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GIỚI THIỆU
ông ty Công nghệ AN VUI là
doanh nghiệp Công nghệ tiên
phong với đội ngũ nhân sự
chuyên nghiệp và nhiệt huyết, luôn
đi đầu trong công tác nghiên cứu và
phát triển các ứng dụng trên nền
tảng công nghệ mới, giúp nhà vận tải
quản lý và điều hành hiệu quả.
Vận tải luôn là lĩnh vực quan trọng
đóng góp tỷ trọng không nhỏ vào
GDP của đất nước. Thời gian vừa qua
trước cuộc cách mạng công nghệ 4.0,
ngành vận tải đang có những thay
đổi rất lớn mang tính cách mạng.
Một trong những sự kiện quan trọng
đó là sự xâm nhập của mô hình Taxi
công nghệ từ nước ngoài vào Việt
Nam với tốc độ phát triển cao đang
lấn lướt và tạo ra rất nhiều khó khăn
cho mô hình Taxi truyền thống. Đây
là bài học lớn cho những doanh
nghiệp vận tải chậm thay đổi và
chậm áp dụng công nghệ.
Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã
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tạo nên những luật chơi mới “Không
phải doanh nghiệp lớn thắng doanh
nghiệp nhỏ mà là doanh nghiệp
nhanh sẽ thắng doanh nghiệp
chậm”.
Nhận thấy những nguy cơ tiềm ẩn có
thể đẩy các doanh nghiệp vận tải
trong nước gặp khó khăn nếu không
được hỗ trợ một nền tảng công nghệ
đủ mạnh giúp các nhà vận tải cải
thiện công tác quản lý điều hành và
mở rộng thị trường, AN VUI đã ra đời
với Sứ mệnh đưa công nghệ vào
phục vụ cho ngành vận tải giúp giữ
vững thị phần, nâng cao năng lực
cạnh tranh và dịch chuyển từ một
nhà vận tải truyền thống sang nhà
vận tải công nghệ.

gian thực.
Chúng tôi tự hào là đơn vị được Cộng
đồng phát triển công nghệ Google
trao giải nhất Đột phá sáng tạo năm
2015, lọt TOP 17 Startup tiêu biểu
của Việt Nam do báo vnexpress tổ
chức năm 2016, là doanh nghiệp
Công nghệ vinh dự vào TOP 10 Nhân
Tài Đất Việt 2017.

Các sản phẩm của AN VUI được xây
dựng sản phẩm trên nền tảng công
nghệ tiên tiến của Google sản phẩm
sử dụng trên nền dữ liệu lớn BigData
và BigQuery. Các phân hệ phần mềm
được tương tác với nhau theo thời
www.anvui.vn

THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

CHUYẾN XE KHỞI NGHIỆP VTV

GIẢI NHÌ SMART HACK - ỨNG DỤNG TIÊN PHONG

GIẢI NHẤT ĐỘT PHÁ SÁNG TẠO DO CỘNG ĐỒNG GOOGLE
TỔ CHỨC BÌNH CHỌN NĂM 2015.

TOP 10 NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2017

"VƯỢT LÊN TẤT CẢ NHỮNG GIẢI THƯỞNG LÀ SỰ TIN YÊU CỦA KHÁCH HÀNG DÀNH CHO AN VUI ĐỂ AN VUI CÓ CƠ HỘI
CHUNG TAY CÙNG CÁC NHÀ VẬN TẢI TẠO NÊN CUỘC CÁCH MẠNG CHO NGÀNH VẬN TẢI NƯỚC NHÀ"

www.vehanhkhach.com
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ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ

ĐỐI TÁC TÀI CHÍNH

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

"ANVUI SẴN SÀNG HỢP TÁC VÀ CHIA SẺ TRÊN QUAN ĐIỂM
CHÚNG TA CÓ LỢI VÀ KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TA CÓ LỢI"
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www.anvui.vn

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ AN VUI

TĂNG DOANH THU

Tăng doanh thu bán vé nhờ kết nối sàn vé điện tử
www.anvui.vn với hàng chục ngàn hành khách truy
cập mỗi ngày.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Kiểm soát mọi hoạt động, giảm chi phí và
thất thoát do gian lận cho nhà xe.

LI CH
AN TOÀN + CHỦ ĐỘNG

An Vui cung cấp phần mềm quản lý, nhà xe
chủ động điều hành toàn bộ kể cả việc có đưa
vé lên sàn vé điện tử hay không.

KIỂM SOÁT

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ và chăm
sóc khách hàng tốt hơn, cung cấp các số liệu
quản trị giúp mở rộng quy mô.

www.vehanhkhach.com
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ỨNG DỤNG BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CHO NHÀ QUẢN LÝ
Giúp nhà quản lý nắm bắt toàn bộ hoạt động kinh doanh từ doanh thu bán vé đến
chi phí vận hành. Tất cả đều được tự động báo cáo thông qua nhiều hình thức.

ỨNG DỤNG ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN CHO HÀNH KHÁCH
Giúp hành khách lựa chọn cung đường, nhà xe, mức giá phù hợp, mua vé trực
tuyến, thanh toán thuận tiện mà không cần phải ra bến xe xếp hàng mua vé.
Đặt vé qua ứng dụng An Vui đang trở thành một xu thế mang lại nguồn doanh thu
to lớn cho các nhà xe.

HỆ SINH TH
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WEBSITE GIỚI THIỆU BÁN VÉ TRỰC TUYẾN CHO NHÀ XE
An Vui cung cấp miễn phí cho nhà xe website giới thiệu, bán vé trực tuyến, quảng bá hình ảnh của
nhà xe đến với hành khách. Nhà xe có thể lựa chọn được tên miền riêng của mình.
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www.anvui.vn

2

HÁI VẬN TẢI

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH BÁN VÉ THÔNG MINH
Được thiết kế trên nền tảng công nghệ tiên tiến của Google, ứng dụng
BigData, BigQuery giúp cho các nhà xe giảm thất thoát, chống gian lận, kiếm soát chặt,
chẽ giải quyết vấn đề nhầm lẫn khi bán vé cho hành khách khi sử dụng An Vui. Nhà xe
tăng từ 5-10% doanh thu bán vé, chăm sóc khách hàng tốt hơn, giữ vững thị phần và
nâng cao lợi thế cạnh tranh.

3

4
www.vehanhkhach.com

SÀN VÉ ĐIỆN TỬ WWW.ANVUI.VN
Là sàn vé điện tử đầu tiên tại Việt Nam liên kết trực tiếp với phần mềm bán vé, ứng
dụng đặt vé, phần mềm của lái phụ xe theo thời gian thực. Giúp cho nhà xe nâng cao
doanh thu tăng chất lượng dịch vụ.

ỨNG DỤNG CHO LÁI PHỤ XE ĐÓN TRẢ KHÁCH
Là ứng dụng giúp lái phụ xe nắm được lịch chạy xe, số lượng khách lên xuống mỗi
điểm đón, lập phơi, chốt phơi.
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CÁC BƯỚC ĐẶT VÉ TRỰC TUYẾN
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BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

BƯỚC 4

BƯỚC 5

TẢI APP

ĐẶT VÉ

THANH TOÁN

NHẬN MÃ VÉ

LÊN XE

www.anvui.vn

LỢI ÍCH MANG LẠI CHO HÀNH KHÁCH

ĐẶT VÉ 24/24
Đặt vé thuận tiện không cần phải ra bến
xếp hàng mua vé.
TUỲ CHỌN CHỖ
Được lựa chọn chỗ ngồi ngay trên ứng dụng
tương tác theo thời gian thực.
THANH TOÁN MỌI LÚC MỌI NƠI
Thanh toán thuận tiện trực tuyến hoặc nộp tiền
tại cửa hàng tiện lợi gần nhất.
ĐƯỢC LỰA CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ XE
Đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà xe sau
khi sử dụng dịch vụ.
TIẾT KIỆM THỜI GIAN
Tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

www.vehanhkhach.com
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QUY TRÌNH TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

TRIỂN KHAI CÀI ĐẶT

BƯỚC

BƯỚC

BƯỚC

“Bộ phận kỹ thuật sẽ triển khai
ứng dụng phần mêm cho nhà xe”

THIẾT KẾ PHẦN MỀM

“Thiết kế phần mềm quản lý nhà xe
dựa trên nghiệp vụ đã khảo sát”

02
BƯỚC

01
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04
03

TƯ VẤN DÙNG THỬ

“Hỗ trợ tư vấn khách hàng dùng
thử phần mềm miễn phí”

KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ

“Tiếp nhận yêu cầu và khảo sát
nghiệp vụ của từng nhà xe...”

www.anvui.vn

BƯỚC
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SỬ DỤNG VÀ TẬN HƯỞNG SỰ KHÁC BIỆT

“

ưa hệ thống phần mềm An Vui vào quản lý điều hành sẽ góp phần giải quyết
những bài toán hóc búa trong ngành vận tải. Giúp các doanh nghiệp vận tải giữ
vững thị phần, nâng cao lợi thế cạnh tranh nắm bắt cơ hội bứt phá trước cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh và phát triển bền vững.
An Vui được xây dựng trên nền tảng Công nghệ mới của Google (Google platform) sử dụng trên nền
dữ liệu lớn BigData và BigQuery. Hiện tại đây là sản phẩm đầu tiên trên thị trường có khả năng quản
lý tổng thể cho nhà vận tải từ khâu quản lý điều hành đến khâu bán vé và tiếp cận hành khách đặt vé
trực tuyến. An Vui - đi an về vui!

“

www.vehanhkhach.com

13

SỬ DỤNG TRÊN MỌI NỀN TẢNG

Quét Code để download
HỆ THỐNG WEBSITE
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www.anvui.vn

HÌNH THỨC HỢP TÁC

DỊCH VỤ PHẦN MỀM
TỔNG THỂ CHO NHÀ XE

THUÊ DỊCH VỤ
THEO THÁNG

AN VUI cung cấp phần
mềm trọn gói nhà xe sẽ
không phải chịu thêm
bất kỳ khoản phí phát
sinh nào hàng tháng. AN
VUI hưởng phí dịch vụ
dựa trên tổng vé bán ra
của nhà xe.

AN VUI sẽ cung cấp
phần mềm cho nhà xe
theo từng chức năng mà
nhà xe lựa chọn. Chi phí
được tính trên từng xe
hàng tháng theo danh
sách các chức năng mà
nhà xe lựa chọn.

ĐẦU TƯ MỘT LẦN
SỬ DỤNG MÃI MÃI TRÊN
CLOUD CỦA AN VUI
AN VUI sẽ cung cấp
phần mềm cho nhà xe
trọn đời và nhà xe thanh
toán tiền 1 lần cho AN
VUI.

VIẾT THEO YÊU CẦU
ĐẶT SERVER RIÊNG
Căn cứ vào khảo sát
nghiệp vụ cụ thể mà AN
VUI sẽ tư vấn cho nhà xe
có cần phải viết theo yêu
cầu đặc thù không? Từ
đó sẽ báo giá cho nhà xe
chi tiết.

AN TOÀN + CHỦ ĐỘNG + TỔNG THỂ

www.vehanhkhach.com
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