ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀO HỆ THỐNG
Quản trị viên

! Quản lý danh mục
! Quản trị hệ thống

Nhân viên vận hành

! Ghi, theo dõi & quản lý
nhật ký vận hành
! Ghi, theo dõi & quản lý
thông số vận hành
! Theo dõi & xử lý tồn tại
trong ca
! Đăng ký công tác, cấp
phiếu & quản lý Phiếu
công tác điện và Thuỷ-cơnhiệt-hoá
! Đăng ký công tác, cấp
phiếu & quản lý Phiếu
thao tác

! Ghi nhật ký vận hành
! Ghi thông số vận hành
! Theo dõi & xử lý tồn tại
trong ca
! Cho phép & thực hiện
Phiếu công tác điện và
Thuỷ-cơ-nhiệt-hoá
! Thực hiện Phiếu thao tác

Nhân viên sửa chữa

! Đăng ký và quản lý Phiếu
đăng ký công tác Điện và
Thuỷ-cơ-nhiệt-hoá

! Tiếp nhận và thực hiện
công tác điện và thuỷcơ-nhiệt-hoá theo phiếu
được cấp

Đào tạo phân hệ dành cho

Nhân viên vận hành

CÁC CHỨC NĂNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH

Nhật ký vận hành

Thông số vận hành

Theo dõi tồn tại trong ca

Phiếu công tác điện

Phiếu công tác thuỷ-cơnhiệt-hoá

Phiếu thao tác

THEO DÕI NHẬT KÝ VẬN HÀNH
Đây là chức năng cho phép người dùng được
phân quyền xem nhanh thông tin chi tiết các nhật
ký vận hành đang có trong hệ thống.

QUẢN LÝ NHẬT KÝ VẬN HÀNH
Đây là chức năng cho phép người dùng được
phân quyền quản lý danh sách Nhật ký vận hành
đang tồn tại trong hệ thống. Người dùng có thể
xem, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xoá Nhật ký vận
hành.

GHI NHẬT KÝ VẬN HÀNH

Đây là chức năng cho phép người dùng được
phân quyền quản lý danh sách Nhật ký vận hành
đang tồn tại trong hệ thống. Người dùng có thể
xem, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xoá Nhật ký vận
hành.

THEO DÕI THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Đây là chức năng cho phép người dùng được
phân quyền xem nhanh thông tin chi tiết các
thông số vận hành đang có trong hệ thống.

QUẢN LÝ THÔNG SỐ VẬN HÀNH
Đây là chức năng cho phép người dùng được
phân quyền quản lý Thông số vận hành trong hệ
thống. Người dùng có thể xem và ghi thông số vận
hành.

GHI THÔNG SỐ VẬN HÀNH

Đây là chức năng cho phép người dùng được
phân quyền quản lý Thông số vận hành trong hệ
thống. Người dùng có thể xem và ghi thông số vận
hành.

THEO DÕI TỒN TẠI TRONG CA
Đây là chức năng cho phép người dùng được phân quyền quản lý danh sách Tồn tại trong ca trong hệ thống.
Người dùng có thể xem, xử lý, chỉnh sửa nội dung xử lý hoặc xoá Tồn tại trong ca.

CẢI TIẾN SO VỚI NHẬT KÝ VẬN HÀNH ĐIỆN TỬ BẢN CŨ

Nhận dạng thiết bị bằng
QR Code

Đính kèm file media

Nhập liệu bằng giọng nói

Ký số giao/nhận ca

QUẢN LÝ PHIẾU CÔNG TÁC ĐIỆN
Cấp và thực hiện PCT tuân thủ theo Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm
theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 có hiệu lực từ ngày 01/10/2021

Quản lý phiếu đăng ký công tác
-

Tạo phiếu đăng ký
Gửi phiếu đăng ký

-

Theo dõi trạng thái PĐK

Cấp phiếu công tác
-

Xem phiếu đăng ký chờ cấp
Xử lý phiếu đăng ký chờ cấp

-

Cấp mới phiếu công tác

QUẢN LÝ PHIẾU CÔNG TÁC ĐIỆN
Cấp và thực hiện PCT tuân
tuân thủ
thủ theo
theo Quy
Quy trình
trình an
an toàn
toàn điện
điệntrong
trongTập
Tậpđoàn
đoànĐiện
Điệnlực
lựcQuốc
Quốcgia
giaViệt
ViệtNam
Namkèm
kèm
theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 có hiệu lực từ ngày 01/10/2021
Phiếu công tác chờ cho phép (app)
Xem danh sách và chi tiết phiếu
công tác chờ cho phép
Cho phép công tác
Phiếu công tác đang có (app)
Xem danh sách và chi tiết phiếu
công tác đã cho phép
Thực hiện công tác
Quản lý phiếu công tác
Xem danh sách và chi tiết phiếu
công tác đã cấp
Theo dõi công tác từ xa
Xác nhận hoàn thành công tác

QUẢN LÝ PHIẾU CÔNG TÁC THUỶ-CƠ-NHIỆT-HOÁ
Cấp và thực hiện PCT tuân thủ theo Quy trình an toàn điện
thủy,trong
cơ, nhiệt,
Tập đoàn
hóa trong
Điện Tập
lực Quốc
đoàn gia
ĐiệnViệt
lựcNam
Quốckèm
gia
theo
Việt Nam
Quyết
kèm
định
theo
số 959/QĐ-EVN
Quyết định sốngày
881/QĐ-EVN
26/7/2021
ngày
có 15/7/2021
hiệu lực từ ngày 01/10/2021

Quản lý phiếu đăng ký công tác
-

Tạo phiếu đăng ký
Gửi phiếu đăng ký

-

Theo dõi trạng thái PĐK

Cấp phiếu công tác
-

Xem phiếu đăng ký chờ cấp
Xử lý phiếu đăng ký chờ cấp

-

Cấp mới phiếu công tác

QUẢN LÝ PHIẾU CÔNG TÁC THUỶ-CƠ-NHIỆT-HOÁ
Cấp và thực
thực hiện
hiện PCT
PCTtuân
tuânthủ
thủtheo
theoQuy
Quytrình
trìnhanantoàn
toànthủy,
điệncơ,
trong
nhiệt,
Tập
hóa
đoàn
trong
Điện
Tậplực
đoàn
Quốc
Điện
gialực
Việt
Quốc
Nam
giakèm
Việt
theo
Nam Quyết
kèm theo
địnhQuyết
số 959/QĐ-EVN
định số 881/QĐ-EVN
ngày 26/7/2021
ngày 15/7/2021
có hiệu lực từ ngày 01/10/2021
Phiếu công tác chờ cho phép (app)
Xem danh sách và chi tiết phiếu
công tác chờ cho phép
Cho phép công tác
Phiếu công tác đang có (app)
Xem danh sách và chi tiết phiếu
công tác đã cho phép
Thực hiện công tác
Quản lý phiếu công tác
Xem danh sách và chi tiết phiếu
công tác đã cấp
Theo dõi công tác từ xa

QUẢN LÝ PHIẾU THAO TÁC
Cấp và thực hiện PTT theo thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia
Phiếu thao tác mẫu
-

Tạo thư viện phiếu thao tác mẫu
Sử dụng để soạn phiếu nhanh

Tạo phiếu thao tác
-

Viết phiếu thao tác
Gửi duyệt phiếu

-

Theo dõi trạng thái phiếu

Duyệt phiếu thao tác
-

Xem phiếu thao tác
Xử lý phiếu thao tác chờ duyệt

QUẢN LÝ PHIẾU THAO TÁC
Cấp và thực hiện PTT theo thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia

Phiếu thao tác (app)
Xem danh sách và chi tiết phiếu
thao tác đã cấp
Thực hiện thao tác
Kết thúc công việc/huỷ phiếu

Quản lý phiếu thao tác
Xem danh sách và chi tiết phiếu
thao tác đã cấp
Theo dõi công tác từ xa
Giao nhận, nghiệm thu sau thao
tác

Đào tạo phân hệ dành cho

Nhân viên sửa chữa

QUẢN LÝ PHIẾU CÔNG TÁC ĐIỆN
Cấp và thực hiện PCT tuân thủ theo Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm
theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 có hiệu lực từ ngày 01/10/2021

Quản lý phiếu đăng ký công tác
-

Tạo phiếu đăng ký
Gửi phiếu đăng ký

-

Theo dõi trạng thái PĐK

QUẢN LÝ PHIẾU CÔNG TÁC ĐIỆN
Cấp và thực hiện PCT tuân
tuân thủ
thủ theo
theo Quy
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trình an
an toàn
toàn điện
điệntrong
trongTập
Tậpđoàn
đoànĐiện
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lựcQuốc
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giaViệt
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kèm
theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 có hiệu lực từ ngày 01/10/2021

Phiếu công tác đang có (app)
Xem danh sách và chi tiết phiếu
công tác đã cho phép
Thực hiện công tác

QUẢN LÝ PHIẾU CÔNG TÁC THUỶ-CƠ-NHIỆT-HOÁ
Cấp và thực hiện PCT tuân thủ theo Quy trình an toàn điện
thủy,trong
cơ, nhiệt,
Tập đoàn
hóa trong
Điện Tập
lực Quốc
đoàn gia
ĐiệnViệt
lựcNam
Quốckèm
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theo
Việt Nam
Quyết
kèm
định
theo
số 959/QĐ-EVN
Quyết định sốngày
881/QĐ-EVN
26/7/2021
ngày
có 15/7/2021
hiệu lực từ ngày 01/10/2021

Quản lý phiếu đăng ký công tác
-

Tạo phiếu đăng ký
Gửi phiếu đăng ký

-

Theo dõi trạng thái PĐK

QUẢN LÝ PHIẾU CÔNG TÁC THUỶ-CƠ-NHIỆT-HOÁ
Cấp và thực
thực hiện
hiện PCT
PCTtuân
tuânthủ
thủtheo
theoQuy
Quytrình
trìnhanantoàn
toànthủy,
điệncơ,
trong
nhiệt,
Tập
hóa
đoàn
trong
Điện
Tậplực
đoàn
Quốc
Điện
gialực
Việt
Quốc
Nam
giakèm
Việt
theo
Nam Quyết
kèm theo
địnhQuyết
số 959/QĐ-EVN
định số 881/QĐ-EVN
ngày 26/7/2021
ngày 15/7/2021
có hiệu lực từ ngày 01/10/2021

Phiếu công tác đang có (app)
Xem danh sách và chi tiết phiếu
công tác đã cho phép
Thực hiện công tác

Hỏi & đáp

