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1. Mô tả
Thay vì thụ động chờ đợi, tìm kiếm tài xế xe ôm, taxi, xe hơi cho những dự định di
chuyển thì khách hàng có một cách chủ động hơn là đặt xe online bằng ứng dụng Goixe. Khách hàng sẽ biết trước được giá cả, thời gian ước tính cho chuyến đi, theo dõi
được hành trình của tài xế khi đang đến đón mình giúp cho khách hàng luôn trong
trạng thái chủ động. Ngoài ra, khách hàng còn có thể được hưởng những khoảng ữu
đãi, voucher từ hệ thống Goi-xe và muôn vàn tiện ích khác. Những thông tin bên
dưới sẽ giúp các bạn sử dụng ứng dụng một cách dễ dàng hơn.

2. Đăng nhập – đăng ký
Goi-xe cung cấp 3 hình thức đăng nhập:
- Đăng nhập bằng số điện thoại
- Đăng nhập bằng facebook
- Đăng nhập bằng Google
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- Khi đăng nhập bằng số điện thoại, khách hàng chỉ cần nhập số điện thoại, sau
khi nhập mã xác nhận từ hệ thống gửi về thì khách hàng có thể đăng nhập vào
hệ thống Goi-xe.
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Ngoài ra khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc Google
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Trong trường hợp thông tin của bạn chưa có trong hệ thống Goi-xe, bạn sẽ
được đăng ký thông tin trước

Go-ixe

Sau tất cả bạn sẽ được chuyển vào màn hình trang chủ của Goi-xe
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3. Trang chủ
Chỉ cần đăng nhập thành công là khách hàng có thể sử dụng toàn bộ tất cả các tiện
ích của Goi-xe cung cấp như: gọi xe, giao hàng, đặt đồ ăn, thuê xe, đặt vé xe, săn
khuyến mãi, tích điểm, quản lý chuyến đi cá nhân và các dịch vụ khác.
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4. Đặt chuyến
Trong mục này chúng ta sẽ tìm hiểu các thao tác đặt chuyến và những vấn đề liên
quan đến chuyến.
Đầu tiên ta cần hiểu ý nghĩa của các ký hiệu trên màn hình chính
1. Hiển thị thanh menu chính

Đi đến màn hình trang chủ
Chọn vị trí bắt đầu chuyến đi
Chọn vị trí điểm đến
Zoom màn hình
Danh sách các loại dịch vụ
7. Đặt chuyến
8. Đi đến màn hình đặt đồ ăn
2.
3.
4.
5.
6.

1

2

3

4

5

8

6

7
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4.1. Chọn địa điểm xuất phát và kết thúc
Bạn chỉ có thể đặt chuyến sau khi bạn đã chọn được địa điểm xuất phát và địa điểm
kết thúc của mình.
Mặc định thì địa điểm xuất phát là địa điểm hiện tại của bạn, nhưng bạn cũng có
thể thay đổi vị trí xuất phát của bạn để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.
Bạn có thể thay đổi địa điểm xuất phát và kết thúc bằng cách chọn vào mục (3)
hoặc (4) trong màn hình chính
1
2
3

4

1.
2.
3.
4.

Tìm kiếm địa điểm thông qua tên địa chỉ
Tìm trực tiếp trên màn hình bản đồ
Phương thức tìm kiếm
Thêm thông tin địa chỉ, thuận tiện cho việc sử dụng sau này
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4.2. Đặt chuyến
Sau khi đã chọn được địa điếm xuất phát và địa điểm kết thúc thì ứng dụng sẽ hiển
thị khoảng cách, thời gian và giá tiền ước tính cũng như chỉ đường đi ngắn nhất cho
bạn dựa trên các phương tiện.
Chú thích:
1. Chọn loại khách hàng
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lấy mã khuyễn mãi
Chọn phương thức thanh toán
Chọn thời gian bắt đầu chuyến
Loại chuyến
Ghi chú cho chuyến đi
Thời gian và khoảng cách ước tính
Giá tiền ước tính

1

4

2

5

3

6

7

8
\
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4.2.1.

Chọn loại khách hàng

Trong trường hợp bạn là khách hàng bình thường thì giá trị tại vị trí này là “cá nhân”
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4.2.2.

Nhận mã khuyến mãi

Khuyến mãi có 2 loại chính:
- Vourcher: Giảm giá tiền cho từng loại dịch vụ cụ thể
- Coupon: Giảm giá cho một sản phẩm nào đó của đối tác liên kết
Khách hàng lấy mã khuyến mãi từ mục (2) trong hình sau khi đã chọn điểm đi và
điểm đến

2

Sau khi nhận thành công mã bạn có thể kiểm tra lại giá, mã này chỉ được áp dụng cho
dịch vụ cùng loại. Nếu bạn đi các loại dịch vụ khác thì giá tiền vẫn như ban đầu
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4.2.3.

Chọn phương thức thanh toán

Khách hàng có thể chủ động chọn phương thức thanh toán tại mục (3). Mặc định
nếu không có sự thay đổi từ khách hàng thì hệ thống sẽ hiểu là khách hàng muốn
thanh toán bằng tiền mặt.
Trong trường hợp bạn muốn thiết lập phương thức thanh toán thì bạn làm như
sau:

3
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4.2.4.

Chọn thời gian bắt đầu chuyến

Khách hàng có thể chủ động chọn thời gian bắt đầu chuyến tại mục (3). Mặc định
nếu không có sự thay đổi từ khách hàng thì hệ thống sẽ hiểu là khách hàng muốn đi
ngay và tài xế gần nhất sẽ tới đón bạn ngay lập tức nếu bạn đặt chuyến.
Trong trường hợp bạn muốn thiết lập thời gian bắt đầu chuyến đi thì bạn làm
như sau:

3
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4.2.5.

Loại chuyến

Có 2 loại mà bạn có thể chọn lựa với mức giá khác nhau như là:
-

Một chiều: bạn chỉ muốn đi đến địa điểm đặt trước và hoàn tất chuyến
Khứ hồi: bạn muốn tài xế chở bạn đi đến nơi rồi chở bạn về lại vị trí cũ
Say rượu: bạn say rượu, cần 2 tài xế để chở bạn về và đem theo xe máy của bạn

Chuyến khứ hồi sẽ có giá thành rẻ hơn so với bạn đặt chuyến đi và chuyến đi về riêng

3
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4.2.6.

Chọn loại dịch vụ, xem giá

Khách hàng có thể vuốt qua lại như trên hình để xem thêm các loại dịch vụ
Giá cho chuyến đi sẽ tương ứng với từng loại dịch vụ khác nhau
Ngoài ra, như bạn đã thấy ở trên thì vourcher khuyến mãi hoặc loại chuyến cũng ảnh
hưởng tới giá chuyến đi của bạn
Lưu ý là giá hiển thị trên màn hình chưa bao gồm phí cầu đường
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Sau khi hoàn tất các bước ở trên bạn có thể đặt chuyến đi và chờ đợi tài xế đến
đón mình

Hệ thống sẽ lần lượt gửi yêu cầu của bạn tới các tài xế gần khu vực của bạn nhất.
Như trong hình, hệ thống đang đã tìm thấy một tài xế gần khu vực nơi bạn muốn bắt
đầu chuyến đi và gửi yêu cầu tới tài xế đó. Việc của bạn bây giờ là đợi tài xế xác nhận.
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Sau khi tài xế đã nhận chuyến đi của bạn, màn hình giao diện của bạn sẽ thay đổi
sang màn hình chờ tài xế đến rước. Trong màn hình này, bạn có thể quan sát vị trí của
tài xế, khoảng cách và thời gian ước tính mà tài xế sẽ đến chỗ bạn. Các thông tin liên
quan tới tài xế và xe tài xế đang sử dụng cũng được hiển thị trên màn hình. Ngoài ra bạn
còn các sự lựa chọn khác như: gọi hoặc nhắn tin cho tài xế của bạn. Thậm chí bạn cũng
có thể hủy chuyến khi bạn có công việc đột xuất hay hành trình bị thay đổi vì một lý do
nào đó. Lúc này bạn sẽ hoàn toàn chủ động cho chuyến đi của mình.
Lưu ý: bạn chỉ nên hủy chuyến đi khi thật cần thiết.
1.
2.
3.
4.

Thông tin chi tiết của chuyến đi
Thông tin tài xế
Thông tin về phương tiện
Các hành động: gọi, nhắn tin cho tài xế, hủy chuyến

1

1

3

2

4
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Khi hủy chuyến, bạn phải chọn lý do hủy chuyến và xác nhận

4

17

Sau khi tài xế đến đón bạn, hệ thống sẽ tự chuyển vào màn hình bắt đầu chuyến
được xác nhận bởi tài xế đến đón bạn.
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Khi đến nơi tài xế sẽ kết thúc chuyến đi và bạn sẽ nhận được hóa đơn như trên
màn hình.
Trong đó tổng cước phí là con số cuối cùng mà bạn phải trả
Sau cùng bạn có thể để lại đánh giá và phản hồi về chuyến đi của bạn
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4.3. Lịch sử
Lịch sử chuyến đi của bạn được lưu trữ và hiển thị trong màn hình lịch sử.
Trong đó bạn có thể thấy được thời gian, giá, và địa điểm đi, địa điểm đến của
bạn cho từng chuyến đi
Bạn có thể xem thông tin chi tiết chuyến đi khi chọn vào những chuyến đi hiển thị ở
trên và sau đó là gửi phản hồi về chuyến mà bạn đã chọn
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5. Thuê xe
5.1. Thuê xe
Trong mục này chúng ta sẽ tìm hiểu các thao tác về chức năng thuê xe và những
vấn đề liên quan đến thuê xe.
Đầu tiên ta cần hiểu ý nghĩa của các ký hiệu trên màn hình thuê xe
1. Quay về màn hình trang chủ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chọn vị trí bắt đầu
Chọn vị trí điểm đến
Hình thức thuê xe
Thêm km vào khoảng cách ước tính
Chọn ngày và giờ nhận xe
Chọn loại xe cần thuê
Ghi chú
Yêu cầu thuê

1

2
3

4

5

6

7

8

9
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5.2. Lịch sử
Bạn có thể xem lại lịch sử yêu cầu thuê xe tại phần lịch sử
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6. Giao hàng
6.1. Tạo yêu cầu

1

2

Màn hình của chức năng “giao hàng”
bao gồm các mục
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3

Quay về màn hình chính
Chọn vị trí nhận hàng
Chọn vị trí giao hàng
Chọn loại dịch vụ
Gửi yêu cầu
Nhập thông tin người nhận
Xác nhận thông tin và gửi yêu cầu

4
5

6

7
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Để tạo yêu cầu giao hàng, bạn cần phải điền đầy đủ thông tin ở mục (2), mục (3) và
mục (4).
Sau khi điền đầy đủ thông tin đơn hàng và nhấp mục (5), màn hình ở mục (7) sẽ xuất
hiện, bạn cần phải điền đầy đủ thông tin người nhận hàng.
Sau khi nhấp “xác nhận” ở mục (7), màn hình chi tiết yêu cầu gửi hàng sẽ xuất hiện
để bạn xác nhận lần cuối trước khi gửi cho hệ thống. Tại đây, bạn có thể tùy chọn “Quay
lại điểm lấy hàng” ở mục (9) để tài xế quay về vị trí nhận hàng (lưu ý, tổng giá cước sẽ
tăng nếu chọn mục này).
Bạn có thể gửi hoa hồng cho tại xế ở mục (10), hoa hồng sẽ được cộng trực tiếp vào
tổng giá của chuyến.
Bạn có thể chọn sử dụng mã khuyến mãi ở mục (11) để giảm giá cước phí của chuyến
Tại mục (12), bạn có thể thay đổi thời gian giao hàng để giao hàng trong tương lai.
Mặc định thời gian giao hàng sẽ tức thì kể từ lúc hệ thống tiếp nhận đơn hàng.
Bạn có thể ghi chú thêm cho yêu cầu giao hàng tại mục (13).
Sau tất cả, bạn cần phải nhấp “Đặt” ở mục (14) để gửi yêu cầu giao hàng cho hệ
thống.
Hệ thống sẽ gửi yêu cầu cho tài xế gần nhất nếu là đơn hàng giao ngay.
Bạn cũng có thể hủy yêu cầu giao hàng trước khi tài xế đến nhận hàng tại màn hình
lịch sử nếu có lý do bất khả kháng nào đó.

9

10

12

13

11
14
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6.2. Lịch sử
Lịch sử giao hàng của bạn được lưu trữ và hiển thị trong màn hình lịch sử.
Trong đó bạn có thể thấy được thời gian, giá, và địa điểm nhận hàng, địa điểm
giao hàng của bạn cho từng chuyến
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7. Giao đồ ăn
7.1. Tạo yêu cầu
Màn hình của chức năng “giao đồ ăn” bao gồm các mục
1. Quay về màn hình trang chủ
2. Menu sản phẩm
3. Danh sách các sản phẩm của menu

1
2

3

26

Khi nhấp vào sản phẩm ở mục (3), màn hình thông tin cửa hàng đang bán sản phẩm
đó sẽ xuất hiện kèm theo danh sách các sản phẩm khác của cửa hàng, đồng thời ứng
dụng cũng ngầm hiểu là bạn đã chọn sản phẩm đó và đưa vào giỏ hàng ở mục (7)
Bạn cũng có thể thêm số lượng sản phẩm ở mục (4) hoặc giảm, và ghi chú cho đơn
hàng ở mục (5)
Bạn cũng có thể thêm sản phẩm khác của cửa hàng tại mục (6)
Mục (7) sẽ hiển thị số lượng sản phẩm bạn đã chọn và giá tiền của giỏ hàng
Sau khi hoàn thành lựa chọn sản phẩm, bạn sẽ phải nhấp vào mục (7) để sang bước
tiếp theo.

3

4
5
6

7

Ở màn hình giao hàng, bạn cần phải nhập điểm giao hàng để hoàn thành đơn đặt
hàng cho hệ thống.
Tại đây, bạn cũng thêm sản phẩm khác cho đơn đặt hàng hoặc thay đổi số lượng sản
phẩm trong đơn hàng hoặc ghi chú cho đơn hàng.
Bạn cũng có thể chọn và sử dụng mã khuyến mãi tại màn hình giao hàng.
27

Tại màn hình giao hàng, ứng dụng sẽ thông báo chi tiết hóa đơn của đơn hàng bao
gồm đơn giá sản phẩm, giảm giá khuyến mãi, cước phí giao hàng và cuối cùng là tổng
cộng giá đơn hàng
Sau cùng, bạn cần phải nhấp “Đặt hàng” để gửi đơn hàng lên hệ thống và xử lý đơn
hàng của bạn

7.2. Lịch sử
Lịch sử đơn hàng của bạn được lưu trữ và hiển thị trong màn hình lịch sử.
Trong đó bạn có thể thấy được thời gian đặt hàng, sản phẩm, giá và trạng thái của
đơn hàng.
Khi nhấp vào đơn hàng, màn hình chi tiết đơn hàng sẽ xuất hiện và hiển thị chi tiết
thông tin đơn hàng của bạn.
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8. Đặt vé
8.1. Chọn địa điểm đi, đến và ngày đi
Bạn chỉ có thể tìm vé xe sau khi bạn đã chọn được điểm đi, điểm đến và ngày đi của
mình.
Bạn có thể thay đổi địa đi phát và đến bằng cách chọn vào mục (1) hoặc (2) trong
màn hình chính.
Bạn có thể thay đổi ngày đi bằng cách chọn vào mục (3) trong màng hình chính.
1. Chọn vị trí đi
2. Chọn vị trí điểm đến
3. Chọn ngày đi
4. Tìm vé xe

1

2

3

4
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8.2. Chọn vé xe
Bạn chỉ có thể chọn vé xe sau khi bạn đã chọn được vé trong danh vé.
Bạn có thể thay đổi ngày đi bằng cách chọn vào mục (1) trong màng hình chính.
Chọn vé xe muốn đi bằng cách chọn vào mục (2) trong màn hình chính.
1. Chọn ngày đi
2. Danh sách vé
3. Chọn vé xe

1

2

3
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8.3. Chọn ghế
Bạn chỉ có thể chọn vé xe sau khi bạn đã chọn được ghế trong danh ghế.
Chọn ghế xe đi bằng cách chọn vào mục (2) trong màn hình chính.
1. Loại ghế
2. Danh ghế
3. Chọn vé xe

1

2

3
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8.4. Thanh toán
Bạn chỉ có thể thanh toán vé xe sau khi bạn đã chọn phương thức thanh toán và
kiểm tra lại tất cả thông tin trong trang chọn ghế.
Chọn phương thức thanh toán vé xe bằng cách chọn vào mục (1) trong màn hình
chính.
1. Phương thức thanh toán
2. Thông tin người đặt vé
3. Danh sách vé đã chọn
4. Thanh toán

1

2

3

4
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9. Khuyến mãi
9.1. Danh sách khuyến mãi
Bạn có thể xem danh sách mã khuyến mãi có thể sử dụng tại menu khuyến mãi.
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9.2. Chi tiết khuyến mãi
Bạn có thể áp dụng khuyến mãi sau khi khuyến mãi còn hạn sử dụng và ngày số lần
sử dụng còn ở mục (1).
1. Hạn sử dụng và số lần sử dụng
2. Cách sử dụng khuyến mãi
3. Sử dụng khuyến mãi

1
2

3

34

10. Thẻ thành viên
Trong mục này chúng ta sẽ tìm hiểu các thông tin của thẻ thành viên
1. Tên thành viên và mã QR Code
2. Số dư tài khoản
3. Loại tài khoản
4. Điểm tích lũy

1

2
3

4
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11. Các chức năng hỗ trợ
11.1.Chi tiết khuyến mãi
Điểm khách hàng dùng để đổi những khuyến mãi trong màn hình khuyến mãi. Vậy
làm sao để tích điểm?
Điểm số của bạn sẽ tăng dần sau khi mỗi lần bạn có một chuyến đi thành công và sẽ
bị trừ đi sau mỗi lần bạn đổi điểm lấy khuyến mãi.
Ngoài ra, bạn có thể gia tăng điểm số của mình bằng cách chia sẻ ứng dụng mời thêm
bạn bè cùng sử dụng bằng mã chia sẻ của bạn. Mã chia sẻ của bạn được hiển thị trong
màn hình chia sẻ
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11.2.Liên hệ tổng đài hỗ trợ
Trong nhiều trường hợp bạn có thể cần liên hệ tới hệ thống hỗ trợ của Go-ixe tại khu
vực của bạn. Bạn có thể chọn các mục liên hệ hoặc tổng đài để có thể trao đổi thêm
thông tin bạn đang quan tâm.
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11.3.Thông tin
Thông tin về những sự thay đổi mới trong ứng dụng luôn được cập nhật đầy đủ
trong màn hình thông tin. Ngoài ra, những thắc mắc của bạn cũng có thể được giải
đáp trong những mục thông tin bên dưới

38

11.4.Cài đặt
Bạn có thể thay đổi các thông tin về bản thông trong màn hình cài đặt như: tên,
địa chỉ nhà, xem thông tin tổng điểm của bạn…
Trong trường hợp bạn muốn thay đổi số điện thoại liên hệ của bạn thì bạn phải liên
hệ tổng đài hỗ trợ để được hỗ trợ thay đổi số điện thoại
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12. Có gì mới
Phiên bản 3.0.00 – 24/12/2019
• Cập nhật hướng dẫn sử dụng ứng dụng
• Nâng cấp, tích hợp các ứng dụng đặt xe, giao hàng, thuê xe, đặt vé xe, đặt đồ ăn
vào duy nhất một ứng dụng

Phiên bản 3.0.58 – 11/03/2020
• Cập nhật giao diện màn hình đặt chuyến, giao hàng, giao đồ ăn.
• Cập nhật giao diện màn hình lịch sử.
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