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THỰC TRẠNG TRƯỚC 
KHI TRIỂN KHAI

1

GHI THU RIÊNG

Ghi từ ngày 1  22. Thu từ ngày 4 

Tổng nhân viên ghi thu 26. 
Tổng khách hàng 61.578 
Trung bình 2.368 KH/NV

Tổng số lần đến nhà KH ≥ 2

Tốn thời gian 
và nhân sự
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QUY TRÌNH GHI THU RIÊNG

Khởi tạo lộ 
trình

Lấy dữ liệu đi 
ghi, truyền 

về

Chuẩn thu

Khóa lộ trình 
và mở lộ 
trình thu

In Giấy 
báo/Thông 
báo/Biên 

nhận

Đối soát cuối 
ngày

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 
GHI THU CHUNG

2
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QUY TRÌNH GHI THU CHUNG

Khởi tạo lộ 
trình

Lấy dữ liệu đi 
ghi thu theo 

ngày

Nhập chỉ số 
mới, kết nối 

Server

Kiểm tra các 
điều kiện

In Giấy 
báo/Thông 
báo/Biên 

nhận

Đối soát cuối 
ngày

Các điều kiện không cho thu

Khách hàng chuyển khoản hoặc 
nhờ thu

Sản lượng dao động giảm so 
với tháng trước

Chỉ số mới < chỉ số cũ

1

2

3
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Quy định cho nhân viên ghi thu

Tỷ lệ ghi ≥ 99%

Tỷ lệ thu ≥ 95%

Nếu hoàn thành sớm tỷ lệ thu 
được phép nghỉ

1

2

3

PHẦN MỀM GHI THU

Tên đăng nhập

Mật khẩu

IP truyền nhận dữ liệu

Phiên bản
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PHẦN MỀM GHI THU

Kỳ hóa đơn

Thông tin 
lộ trình

PHẦN MỀM GHI THU

Chỉ số mới

Thông tin loại hình kinh 
doanh, ngành nghề

Thông tin đồng hồ

Thông tin IDKH, 
Số danh bộ, tiền
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PHẦN MỀM GHI THU

- Mục 1: hiển thị thông tin của
biên nhận hoặc giấy báo.
- Mục 2: hiển thị thông tin số điện
thoại và địa chỉ thu nếu có.
- Mục 3: hiển thị hộp thoại để kết
nối với máy in di động.
- Mục 4: hiển thị hộp thoại hỗ trợ
thay đổi in giấy báo hoặc biên
nhận.
- Mục 5: Điều hướng qua lại giữa
các khách hàng, hỗ trợ thu tiền
nhanh không cần quay trở lại
giao diện danh sách khách hàng
để tiếp tục ghi chỉ số (áo dụng
cho thu và tồn).

PHẦN MỀM GHI THU
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Quản lý ghi thu

Biên nhận, Giấy báo: số lần, nộp lại.

Tọa độ

Số IMEI của máy

Dữ liệu trên di động

Tình trạng thiết bị di động

1

2

3

4

5

TRA CỨU 
VÀ 

THANH TOÁN HÓA ĐƠN

4
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CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN

TT
• Thu tiền mặt tại nhà khi đi ghi

NT
• Ủy nhiệm thu qua Kho bạc

CK

• Offline qua 13 ngân hàng

• Online VCB, AGR, STB

Cho phép đăng ký trực tuyến khách hàng
chuyển khoản mới tại các ngân hàng liên kết.

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN
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TRA CỨU VÀ TẢI HÓA ĐƠN

Website Công ty và web CSKH

TRỢ LÝ ẢO FACEBOOK
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TRỢ LÝ ẢO ZALO

Video đang được đăng tải chính thức trên trang
Facebook của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước
Cần Thơ:

Trang Facebook của Công ty
https://www.facebook.com/canthowassco/

Hướng dẫn sử dụng Chatbot Facebook: 
https://www.facebook.com/canthowassco/videos/
348307595678065/

Hướng dẫn sử dụng Chatbot Zalo:
https://www.facebook.com/canthowassco/videos/
432824967226327/
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PM CSKH TRÊN SMARTPHONE

KẾT QUẢ

4
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GHI THU CHUNG

Ghi thu chung từ ngày 1  15,16. 
Thu vét (lần 2) từ 17  22,23.

Tổng nhân viên ghi thu 23 (giảm 3). 
Tổng khách hàng 63.410
Trung bình 2.757 KH/NV

Tổng số lần đến nhà KH ≥ 1

Tiết kiệm thời 
gian, nhân sự, 
tồn thu 0,1 %

Tỷ lệ Ghi thu 
chung Lần 1

Tỷ lệ Thu vét 
Lần 2

CNCN số 1 69,6 >96

CNCN An Bình 66,5 >95

CNCN Bông Vang 61,6 >96

XNCN Hưng Phú 62,8 >95

Công ty 66,6

Từng bước giảm số lần thu vét, tiến tới chỉ thu
1 lần và cho khách hàng đến các điểm giao dịch
thanh toán tiền nước.
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Khách hàng hài lòng hơn so với trước,
cụ thể:

Trả tiền ngay khi biết m3tt thay vì lúc
trước ghi chỉ số gặp người này khi thu
gặp người khác nên gây thắc mắc tại
sao tháng này tiền nước nhiều vậy.

Các nhân viên ghi thu thường đi vào
buổi trưa lúc KH đang nghỉ ngơi nên đôi
lúc gây khó chịu. Nay khách hàng đỡ
phiền hơn do chỉ gặp nhân viên ghi thu
01 lần so với trước là 02 lần.


