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1. Mục tiêu của hệ thống 

Hệ thống được xây dựng nhằm đưa ra công cụ giúp : 

- Người quản lý đưa ra chiến lược kinh doanh (các chương trình khuyến 

mại cho vé khứ hồi) nhằm khuyến khích Khách hàng chọn phương tiện 

tàu hỏa cho cả hành trình chiều đi và chiều về 

- Ghép cặp vé khứ hồi linh hoạt dựa trên kho vé còn và dựa trên sự lựa 

chọn của khách hàng 

- Giúp thư ký thao tác bán vé dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn trong quá 

trình bán vé dành cho khách hành mua vé hai chiều: 

+ Cho phép thư ký cửa vé tra tìm chỗ cho Khách hàng đồng thời hai chiều  

+ Giúp thư ký cửa vé nhập thông tin Khách hàng nhanh chóng (chỉ phải 

nhập 1 lần thông tin khách hàng).  

- Khi đổi vé, trả vé, trả vé dọc đường sẽ áp dụng như trả vé thông thường, 

không phân biệt chiều đi chiều về (vì khách không có quyền lợi gì hơn 

việc mua các vé lẻ của 2 chiều). Việc áp dụng luật trả vé riêng của khứ 

hồi chỉ khi có áp dụng khuyến mãi cho khứ hồi (khách có quyền lợi mới 

áp dụng luật trả vé) 

 

  Sơ đồ luồng thông tin bán khứ hồi 
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Khách hàng chọn mua vé 
khứ hồi: điền ngày đi & 

về, chặng khứ hồi

Hệ thống ghép cặp vé 
khứ hồi cho khách hàng 
theo ga đi/đến, ngày đi 

phù hợp
Có thể đổi các vé các cặp 

nếu phù hợp

Khách hàng/thư ký chỉ 
cần nhập thông tin người 
đi, số giấy tờ, đối tượng 1 

lần cho 2 vé cùng cặp

Hệ thống cung cấp 
khuyến mại từng vé, có 

thể gồm khuyến mại 
thông thường hoặc 

khuyến mại riêng của khứ 
hồi chiều đi, chiều về

Khách hàng trả tiền và 
xuất vé

Khách hàng trả vé
Trả từng vé 1, luật trả 

theo luật áp dụng cho vé 
khi mua

Trả vé như trả thông 
thường, nếu khách hàng 

được hưởng khuyến mãi/
điều kiện trả vé nào sẽ áp 

dụng theo điều kiện đó

Hệ thống bổ sung thêm 1 loại luật 
(để áp dụng linh hoạt) cho khuyến 

mại: Loại vé áp dụng
Vé thường, khứ hồi chiều đi, về

 

2. Khuyến mại khứ hồi 

Việc áp dụng chương trình khuyến mại khứ hồi, điều kiện trả vé có thể khai 

báo linh hoạt cùng với vé bán thường, hệ thống có thêm 1 tùy chọn về việc áp 

dụng điều kiện loại vé bán là gì để có thể dùng chung chương trình khuyến 

mại với vé thường hoặc tách riêng vé thường với vé khứ hồi chiều đi hoặc vé 

khứ hồi chiều về.  
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3. Bán vé khứ hồi tại cửa vé 

Đăng nhập phần mềm cửa vé Chọn bán vé khứ hồi  

 Để Tra tìm và chọn hành trình, chỗ theo nhu cầu đi tàu của khách hàng 

- Nhấn F4 để tra tìm và chọn hành trình thông tin tàu, toa chỗ. Hệ thống sẽ 

cung cấp giao diện cho việc tra tìm ngay cả chiều đi và chiều về, không cần 

tra tìm 2 chiều riêng lẻ. Sau khi tra tìm có thể nhập số vé trên lưới theo các 

loại chỗ và toa để xin vé ngay trên màn hình tra tìm. 

++  Nhập <Ngày đi >,<Ngày đến>, <Ga đi>, <Ga đến>  nhấn <Tra 

tìm> 
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- Màn hình sẽ hiện thị ngoài thông tin về thông tin tàu, toa chỗ còn gồm cả 

chiều đi và chiều về cho hành trình đang tra tìm  

 

 
 

- Nhấn <dấu cách> để chọn tàu  điền số lượng vé muốn xin vào cột số lượng 

với toa xe tương ứng cho lần lượt từng chiều đi và chiều về  Nhấn <Xin vé> 

- Màn hình hiển thị các vé được chọn tương ứng của chiều đi, chiều về  
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 Ghép cặp cho từng vé khứ hồi (Vé khứ hồi gồm chiều đi và chiều về) 

Hệ thống tự động ghép cặp các vé khứ hồi theo số thứ tự tương ứng trên lưới vé 

chiều đi và chiều về 

 Nhập thông tin người đi tàu 

Chỉ cần nhập thông tin Khách hàng tương ứng với từng vé tại lưới chiều đi. 

Hệ thống tự động lấy thông tin Khách hàng với số thứ tự tương ứng của 

chiều về 

 
 

Đổi phương thức bán vé  Click chuột phải chọn đối tượng muốn thay đổi 
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 Để đổi thứ tự các cặp vé khứ hồi : Tại lưới hiển thị các vé chiều về Click 

chuột phải vé muốn đổi  chọn đổi sang cặp muốn đổi (như hình dưới) 

 
 

 Xem (thay đổi) chương khuyến mại của từng vé trong cặp vé khứ hồi 

Double_Click vào vé  muốn xem thông tin khuyến mại (như hình)  Double 

_Click để chọn khuyến mại nếu muốn thay đổi lại khuyến mại 
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 Để trừ vé trên lưới nhấn phím dấu – (phím dấu trừ)  hiển thị màn hình trừ 

vé , chọn chiều muốn trừ và số tự tự của vé muốn trừ nhấn Enter để thực hiện 

 
 

Trong trượng hợp muốn bán vé đổi khứ hồi (Thực hiện xin từng vé muốn 

đổi) 

Khi đã thức hiện chọn vé lên lưới Click chuột phải vào vé đó  Lấy thông tin 

vé đổi  Hiển thị màn hình đổi vé khứ hồi 
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Nhập mã vé muốn đổi  Kiểm tra Hiển thị thông tin vé cũ  Xác nhận. Hệ 

thống tự động lấy thông tin người đi tàu từ vé cũ sang vé đổi (không cần nhập 

thông tin của vé đổi) 

 Xuất vé 

Nhấn F2  hiện lên cửa sổ <In vé truyền thống>  

- Nhập Tên Người mua, Giấy tờ. Hai thông tin này mặc định hiển thị là thông 

tin hành khách đi tàu của vé đầu tiên trên lưới, thư ký cửa vé có thể sửa lại thành 

thông tin người mua là người khác. 
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- Các thông tin để tạo hóa đơn Công ty, MST, Địa chỉ có thể nhập ngay hoặc 

bỏ trống. Tích chọn ô “Tách riêng từng hóa đơn” nếu khách hàng yêu cầu. 
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- Nhấn tạo vé điện tử, hệ thống hiển thị thông báo: 

 

 
 

- Khi khách đã trả đủ tiền thì nhấn nút <Đã thu đủ tiền> 
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- Nhấn <Tiếp tục> 

Cuối cùng In thẻ như bình thường 

4. Bán vé khứ hồi trên web 

Đây là giao diện chính (trang chủ) khi khách hàng đăng nhập vào trang web: 

 

 Nhập thông tin  Hành trình   

Nhập thông tin  Hành trình  vào <Ga đi>, <Ga đến>: Nhập hai kí tự đầu của ga, 

hệ thống sẽ tự động tìm nhanh đến nơi cần chọn. 

Ví dụ: Nhập “hn” vào <Ga đi> hệ thống sẽ tự động tìm được Ga đi là “Hà Nội”. 
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Nhấn phím <Tab> để chuyển xuống các trường. 

 Chọn chiều đi <Khứ hồi>.  

Nếu chọn <Khứ hồi> thì khách hàng phải nhập thêm thông tin ngày giờ chiều 

về. 

 

 

Click <Tìm kiếm>  hệ thống chuyển sang màn hình hiển thị thông tin chi tiết về 

các chỗ trên từng đoàn tàu để khách hàng chọn.  

 Chọn chỗ  

Dựa vào tiêu chí tìm kiếm của khách hàng, hệ thống sẽ đưa ra danh sách các 

đoàn tàu xuất phát trong ngày cần đi của hành khách. 

- Khách hàng thực hiện chọn tàu, chọn toa, chòn chỗ 

Sau khi chọn chỗ xong nhấn Mua vé Màn hình hiển thị sang màn hình thông 

tin giỏ vé 
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Khi vào giỏ vé hệ thống sẽ tự động ghép cặp vé khứ hồi và hiển thị theo từng 

cặp, lấy khuyến mãi và cung cấp thông tin cho khách hàng. Khách đi tàu chỉ cần 

điền thông tin 1 lần cho 2 vé cùng cặp. 

 Khách hàng tiếp tục nhập thông tin người đi tàu và chuyển sang bước 

thanh toán theo quy trình như bình thường 

5. Bán vé qua đại lý 

Chọn menu Bán vé, hệ thống hiển thị màn hình bán vé như sau: 

 

 

Nhập thông tin <Ngày đi>,<Ngày về>(nếu bán vé khứ hồi), <Ga đi>, <Ga đến> và Click 

<Tra tìm>. Dựa tiêu trí tra tìm Hệ thống hiển thị danh sách các tàu chiều đi và chiều về 
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Chọn chỗ chiều đi: 

Chọn mác tàu muốn đi của chiều đi và nhấn  để tra tìm chỗ 

Thông tin chỗ còn thuộc mác tàu đã chọn hiển thị ở lưới bên phải. 

Nhập <Số lượng vé> tùy theo loại chỗ, toa số mong muốn.  

Click <Xin vé> 
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Chọn chỗ chiều về: 

Chọn mác tàu muốn đi của chiều về và nhấn  để tra tìm chỗ 

Thông tin chỗ còn thuộc mác tàu đã chọn hiển thị ở lưới bên phải. 

Nhập <Số lượng vé> tùy theo loại chỗ, toa số mong muốn.  

Click <Xin vé> 

 

Hiển thị lưới Danh sách vé chờ xuất là thông tin số vé xin được. 

Nhập thông tin <Tên KH>, <CMND/Hộ chiếu> và chọn <Đối tượng> 
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Nếu nhập thông tin người đi tàu của chiều đi và chiều về giống nhau. Hệ thống sẽ 

xác định đây là cặp vé khứ hồi  Chọn <Chuẩn bị xuất vé> Hiển thị mức áp 

dụng và điều kiện trả vé  
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Hệ thống sẽ cho phép những cặp vé có ga đi, ga đến ngược nhau và có cùng thông 

tin người đi tàu sẽ được hưởng khuyến mại khứ hồi, (nếu có khuyến mại áp dụng) 

Thư ký bán vé có thể thay đổi các chương trình khuyến mại nếu muốn và <Xác 

nhận Tiền thu và Tiếp tục> 

- Nhập thông tin vào mục <Thông tin người mua vé> : thông tin vé hành khách 

sẽ được gửi về email người mua cung cấp.  

- Nhập thông tin vào mục <Thông tin xuất hóa đơn> nếu người mua vé muốn 

lấy hóa đơn, Click vào ô Checkbox <Tách hóa đơn> nếu người mua nhiều vé 

muốn tách hóa đơn. 

 Cuối cùng Click <xác nhận và xuất vé> để hoàn tất và xuất vé và giao cho 

khách hàng 

6. Trả vé 

 Thời gian đổi, trả vé: Áp dụng theo qui định trả vé của từng tuyến. 
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6.1. Trả vé:  

 - Trả cả cặp vé khứ hồi: Thu phí trả vé theo quy định.  

Tại màn hình Trả thường  Nhập lần lượt ticketid của cả 2 lượt đi ,lượt về và tích 

chọn Trả 1 cặp vé khứ hồi hệ thống sẽ tính phí theo quy định không tính phần 

khuyến mại. Khi đó phần mềm sẽ kiểm tra cặp vé khứ hồi và bắt buộc cần phải trả 

2 vé. 

 

Tiếp tục thực hiện các bước trả vé như bình thường 

 - Trả một lượt: 

  

 

- Tại màn hình Trả thường  Nhập ticketid của vé chiều muốn trả và không  tích 

chọn Trả 1 cặp vé khứ hồi hệ thống sẽ tính phí theo quy định  và cộng thêm tiền 

giảm giá của chiều còn lại của vé này  hệ thống sẽ hiện thị thông báo số tiến 

cộng thêm do giảm giá của vé còn lại để thư kí cửa vé biết 

Tiền trả HK=Tiền vé lượt trả - (Phí trả vé + Tiền giảm giá khứ hồi lượt còn 

lại) 
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Click <Xác nhận> để vé xuống lưới vé trả bên dưới và chọn <In biên bản> 

Trong nội dung biên bản mục  (2) tổng phí trả vé hiển thị thêm số tiền phí thu do 

khuyến mại khứ hồi 



23 
 

 

Tiếp tục thực hiện các bước trả vé như bình thường 

Trả vé dọc đường:  

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

vé. 

Chọn hình thức trả : Chọn tùy theo tình hình thực tế  
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Chọn ga xuống  Click <Xác nhận> để vé xuống lưới vé trả bên dưới và 

chọn <In biên bản> 

 

Lưu ý: Đối với trường hợp trả vé dọc đường lượt đi và trả vé lượt về. Thư 

kí cửa vé cần trả vé dọc đường lượt đi hoàn tất và sau đó trả vé lượt về để 

hệ thống không tính phí giảm giá khuyến mại đối với vé chiều về trong 

trường hợp trả Do lỗi của ngành Đường sắt hoặc trường hợp bất khả 

kháng 

6.2. Đổi vé: Thực hiện trả đổi như bình thường 

 

 


