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Giới thiệu tổng quan về phần mềm quản lý bãi xe thông minh Khởi
Nguyên
phần mềm quản lý bãi xe thông minh Khởi Nguyên là phần mềm
được sử dụng trong việc điều hành hệ thống
máy giữ xe thông minh
được lắp đặt bởi công ty cổ phần chúng tôi. Máy giữ xe thông minh
đang rât được ưa chuộng hiện nay trong việc quản lý các bãi giữ xe
của công ty, nhà máy, các khu đô thị, trường học, bệnh viện....Nó
là một hệ thống gồm các thiết bị tự động hiện đại được liên kết với
nhau bằng hệ thống mạng nội bộ. Một trong những mục quan trọng
nhất của toàn bộ hệ thống chính là phần mềm quản lý. Các chủ
đầu tư, khách hàng luôn mong muốn một phần mềm với nhiều tính
năng nhưng phải dể vận hành, sử dụng. Các kỹ sư, lập trình viên
của cty Khởi Nguyên đã nghiên cứu kỹ lưỡng các phần mềm máy
giữ xe thông minh hiện nay và qua một quá trình thiết kế, thử
nghiệm đã cho ra đời "
Phần mềm máy giữ xe thông minh Khởi Nguyên
"  là phần mềm tổng hợp được tất cả những tính năng cơ bản cũng
như các tiện ích thiết thực nhất dành cho người quản lý.
Phần mềm 
phần mềm quản lý bãi xe thông minh Khởi Nguyên
được rất nhiều khách hàng đánh giá cao bởi sự đa dạng về tính
năng và dễ dàng cho người sử dụng.
Chi tiết về phần mềm quản lý bãi xe thông minh Khởi Nguyên
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*Quản lý chính và Nhân viên
phần mềm quản lý bãi xe thông minh Khởi Nguyên có rất nhiều
tính năng khác nhau với nhiều mục đích sử dụng như quản lý cước,
quản lý thẻ, quản lý nhân viên, nhân sự... vì vậy sẽ có một người
quản lý cấp cao nhất được setup toàn bộ các chức năng của
phần mềm
. Người quản lý này sẽ tùy theo nhu cầu, năng lực, và vai trò của
người nhân viên cấp dưới để phân cho họ những tính năng có thể
sử dụng và không được phép sử dụng.  Những tính năng mang tính
bảo mật như tài chính, nhân sự sẽ do người phụ trách quản lý.

*Quản lý thẻ
Chức năng quản lý thẻ bao gồm các tính năng nhỏ như: đăng ký thẻ, chỉnh
sửa thẻ, xóa thẻ, kiểm tra thẻ, tìm kiếm thẻ cho phép người quản lý có thể dễ
dàng tìm kiếm hay chính sửa, thêm mới hoặc xóa bỏ thẻ xe dễ dàng. Các
trường hợp mất vé, nhầm vé... sẽ được dễ dàng xử lý và hoàn toàn chính xác
với bộ lọc tìm kiếm đa tầng với nhiều dữ liệu.

*Quản lý cước phíT_Parking được đặc biệt thiết kế mục quản lý cước phí với nhiều tính năng hỗ
trợ việc tính phí tốt nhất. Bãi giữ xe của bạn áp dụng bất kỳ hình thức tính phí nào ví dụ: theo
giờ, theo ngày, theo ca...phần mềm đều có  thể tính toán chính xác và nhanh chóng. Với các
tính năng nhỏ như lựa chọn tính phí theo loại xe, mã xe, thu tiền tại cửa ra hay vào, bên cạnh đó
là hiển thị chính xác ngày giờ xe ra vào, thời gian xe ở lại trong bãi... sẽ giúp người vận hành
tính toán chính xác sô tiền phí mà khách gửi xe cần phải trả. Quản lý có thể tự đặt mức giá mà
mình muốn áp dụng cho bất ký thời gian nào trong ngày, đặt giá chênh lệch giữa các ca...
*Quản lý doanh thuPhần quản lý doanh thu sẽ bao gồm tính doanh thu theo nhiều cách như:
theo thời gian, theo loại xe, theo loại khách hàng( vãng lai, đăng ký tháng...). Phần mềm tính
toán chính xác đảm bảo tài chính minh bạch, rõ ràng. Ngoài ra toàn bộ dữ
liệu doanh thu bao gồm ngày tháng, loại xe, loại khách hàng sẽ được xuất ra file Excel để
dễ dàng lưu trữ và xử lý.
*Quản lý khách đăng kýGiao diện đăng ký thẻ cho khách hàng rất chi tiết bao gồm tất cả các
thông tin về khách hàng như họ tên, mã thẻ, biển  số, số cmt... để tiện cho việc quản lý xe sau
này. Ngoài ra quản lý cũng có thể áp dụng các mức tính phí khác nhau với những khách hàng
khác nhau...Tương tự với mục quản lý khách đã đăng ký cũng có rất nhiều tính năng hỗ trợ
người quản lý cũng như việc xuất ra file Excel để tiện việc lưu trữ.
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