1 giờ, 1 ngày. Xuất báo cáo, phục vụ nghiệp vụ của các đơn vị chuyên 

môn. Tra cứu dữ liệu lịch sử.



Các tính năng của hệ thống

✓ Vẽ biểu đồ trend online thời gian thực cho tất cả các thông số hiển thị của các 

nhà máy và toàn bộ mạng lưới cấp nước.

✓ Theo dõi sản lượng ngày: ngày hôm qua, ngày hôm nay. Sản lượng tháng: tháng 

trước, tháng này. Lưu lượng: lưu lượng tức thời, lưu lượng tổng cho các nhà 

máy sản xuất.

✓

- Chức năng cảnh báo: Mất điện, mất đường truyền, mở tủ tín liệu, mất tín hiệu 

từ cảm biến. Arlam cảnh báo trạng thái và báo động.



Sơ đồ nguyên lý

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CỦA HỆ THỐNG

VIJEO CITECT

ADSL ROUTER

SENSOR

RTU

MODEM ROUTER

SERVER

Internet



Các thành phần của hệ thống

1. Các thiết bị cảm biến: Áp lực, lưu lượng, Clo dư, pH…

2. Các thiết bị thu thập và xử lý tín hiệu RTU, PLC, Router, thiết lập kết nối 

VPN qua đường truyền cáp quang, 4G về trung tâm.

3. Phần mềm giám sát và điều khiển SCHNEIDER VIJEO CITECT tại 

trung tâm và các nhà máy nước, các chi nhánh cấp nước.

4. Phần mềm điều khiển RTU, PLC.



Các thiết bị cảm biến

1. Các thiết bị cảm biến: Áp lực, lưu lượng, mức nước, độ đục, Clo dư, Ph…



Thiết bị

2. Thiết bị thu thập và xử lý tín hiệu: RTU, PLC, được điều khiển bằng phần

mềm Schneider E-Series 



Thiết bị

3. Các Router, thiết lập kết nối VPN về trung tâm.

Trạm đo
Trung tâm



Phần mềm theo dõi Scada

4. Phần mềm SCHNEIDER VIJEO CITECT: theo dõi, giám sát, lập báo cáo, 

tính thất thoát

VIJEO CITECTMẠNG LƯỚINHÀ MÁYBÁO CÁO
ĐỒ THỊ 
TREND



Nguyên lý hoạt động

Nguyên lý hoạt động:

1. Tín hiệu từ các thiết bị cảm biến: Áp lực, lưu lượng, đồng hồ… được 

đưa về RTU, PLC để xử lý.

2. Tín hiệu sau khi xử lý sẽ được truyền qua đường truyền cáp quang, 

4G có kết nối VPN về máy chủ tại trung tâm.

3. Phần mềm VIJEO CITECT tính toán và hiển thị các thông tin truyền 

về  lên màn hình máy tính tại trung tâm điều hành, các NMN và các chi 

nhánh cấp nước.



Thiết bị sensor

1. Tín hiệu từ các thiết bị sensor cảm biến: Áp lực, lưu lượng, mức nước, clo, 

pH, độ đục … được đưa về RTU xử lý.



Xử lý tín hiệu

2. Tín hiệu sau khi xử lý được truyền thông qua đường truyền cáp quang, 4G kết

nối VPN về máy chủ tại trung tâm.



Thông tin hiển thị

3. Phần mềm Vijeo Citect trên các máy tính truy cập máy chủ tính toán và hiển thị các

thông tin dạng biểu đồ, báo cáo, hình ảnh theo yêu cầu của người sử dụng.



Giám sát trạm scada trên Smartphone



Một số hình ảnh tại hiện trường



Một số ứng dụng CNTT khác

1. Tiện ích nhắn tin qua Zalo OA



Tiện ích nhắn tin qua Zalo OA

Trước đây việc tra cứu tiền cước, nhắn tin thông báo, cảm ơn, quảng bá, 

cho khách hàng đều thông qua dịch vụ nhắn tin SMS với nhiều nhược

điểm như: 

✓ Hạn chế độ dài nội dung tin nhắn, nội dung văn bản là tiếng Việt không dấu.

✓ Với số lượng hơn 340.000 khách hàng hiện nay chi phí phát sinh cước cho

việc nhắn tin thông báo thông tin dịch vụ, thông tin sự cố tới khách hàng là

rất lớn.

✓ Việc gửi tin nhắn mất thời gian vì phải thông qua nhiều thủ tục với tổng đài

hỗ trợ SMS.

✓ Việc lọc danh sách khách hàng vẫn thủ công phải thông qua excel, giấy tờ, 

biên bản.



Tiện ích nhắn tin qua Zalo OA

✓ Việc tiếp cận thông tin của khách hàng đối với dịch vụ cấp nước của công 

ty chủ yếu thông qua các kênh truyền thống nên vẫn còn nhiều hạn chế.

✓ Không tương tác, không hỗ trợ được khách hàng qua hình thức tin nhắn, 

chat ..

✓ Việc tra cứu của khách hàng gặp phải khó khăn trong quá trình ghi nhớ 

những thông tin trên. 



Tính hiệu quả của giải pháp

Sau khi triển khai, chương trình nhắn tin qua zalo cho thấy nhiều ưu điểm, tăng 

năng suất lao động, đem lại hiệu quả về chi phí, nâng cao hiệu quả quản trị nội 

bộ của công ty cụ thể như sau: 

+ Đa dạng hóa cách tiếp cận của khách hàng khi nhận thông tin từ Công ty CP CNHP

+ Khách hàng linh hoạt trong việc tra cứu thông tin tiền nước của các kỳ đọc với cấu 

trúc tin nhắn đơn giản, ngắn gọn.

+ Tin nhắn gửi tới khách hàng được thể hiện rõ ràng, độ dài tin nhắn linh hoạt, có 

hình ảnh minh họa, trực quan, sinh động và dễ hiểu hơn.

+ Việc áp dụng Zalo OA đã giải quyết bài toàn gửi tin nhắn cụ thể tới từng đối tượng 

khách hàng trong việc gửi tin nhắn thông báo (thông báo sự cố, dịch vụ). 



Tính hiệu quả của giải pháp

+ Gửi tin nhắn tới khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ Công ty theo thang mức 

độ hài lòng.

+ Việc nhắn tin thông qua SMS phát sinh chi phí lớn. Trong khi đó, việc chuyển 

sang hình thức nhắn tin qua Zalo là hoàn toàn miễn phí. Điều này giúp giảm thiểu 

chi phí vận hành của công ty.

+ Việc quảng bá và tuyên truyền của Công ty được thực hiện thường xuyên và kịp 

thời hơn, như truyên truyền các chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến 

lĩnh vực cấp nước như hóa đơn điện tử.

+ Đa dạng hình thức thanh toán ko dùng tiền mặt, quảng bá các hoạt động và 

thương hiệu của Công ty đến khách hàng.



Một số ứng dụng CNTT khác

2. Phần mềm kiểm soát khách hàng sau đọc

+ Sử dụng trên smartphone nhằm kiểm tra, kiểm soát đồng hồ sau 

đọc có dấu hiệu bất thường cần xử lý, theo các tiêu chí



Một số ứng dụng CNTT khác

3. Phần mềm thay đồng hồ nước.

+ Sử dụng trên smartphone kiểm soát quá trình thay, lắp mới

đồng hồ ở khu vực theo định kỳ, theo công lệnh.



Một số ứng dụng CNTT khác

✓ Dữ liệu thay đồng hồ được quản lý online, lưu trữ lâu dài, tức thời trên hệ

thống cơ sở dữ liệu.

✓ Nhân viên dưới địa bàn truyền dữ liệu trực tiếp về công ty bao gồm thông tin 

đồng hồ tháo, đồng hồ lắp mới và ảnh chụp.

✓ Tra cứu, tìm kiếm dễ dàng thông tin sửa chữa lắp đặt đồng hồ trên máy tính và

thiết bị di động.

✓ Cảnh báo trường hợp nhập chỉ số, tháo, lắp, thay thế đồng hồ khi lắp sai, lắp

nhầm đồng hồ.

✓ Dữ liệu được xuất excel, báo cáo kết quả cho xí nghiệp, lãnh đạo công ty và

các đơn vị quản lý tiêu thụ có thể theo dõi. 



Một số ứng dụng CNTT khác

4. Phần mềm Mobile Scada

+ Theo dõi chỉ số, trạng thái thông số trạm scada trên toàn hệ

thống cấp nước thông qua thiết bị Android.



Một số ứng dụng CNTT khác

5. Phần mềm kiểm soát các công trình, nguồn nước

+ Ứng dụng được xây dựng để thực hiện công tác kiểm soát 

nguồn nước, công trình cấp nước, lưu giữ hình ảnh, lịch sử kết 

quả kiểm tra. 



Một số ứng dụng CNTT khác

6. Phần mềm kiểm soát hố kĩ thuật, trụ nước chữa cháy:

+ Định vị, thực hiện theo dõi công việc bảo dưỡng, kiểm soát

các hỗ kỹ thuật, van, trụ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố.



CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG


