
 

 

 

 

 

Hướng Dẫn In Bản Ghi Vi Phạm Giao 

Thông 

 

Cập nhật ngày: 15/04/2022 

  



1 
 

Mục Lục 

 

1. Đăng nhập ............................................................... 2 

2. In bản ghi vi phạm giao thông ................................. 2 

2.1. Vào trang in bản ghi vi phạm ............................................................................................................. 2 

2.2. Chọn lại hình trước và khi vi phạm ................................................................................................... 4 

2.3. Phóng to, thu nhỏ hình vi phạm ......................................................................................................... 5 

2.4. Di chuyển hình đến vị trí khác ........................................................................................................... 6 

2.5. Chọn lại hình biển số xe ..................................................................................................................... 7 

2.6. Xuất bản ghi vi phạm ra PDF............................................................................................................. 8 

2.7. In bản ghi vi phạm ra giấy ............................................................................................................... 10 

3. Tìm, lọc bản ghi vi phạm giao thông ..................... 12 

3.1. Lọc bản ghi vi phạm theo ngày ........................................................................................................ 12 

3.2. Lọc bản ghi vi phạm theo camera .................................................................................................... 13 

3.3. Lọc bản ghi vi phạm theo lỗi vi phạm ............................................................................................. 14 

3.4. Tìm bản ghi theo biển số xe ............................................................................................................. 16 

3.4. Tìm bản ghi theo vận tốc xe ............................................................................................................. 16 

3.5. Xem hình ảnh, video vi phạm .......................................................................................................... 18 

  



2 
 

1. Đăng nhập 

- Nhập Tài Khoản và Mật Khẩu được cung cấp để truy cập vào Server 

và thực hiện in.

 

2. In bản ghi vi phạm giao thông 

2.1. Vào trang in bản ghi vi phạm 

Bước 1: Ở màn hình LIVE, click vào camera muốn in bản ghi vi phạm giao 

thông. 
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Bước 2: Bấm F5 để vào trang thống kê. 
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Bước 3: Click chuột phải vào vi phạm cần in chọn “In bản ghi vi phạm 

giao thông” (Hoặc chọn vi phạm cần in và bấm CTRL + P) 

 

 

 

Bước 4: Chỉnh sửa nội dung bản ghi vi phạm giao thông. 

2.2. Chọn lại hình trước và khi vi phạm: Click vào timeline (xem hình dưới) 

và di chuyển đến thời gian muốn xem hình. 
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2.3. Phóng to, thu nhỏ hình vi phạm: Đưa chuột đến hình muốn phóng to, thu 

nhỏ. Lăn chuột để phóng to hoặc thu nhỏ. 
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2.4. Di chuyển hình đến vị trí khác: Đưa chuột đến hình muốn di chuyển, 

click chuột trái và di chuyển ảnh đến vị trí mong muốn. Bấm nút “Thu 

Nhỏ Toàn Cảnh” nếu muốn khôi phục lại ảnh gốc. 

  



7 
 

 

 

2.5. Chọn lại hình biển số xe: Di chuyển chuột đến hình cận cảnh (Xem hình 

dưới). Sau đó bấm CTRL và di chuyển chuột để vẽ vùng có biển số xe. 



8 
 

 

2.6. Xuất bản ghi vi phạm ra PDF: Sau khi chỉnh sửa xong nội dung cần in. 

Để xuất ra PDF ➔ Click vào button “ ”. bấm Save 
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Đợi vài giây để phần mềm xuất dữ liệu. Sau khi xuất xong sẽ được dữ liệu 

như hinh dưới (bao gồm video vi phạm, hình ảnh liên quan và 1 file PDF) 
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Kết quả  

 

 

 

  

 

2.7. In bản ghi vi phạm ra giấy: In ra A4 ➔ Click vào button “ ”. 

Chọn máy in ➔ Click vào OK 
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3. Tìm, lọc bản ghi vi phạm giao thông 

➢ Có thể tùy chỉnh kích thước và nội dung hiển thị của các cột trong danh sách dữ 

liệu.  

- Click chuột phải vào phần tiêu đề của danh sách dữ liệu để mở menu và chọn để 

ẩn hoặc hiện các nội dung dữ liệu. 

 

3.1. Lọc bản ghi vi phạm theo ngày 

 

Trong trang thống kê (Xem hướng dẫn ở mục 1, bước 1, 2 để vào trang thống kê).  

Bước 1: Chọn thời gian từ ngày bắt đầu (xem hình dưới), đến ngày kết thúc 

(xem hình dưới) muốn xem bản ghi. 
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Bước 2: Click vào nút Tìm Kiếm để xem. 

3.2. Lọc bản ghi vi phạm theo camera 

 

 Trong trang thống kê(Xem hướng dẫn ở mục 1, bước 1, 2 để vào trang thống kê).  

Bước 1: Click vào danh sách camera(Xem hình dưới) 
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Bước 2: Chọn các camera muốn xem 

Bước 3: Click vào nút Tìm Kiếm để hoàn thành 

3.3. Lọc bản ghi vi phạm theo lỗi vi phạm 

 

Trong trang thống kê (Xem hướng dẫn ở mục 1, bước 1, 2 để vào trang thống kê). 

Bước 1: Click vào danh sách Area (Xem hình dưới) 
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Bước 2: Chọn lỗi vi phạm theo camera cần xem 

Bước 3: Click vào nút Tìm Kiếm để hoàn thành 
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3.4. Tìm bản ghi theo biển số xe 

❖ Trường hợp 1: Tìm kiếm thông thường 

- Muốn tìm tất cả biển số chứa ký tự 77A thì nhập từ khóa 77A 

- Muốn tìm tất cả biển số chứa số 082.58 thì nhập từ khóa 082.58 hoặc 08258 

- Muốn tìm tất cả biển số chứa ký tự 77A và 51B và 29A thì nhập từ khóa 

77A,51B,29A (các số cách nhau bởi dấy phẩy) 

❖ Trường hợp 2: Tìm kiếm và loại trừ, các số muốn loại trừ nằm phía sau dấu // 

- Muốn tìm tất cả biển số chứa ký tự 77A, nhưng không chứa 77AA thì nhập 

từ khóa 77A//77AA 

- Muốn tìm tất cả biển số chứa ký tự 77A và 51B và 29A nhưng không chứa 

77AA và 29AA thì nhập từ khóa 77A,51B,29A//77AA,29AA 

❖ Trường hợp 3: Tìm kiếm theo cú pháp nâng cao, từ khóa phải nằm trong dấu 

ngoặc kép 

- Muốn tìm các biển số bắt đầu bằng 5 thì nhập “5%” → Biển số TP.HCM 

- Muốn tìm các biển số bắt đầu bằng 77A thì nhập “77A%” 

- Muốn tìm các biển số kết thúc bằng 999 thì nhập “%999” 

- Muốn tìm các biển số bắt đầu bằng 77A Và kết thúc bằng 99 thì nhập 

”77A%99” 

- Muốn tìm các biển số bắt đầu bằng 77A hoặc các biển số kết thúc bằng 999 

thì nhập “77A%”, “%999” 

- Muốn tìm các biển số bắt đầu bằng 77A hoặc các biển số kết thúc bằng 999, 

nhưng không bao gồm số 82 thì nhập “77A%”, “%999”//82 

3.4. Tìm bản ghi theo vận tốc xe 

- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc là 50 thì nhập 50 hoặc =50 

- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc khác 50 thì nhập !=50 hoặc #50 

- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc lớn hơn 50 thì nhập >50 
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- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc lớn hơn hoặc bằng 50 thì nhập >=50 

- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc nhỏ hơn 50 thì nhập <50 

- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc nhỏ hơn hoặc bằng 50 thì nhập <=50 

- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc trong khoản từ 50 đến 80 thì nhập 50->80 

- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc là 50 hoặc 60 hoặc 65 thì nhập 50,60,65 

- Muốn tìm tất cả xe có vận tốc lớn hơn 50 hoặc nhỏ hơn 20 thì nhập 

>50,<30 

➔ Kết luận: Muốn tìm theo nhiều điều kiện Hoặc kết hợp thì các vế ngăn cách 

nhau bởi dấy phẩy 
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3.5. Xem hình ảnh, video vi phạm 

Mặc định ở khung bên phải sẽ hiện thị các hình ảnh vi phạm. Click chuột trái vào 

hình vi phạm để phóng to hình.  
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Để xem video vi phạm, click vào nút danh sách camera  để chọn camera cần 

xem, nhấn nút Play  để xem. 

 


