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I. LOGIN
Truy cập vào link: https://dev.spente.vn/customer/login
Nhập email và password để thực hiện đăng nhập như hình bên dưới.

II. MODULE
1.

Mở tab

Click vào tab Module bên trái, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các module đã được cài đặt
trong hệ thống.
Các module này sẽ được tự động bắn lên hệ thống backend sau khi được cài đặt và cấu hình
dưới getway. Người dùng sẽ không xóa và sửa module được. Trường hợp module bị lỗi và
muốn gỡ khỏi hệ thống thì phải liên hệ với admin để xử lý.
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2.

Thông tin của module

-

Mã module.

-

Loại module.

3.

Map module với device

Để map một module với các device làm như sau:
Bước 1: Nhập module muốn map vào ô tìm kiếm, sau đó nhấn nút tìm kiếm.
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Bước 2: Click vào module vừa tìm được để map.
Bước 3: Chọn các device hoặc zone để map với các kênh của module đã được chỉ định.

III. ZONE
1.

Mở tab

Click vào tab Zone bên trái. Chọn danh sách để hiển thị tất cả các zone, khu vực. Chọn Thêm
mới để tạo mới một zone, khu vực.

2.

Thông tin của zone

-

Tên zone

-

Icon zone
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-

Loại zone

-

Số lượng thiết bị

-

Số lượng module

3.

Tạo mới một zone

Bước 1: Click vào nút thêm mới.
Bước 2: Nhập thông tin của zone.
Bước 3: Nhấn nút save.

IV. DEVICE
1.

Mở tab
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Click vào tab Device bên trái.
Chọn danh sách để hiển thị các device đã tạo. Chọn thêm mới để tạo mới một device.

2.

Thông tin của device

-

Tên device.

-

Loại device.

-

Zone, khu vực được gán.

-

Module được gán.

-

Icon - ảnh.
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3.

Tạo mới một device

Bước 1: Click vào nút thêm mới
Bước 2: Nhập thông tin của Device
Bước 3: Nhấn nút save.

V. MEMBER
1.

Mở tab

Click vào tab Quản lý member bên trái. Hệ thống hiển thị danh sách các member đã được
tạo.
Chọn thêm mới để tạo mới một một member. Các member này sẽ chỉ được login từ ứng
dụng trên các thiết bị mobile.
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2.

Thông tin của member

-

Tên member.

-

Username.

-

Password.

3.

Tạo mới một member

Bước 1: Click vào nút thêm mới
Bước 2: Nhập thông tin của Member
Bước 3: Nhấn nút save
4.

Xóa member

Nhấn vào nút Remove để xóa 2 member.
5.

Xem chi tiết
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Nhấn vào nút Action detail để xem chi tiết 1 member.

VI. HỆ THỐNG SETTING

VII. THỐNG KÊ
1.

Hệ thống vận hành

P a g e 10 | 14

2.

Hệ thống điện

3.

Quản lý thiết bị
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4.

Access Control & PCCC

5.

Hệ thống môi trường

6.

Hệ thống meeting
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