
BUSMAP 

Giới thiệu công ty  

Các giải pháp thông minh trường học  

BUSMAP JSC 



Công ty cổ phẩn BusMap – nhà cung cấp giải pháp giao thông thông minh, sản phẩm công 
nghệ IOT hàng đầu ở trong nước và quốc tế. 
+ Cơ sở 1: 331 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, T.P. Hồ Chí Minh 
+ Cơ sở 2: Khu đô thi Dương Nội 2, Yên Nghĩa, Hà Đông (Trường Đại học Phenikaa) 



Vinbus 

Vietnam Talent International School 

Albert Einstein School BAN MAI School 



ĐIỀU KHÁC BIỆT 

bSmartSchool 

Cập nhật thông tin theo thời gian thực cho nhà trường và phụ huynh  

Bám sát các hoạt động của CBCNV và học sinh 

Sử dụng công nghệ AI, IoT vào quản lý và vận hành  

Dễ dàng cập nhật và đánh giá thông tin 



Hệ thống Quản lý thông minh 

Tất cả trên một 
nền tảng  

hệ thống chung 

Quản lý an 
toàn HS 

 Đào tạo  Tuyển sinh 

Dashboard 

Thanh toán 

 Quản lý thiết bị/ 
vật tư 

Nhận diện,  
điểm danh, 
 cảnh báo 



bSmartSchool - Thông minh qua sự kết nối 

Học sinh Phụ huynh 

Giáo viên Nhân viên 

Thông tin 

Quản lý  



1. Quản lý an toàn - Giải pháp quản lý xe đưa rước học sinh 

Bảo mẫu đưa rước học sinh sử dụng ứng 
dụng riêng để liên lạc và quản lý lịch trình 

Đối với phụ huynh: 
Sử dụng ứng dụng 
riêng của trường 

Đối với học sinh: 
Sử dụng thẻ học sinh 
Hoặc nhận diện khuôn mặt 

Đối với nhà trường: Sử dụng hệ 
thống quản lý toàn bộ xe 

Lưu trữ lịch trình di chuyển 
của xe đến 90 ngày 



1. Quản lý an toàn - Theo dõi quá trình đưa đón theo thời gian thực 

>> Học sinh đi học >>  >> Học sinh về nhà >> 
Lên xe Xuống xe Lên xe Xuống xe 

Báo con đã lên xe 

Theo dõi lộ trình di chuyển của xe 

Báo con đã xuống xe 

Xem lại lịch sử 

Báo con đã lên xe trên đường về 

Theo dõi lộ trình di chuyển của xe 

Báo con gần về đến nhà 

Báo con đã về nhà 

Liên hệ khẩn cấp khi cần 

Nhà trường quản lý hệ thống 

Thông tin kịp thời, chính xác 

Buổi sáng Buổi chiều 



 1. Quản lý an toàn - Giải pháp điểm danh học sinh tại trường/lớp 

Giáo viên sử dụng ứng dụng riêng để 
điểm danh học sinh ngay tại lớp học 

Đối với phụ huynh: 
Sử dụng ứng dụng 
riêng của trường 

Đối với nhà trường: Thiết bị điểm 
danh tại từng lớp hoặc cổng trường 

Nhà trường theo dõi điểm danh, 
sĩ số lớp theo thời gian thực 

Đối với học sinh: 
Sử dụng thẻ học sinh 
Hoặc nhận diện khuôn mặt 
 



Dành cho tất cả phụ huynh 

có con học tại trường! 

- Thông báo cho phụ huynh về 

trạng thái học sinh đã vào trường 

và rời khỏi trường. 

- Nhân thông báo theo thời gian 

thực, tra cứu lịch trình học tập 

của con tại lớp 

1. Quản lý an toàn - Theo sát quá trình học tập của con tại trường 

Quẹt thẻ vào cổng Quẹt thẻ ra cổng 

Báo con đã vào trường Báo con đã rời khỏi trường 

Buổi sáng Buổi chiều 

Giáo viên dùng ứng dụng 

để điểm danh học sinh 

Thông báo đã điểm danh 



2. TUYỂN SINH & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

CRM Tuyển sinh 

Data mã học sinh đăng kí thi tuyển, kết 
quả thi đầu vào, phân chia phòng… 

Thông báo kết quả trúng/ trượt vào mail 
phụ huynh 

Quản lý dự toán nhập học 

CRM Chăm sóc học sinh 

Quản lý hồ sơ đầu vào của HS. 

Quản lý dữ liệu sử dụng các dịch vụ của 
nhà trường: xe bus, bán trú, đồng phục… 

Gửi tin nhắn thông báo toàn trường 



3. Tích hợp giải pháp quản lý thiết bị / tài sản tại trường 

Giáo viên: 
Sử dụng ứng dụng để tra cứu 
và mượn thiết bị 

Đối với nhà trường: Hệ thống 
quản lý thiết bị và tài sản qua mã 
QRCode 

Quét mã 
để tra cứu 

TOOL_PIANO_0025 

Đối với nhà trường: Hệ thống 
Book phòng và mượn phòng online 
qua app 



Thư viện 

 Môn học/ 
giáo viên 

  Bài Giảng 

 Bảng điểm 

 Tích hợp hệ thống 
quản lý đào tạo vào 

tháng 12/2020 

Dạy học 
online 

4 – TÍCH HỢP HỆ THỐNG ĐÀO TẠO  



 Thông báo học phí/ bảng kê thu chi 
hàng tháng đến từng phụ huynh 

 Thanh toán dễ dàng thông qua thẻ học 
sinh 

 Lưu toàn bộ thông tin về thanh toán 

 Chi tiêu nội bộ dễ dàng bằng thẻ HS 

5 – HỆ THỐNG THANH TOÁN NỘI BỘ 



  

Điểm danh & dữ liệu chấm công  

Xác định vị trí GV trong trường 

Tính lương và thông báo bảng lương hàng 
tháng 

  

Đăng kí ăn trưa… 

Thống kê số tiết dạy thực tế hàng ngày 

Duyệt đơn xin nghỉ phép trực tuyến 

6. QUẢN LÝ NHÂN SỰ 



7. Hệ thống hiển thị thông tin thông minh 

Tất cả thông tin về lớp học, giáo viên sẽ 
hiển thị trên 1 màn hình duy nhất 



8. Hệ thống thông tin hai chiều – Info 4.0 

Hệ thống chat riêng giữa thầy cô và 
phụ huynh 

Hệ thống chat theo group 

Có thể dễ dàng cho admin truy xuất 
các lịch sử chat 



9. Hệ thống đưa đón học sinh tại cổng trường – 
Intelligent gate 

Automatic 



10. Quy trình đưa đón học sinh tại cổng trường – 
Intelligent gate 



1 / Hỗ trợ phụ huynh đặt lịch cho xe đưa đón con theo từng ngày 
 
2/ Tích hợp thiết bị bCheckin xác thực bằng vân tay hoặc khuôn mặt 
 
3/ Tích hợp các hệ thống thanh toán học phí, thông báo đóng học 
phí 
 
4/ Tích hợp hệ thống quản lý học lực, quản lý hạnh kiểm của trường 
để cung cấp nhiều thông tin hơn cho phụ huynh. 
 
5/ Tích hợp hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt qua thẻ học 
sinh 
 
6/ Đồng hành cùng nhà trường để nghiên cứu thêm các mô hình và 
tính năng hữu ích cho phụ huynh và học sinh. Phát triển mở rộng 
trên ứng dụng được cung cấp. 
 

Những tính năng đang hoàn thiện  



Công ty CP BusMap 
Số điện thoại: 0935612917 

Email: bich@busmap.vn (Bích) 
Địa chỉ: 331 Nguyễn Trọng Tuyển, P10, Phú Nhuận, HCM 

Liên hệ demo sản phẩm 

BUSMAP JSC 


