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1. Phân loại người dùng
1.1. Quản lý dự án
-

Quản lý dự án là người trực tiếp khởi tạo dự án, người có quyền thao tác cao nhất với dự án:

Quản lý thông tin dự án, biểu mẫu nhập liệu, thành viên dự án; theo dõi, giám sát tiến độ dự án; nhập
xuất dữ liệu toàn dự án.
1.2. Thành viên dự án
-

Thành viên dự án là người được Quản lý thêm vào để thực hiện nhiệm vụ thu thập và nhập dữ

liệu vào dự án. Thành viên được quyền thêm sửa xóa với dữ liệu của chính mình và chỉ có thể xem
các thông tin về dự án.
2. Quy trình sử dụng
2.1. Truy cập nền tảng
❖ Quy trình truy cập nền tảng dành cho tất cả người dùng, gồm các chức năng: Đăng ký, đăng
nhập.
Bước 1: Truy cập vào nền tảng HCMGIS GeoSurvey với đường dẫn: https://geosurvey.hcmgis.vn

Hình 1: Trang chủ HCMGIS GeoSurvey

Bước 2: Click
click

trên góc phải màn hình để đăng ký tài khoản. Nếu đã có tài khoản,
và bỏ qua Bước 3

Hình 2: Hướng dẫn Đăng nhập, Đăng ký vào HCMGIS GeoSurvey

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cần thiết và click

. Nếu đăng ký thành công, người

dùng sẽ được chuyển tới giao diện đăng nhập.
Bước 4: Tại giao diện đăng nhập, điền đầy đủ thông tin tài khoản và click

. Nếu

thông tin tài khoản chính xác, người dùng sẽ được chuyển tới giao diện dashboard của người dùng.

Hình 3: Đăng ký tài khoản

Hình 4: Đăng nhập

2.2. Khởi tạo dự án
❖ Quy trình khởi tạo một dự án thu thập dữ liệu dành cho Quản lý dự án, gồm các chức năng:
Khởi tạo dự án, khởi tạo biểu mẫu và thêm thành viên.
❖ Yêu cầu đã thực hiện các bước ở mục 2.1. Truy cập nền tảng
Bước 1: Tại giao diện dashboard của người dùng (Hình 5), click
chuyển tới giao diện khởi tạo dự án mới.

Hình 5: Trang chủ người dùng

để được

Bước 2: Tại giao diện khởi tạo dự án (Hình 6), điền đầy đủ thông tin (có thể chọn thành viên tham
gia dự án hoặc không) và click
. Nếu thành công, người dùng sẽ nhận được
thông báo và chuyển tới giao diện thiết kế biểu mẫu thu thập dữ liệu cho dự án.

Hình 6: Khởi tạo dự án
Bước 3: Tại giao diện thiết kế biểu mẫu thu thập (Hình 7), thêm các trường dữ liệu vào biểu mẫu
bằng cách kéo thả từ khung màn hình bên phải và đặt vào khung màn hình bên trái.

Hình 7: Thiết kế biểu mẫu thu thập dữ liệu

Bước 4: Tùy chỉnh thông tin cho từng trường dữ liệu (Hình 8) bằng cách click
phía trên, bên phải
mỗi trường dữ liệu để hiển thị ra bảng chỉnh sửa. Để hoàn thành việc tùy chỉnh cho trường dữ liệu,
click

hoặc

.

Hình 8: Tùy chỉnh thông tin cho các trường dữ liệu
Bước 5: Tiếp tục thực hiện tương tự với các trường dữ liệu khác (Hình 9). Để xóa nhanh biểu mẫu
và thực hiện lại, click

. Để lưu biểu mẫu, click

. Nếu lưu thành công, người dùng sẽ được

thông báo chuyển tới giao diện dashboard của dự án.

Hình 9: Hoàn thành biểu mẫu và lưu

Bước 6: Tại giao diện dashboard của dự án (Hình 10), click
quản lý danh sách thành viên.

để chuyển đến giao diện

Hình 10: Trang chủ dự án, giao diện dành cho Quản lý dự án
Bước 7: Tại giao diện quản lý danh sách thành viên (Hình 11), để thêm thành viên mới, click
. Để xóa thành viên, click

. Để lưu lại thay đổi về thành viên dự án, click

.

Hình 11: Quản lý thành viên dự án

2.3. Thu thập dữ liệu
❖ Quy trình thu thập dữ liệu dành cho thành viên dự án.
❖ Yêu cầu đã thực hiện các bước ở mục 2.1. Truy cập nền tảng
Bước 1: Tại giao diện dashboard của người dùng (Hình 12), click tab

để hiển

thị danh sách các dự án đang tham gia thu thập dữ liệu. Click vào tên của dự án để đến giao diện
dashboard của dự án đó.
Bước 2: Tại giao diện dashboard của dự án (Hình 13), để nhập dữ liệu cho dự án, click
để chuyển đến giao diện nhập dữ liệu.

Hình 12: Trang chủ người dùng, TAB: Công
việc của tôi

Hình 13: Trang chủ dự án, giao diện dành cho
thành viên

Bước 3: Tại giao diện nhập dữ liệu của dự án (Hình 14), nhập các thông tin thu thập được, định vị
khu vực trên bản đồ và click
để lưu điểm thu thập. Nếu thành công, người dùng sẽ
được thông báo và làm mới giao diện để tiếp tục nhập điểm tiếp theo.
Bước 4: Tại giao diện dashboard của dự án (Hình 15), người dùng có thể xem danh sách các điểm
thu thập của mình.

Hình 14: Thu thập dữ liệu thực địa

Hình 15: Kết quả thu thập dữ liệu

2.4. Cập nhật dữ liệu
❖ Quy trình cập nhật dữ liệu dành cho thành viên dự án.
❖ Yêu cầu đã thực hiện các bước ở mục 2.1. Truy cập nền tảng
Bước 1: Tại giao diện dashboard của người dùng (Hình 16), click tab

để hiển

thị danh sách các dự án đang tham gia thu thập dữ liệu. Click vào tên của dự án để đến giao diện
dashboard của dự án đó.
Bước 2: Tại giao diện dashboard của dự án (Hình 17), để chỉnh sửa dữ liệu đã có, click

tại cột

cuối cùng của mỗi hàng dữ liệu để chuyển đến giao diện cập nhập dữ liệu.

Hình 16: Trang chủ người dùng, TAB: Công
việc của tôi

Hình 17: Chọn biểu tưởn chỉnh sửa để tới trang
chỉnh sửa

Bước 3: Tại giao diện cập nhập dữ liệu của dự án (Hình 18), cập nhật lại các thông tin và click
để lưu thay đổi. Nếu thành công, người dùng sẽ được thông báo và chuyển tới giao
diện dashboard của dự án.
Bước 4: Tại giao diện dashboard của dự án (Hình 19), người dùng có thể xem danh sách các điểm
thu thập của mình.

Hình 18: Trang chủ người dùng, dành cho thành
viên

Hình 19: Chọn biểu tưởn chỉnh sửa để tới trang
chỉnh sửa

2.5. Nhập dữ liệu bằng file Excel
❖ Quy trình nhập dữ liệu bằng file Excel dành cho Quản lý dự án.
❖ Yêu cầu đã thực hiện các bước ở mục 2.1. Truy cập nền tảng
Bước 1: Tại giao diện dashboard của dự án (Hình 20). Click
để tải file Excel mẫu của dự án.

Hình 20: Xuất file dữ liệu mẫu của dự án
Bước 2: Nhập dữ liệu vào file excel mẫu vừa tải xuống (Hình 21).

Hình 21: Dữ liệu file Excel

sau đó click

Bước 3: Tại giao diện dashboard của dự án. Click

, người dùng sẽ được chuyển đến

giao diện nhập dữ liệu bằng file excel (Hình 22).

Hình 22: Chức năng nhập dữ liệu bằng file Excel
Bước 4: Tại giao diện nhập dữ liệu excel (Hình 23). Click
file Excel và click “Open”. Sau đó click

để chọn file excel. Chọn

để nhập dữ liệu cho dự án.

Hình 23: Chọn file Excel chứa dữ liệu dự án

Bước 5: Dữ liệu trong file excel sẽ được hiển thị cho phép người dùng xem và kiểm tra lại (Hình
24). Click

để nhập dữ liệu cho dự án. Thông báo thêm mới thành công sẽ được hiển

thị khi dữ liệu đã được thêm vào dự án (Hình 25).

Hình 24: Xem trước dữ liệu và nhập vào dự án

Hình 25: Thông báo khi nhập thành công

2.6. Xuất dữ liệu ra file Excel
❖ Quy trình xuất dữ liệu ra file Excel dành cho Quản lý dự án.
❖ Yêu cầu đã thực hiện các bước ở mục 2.1. Truy cập nền tảng
Bước 1: Tại giao diện dashboard của dự án. Click

sau đó click

file Excel chứa toàn bộ dữ liệu của dự án (Hình 26).

Hình 26: Xuất dữ liệu dự án ra file Excel
Dữ liệu dự án được tải xuống (Hình 27):

Hình 27: Dữ liệu dự án

để tải

