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1. Đổi vé: 

Thay đổi trong việc đổi vé: bổ sung thêm ô nhập ticketID của vé được đổi. 

Cụ thể các bước đổi vé thực hiện như sau: 

Bước 1: 

Trên màn hình <Bán thường>, tìm và bán cho khách vé mới có cùng ga đi, 

ga đến và thông tin CMNDvới vé cũ cần đổi. 

Bước 2: 

Vào màn hình Trả vé, nhập ticketID của vé cần đổi và nhấn nút tìm thông 

tin vé. 

Chọn hình thức <Đổi vé> hệ thống hiển thị ô text <ID vé đổi>. 

Nhập ID của vé mới thay thế. 

 

Nhấn nút <Xác nhận>. 

Bước 3: 

 In biên bản trả vé như hiện tại. 

Bước 4: 
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 Trả vé (cũ) như hiện tại. 

2. Trả vé: 

2.1. Những thay đổi trong việc trả vé: 

- Hình thức trả vé:  

 Chuyển tên loại “Khác” thành tên “Sự cố”. 

 Bỏ loại “Không tỷ lệ”. Muốn nhập không tỷ lệ thì chọn loại “Sự 

cố” và nhập 0%. 

 Thêm loại “Trả vé đổi”, tỷ lệ là 30%.  

- Thêm chỗ nhập lý do trả vé đối với loại “Sự cố”. 

2.2. Trả vé đổi: 

Bước 1: 

Vào màn hình Trả vé, nhập ticketID của vé cần trảvà nhấn nút tìm thông tin 

vé. 

Nếu hệ thống xác định được vé trả là vé đổi thì hệ thống tự động chọn hình 

thức “Trả vé đổi” và không cho chọn hình thức trả khác nữa. Lệ phí áp 

dụng cho hình thức này là 30%, không thể chỉnh sửa. 
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Nhấn nút <Xác nhận>. 

Bước 2: 

 In biên bản trả vé như hiện tại. 

Bước 3: 

 Trả vé như hiện tại. 

2.3. Trả vé đối với loại “Sự cố”: 

Bước 1: 

Vào màn hình Trả vé, nhập ticketID của vé cần trảvà nhấn nút tìm thông tin 

vé. 

Nhập hình thức là “Sự cố”. 

Nhập lý do trả vé. 
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Nhấn nút <Xác nhận>. 

 

 

Bước 2: 

 In biên bản trả vé như hiện tại. 

Bước 3: 

 Trả vé như hiện tại. 

 


