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1. Mô tả
Ứng dụng dùng để giúp tài xế nhận chuyến online, tăng doanh thu của tài xế trong
thời ký công nghệ 4.0. Ngoài ra tài xế còn có thể quản lý lịch sử và doanh thu của bản
thân.
Thông qua ứng dụng tài xế có thể tương tác từ xa với bộ phận quản trị và khách
hàng.

2. Đăng ký – Đăng nhập
Có 2 hình thức đăng ký chính:
- Dùng tài khoản Google (khuyến khích)
- Dùng số điện thoại cá nhân
Dù bạn chọn hình thức nào thì hệ thống
luôn yêu cầu bạn cung cấp một số điện thoại.
Lưu ý: số diện thoại này sẽ dùng cho việc
giap tiếp của bạn với khách hàng và nhân viên
tổng dài.
Sau khi nhập số điện thoại ở bước trên, hệ
thống sẽ gửi về mã xác nhận vào số điện thoại
do bạn cung cấp ở trên (màn hình thứ 3).

Sau khi bước xác nhận hoàn tất, bạn sẽ tới bước đăng ký tài khoản với các thông
tin như: tên, email, mật khẩu (nếu đã đăng ký thì có thể sử dụng tài khoản để đăng
nhập)

Sau khi đăng nhập thành công, bước tiếp theo bạn phải làm là đăng ký xe (chỉ áp
dụng với những tài xế chưa đăng ký xe).
1. Chọn đăng ký mới xe
2. Điền đầy đủ thông tin xe như hình bên dưới (hình thứ 2)

1
1
2
3

Chú giải:
1) Bảng số xe
2) Hãng xe
3) Loại xe

Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản cũng như đăng ký xe bạn sẽ thấy màn hình bên
dưới
Ngay lúc này, tài khoản của bạn vẫn chưa có thể sử dụng được. Bạn cần đến trung
tâm điều hành Go-ixe tại tỉnh thành bạn đang sống để được xác nhận thông tin của bạn và
thông tin xe mà bạn đã đăng ký (bạn phải mang theo giấy tờ xác nhận)

Sau khi quá trình xét duyệt hoàn tất, tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt sang trạng
thái thử nghiệm
Lúc này nút Online-Offline đã được hiển thị trên màn hình của bạn, bạn có thể chuyển
qua trạng thái:
- Online: bạn sẽ nhận được chuyến từ tổng đài hoặc từ khách hàng
- Offline: bạn sẽ không nhận được chuyến

*** Lưu ý:
Chế độ thử nghiệm có giới hạn thời gian sử dụng. Hãy nạp tiền vào tài khoản của
bạn để trở thành tài xế chính thức của Go-ixe

3. Nhận chuyến
Đây là bản đồ trực tuyến và nó sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn

Tài xế có thể nhận được chuyến theo nhiều hình thức khác nhau như:
− Nhận chuyến trực tiếp từ khách hàng
−

Nhận chuyến từ tổng đài điều hành

Chuyến thì được phân ra làm nhiều loại:

− Chuyến đi liền được đặt từ khách hàng
− Chuyến đi tương lai được đặt từ khách hàng
− Chuyến đi chỉ định từ tổng đài
Giá cước cho mỗi chuyến đi được hệ thống tính toán thông qua quãng đường và theo
từng loại xe. Ngoài ra giá cước cuối cùng của chuyến đi có thể được thay đổi do các
yếu tố như: phí cầu đường, voucher khuyến mãi…

3.1.

Tài xế nhận chuyến trực tiếp từ hành khách

Khi hệ thống nhận được yêu cầu của khách hàng, hệ thống sẽ gửi thông báo đến tài xế
đang ONLINE gần nhất so với yêu cầu của khách hàng

Địa điểm đón khách
Thời gian còn lại để bạn chấp nhận
hoặc từ chối chuyến này. Sau khi hết
thời gian hệ thống sẽ tự động gửi
chuyến này cho một tài xế khác

Sau khi bạn đã nhận chuyến, trên màn hình sẽ thể hiện thông tin chi tiết của chuyến đi
Chú giải:
1. Địa điểm đón khách
2. Thông tin cơ bản của khách hàng
3. Chuyển qua màn hình chỉ đường
4. Quay màn hình về vị trí hiện tại của tài xế

5. Thông tin chi tiết chuyến đi
6. Bộ công cụ hỗ trợ:
a) Gọi điện thoại cho khách
b) Nhắn tin cho khách
c) Hủy chuyến đi

7. Bắt đầu chuyến đi (Thao tác này chỉ được thực hiện sau khi tài xế đã đón khách)
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Lưu ý:
Khi nhận chuyến tài xế cần phải gọi điện thoại cho khách hàng để xác nhận lại thông
tin địa điểm đón khách
Khi tới vị trí đón khách hàng, bạn cần xác nhận thông tin khách hàng lại một lần nữa.
Sau khi hoàn tất xong quá trình xác nhận. Bạn có thể bắt đầu chuyến đi bằng cách,
chọn vào mục số (7)
Hệ thống sẽ hiện lên thông báo xác nhận thao tác để chắc rằng bạn muốn thực hiện
chuyến đi
Màn hình sau khi thực hiện thao tác bắt đầu chuyến đi

Chú giải:
1. Địa điểm trả khách
2. Hoàn tất chuyến đi khi tới địa điểm trả khách

1
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Sau khi hoàn thành chuyến đi, màn hình thanh toán sẽ được hiển thị
Chú giải:
1. Tổng chi phí của chuyến đi
2. Khoảng cách thực của chuyến đi (được tính từ lúc tài xế bắt đầu chuyến)
3. Phí cầu đường
4. Giá cước gốc của chuyến đi
5. Cập nhật lại cước phí
6. Đánh giá sao cho chuyến đi
7. Thanh toán

Nếu chuyến đi phát sinh lệ phí cầu đường thì hành khách sẽ chịu trách nhiệm chi trả lệ
phí đó.
Tài xế có thể đánh giá chuyến đi để thể hiện thái độ hài lòng về hành khách của mình

Chú giải
1. Chọn XÁC NHẬN để gửi hóa đơn cho khác hàng
2. Chọn CHỈNH SỬA khi có sai sót về thông tin hóa đơn

3.2. Tài xế nhận chuyến trực tiếp từ tổng đài điều
hành và màn hình lịch sử
Trong một số trường hợp, hành khách gửi yêu cầu lên tổng đài và yêu cầu một chuyến
đi cho hành khách đó hoặc đặt chuyến cho người thân của họ.
Nhân viên tổng đài sẽ thu thập đầy đủ thông tin như: điểm đón, điểm trả, thông tin
của khách hàng thực hiện chuyến đi…
Sau khi hoàn tất quá trình thu nhận thông tin, nhân viên tổng đài sẽ tiến hành đặt
chuyến hộ khách hàng. Cũng như chuyến được tạo ra từ phần mềm người dùng, hệ thống
vẫn sẽ quét tìm ra người tài xế đang online gần nhất so với vị trí đón khách mà khách
hàng yêu cầu
Khi nhận được chuyến từ bộ phận tổng đài màn hình tài xế sẽ:
•

Bật lên hộp thoại thông báo cho tài xế

•

Bật chuông và làm điện thoại rung để báo hiệu cho tài xế như cách tài xế
nhận chuyến từ khách hàng

Tài xế có thể xem thông tin chi tiết của chuyến đi được tạo từ nhân viên tổng đài bằng
cách chọn vào mục Lịch sử
Thao tác đơn giản nhất là chọn vào chữ “tới lịch sử” như trong hình trên. Nhưng nếu
lỡ chọn đóng hộp thoại thì tài xế có thể thao tác như sau
Để tới được màn hình lịch sử cũng như một màn hình khác, bạn chọn vào thanh menu
bên trái hoặc kéo màn hình từ trái sáng phải

Màn hình lịch sử là nơi lưu trữ thông tin về các chuyến mà bạn nhận được theo
ngày đã chọn.

Màn hình Lịch Sử bao gồm:
1. Bộ lọc dịch vụ: Lựa chọn lịch sử chuyến theo loại dịch vụ
2. Bộ lọc theo ngày: Hiển thị lịch sử chuyến theo ngày đã chọn
3. Danh sách chuyến: Danh sách lịch sử chuyến đi

Để xem thông tin và kích hoạt chuyến đi được tạo từ nhân viên tổng đài từ màn hình
lịch sử. Bạn cần chọn chi tiết trong màn hình lịch sử.

4. Doanh thu
Màn hình Doanh thu giúp tài xế dễ dàng quản lý doanh thu bản thân cá nhân theo
từng ngày, từng tuần, từng tháng trong năm để có nhìn tổng quan về công việc cũng
như vạch ra kế hoạch chi tiêu…
Tài xế có thể kiểm tra doanh thu của các dịch vụ khác bằng cách thay đổi mục (1)
như hình.
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5. 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.
Tùy từng loại dịch vụ mà chi tiết chuyến sẽ khác nhau, tài xế thay đổi loại dịch vụ
như đánh dấu trong hình.
Lịch sử chuyến:

Lịch sử vé xe:

Lịch sử thuê xe:

Lịch sử giao hàng:

Lịch sử giao đồ ăn:

6. Các chức năng hỗ trợ
6.1.

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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6.2.

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…
Bạn cũng có thể liên kết với tài khoản Google của bạn giúp tiện lợi hơn cho những lần
đăng nhập sau này 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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Bạn có thể bật tắt dịch vụ mà mình đã đăng ký tại cài đặt dịch vụ như trong hình.
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7. Có gì mới
Phiên bản 3.0.00 – 24/12/2019
• Cập nhật lại giao diện và chức năng cho ứng dụng tài xế.

Phiên bản 3.0.60 – 11/03/2020
• Cập nhật giao diện và chức năng cho ứng dụng tài xế.
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