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1. Đăng ký xe tải ra vào cảng
Bước 1: Tài xế xe tải đến Kiot đặt tại căn tin cảng để đăng ký làm thủ tục ra vào cảng.
Bước 2: Tại màn hình Kiot, chọn mục “Xác nhận đến cảng” . (Hình 1)

Hình 1
Bước 3: Quét mã QR được cấp từ hệ thống MOST nếu đã đăng ký trước, hoặc nhập biển số xe vào khung hiển thị trên
Kiot. Bấm biểu tượng tìm kiếm để nhập các thông tin liên quan. (Hình 2)

Hình 2
Bước 4: Nhập các thông tin liên quan. (Hình 3)

Hình 3
Bước 5: Kiểm tra lại các thông tin và nhấn “Đồng ý” để đăng ký. (Hình 4)

Hình 4

Trang 2 / 25

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM CỔNG TỰ ĐỘNG

Số hiệu : 01/2022/BM-IT/LAIP
Lần sửa đổi : 00
Ngày hiệu lực: 31/08 /2022

Bước 6: Sau khi đăng ký thành công, màn hình tại Kiot hiển thị phiếu thông tin đồng thời tự động in ra phiếu có nội
dung tương tự cho tài xế xe tải. (Hình 5)

Hình 5
Bước 7: Sau khi nhận phiếu thông tin từ hệ thống, tài xế chờ gọi số thứ tự in trên phiếu để đến phòng Thương vụ làm
thủ tục vào cảng. Màn hình TV phía trước Kiot hiển thị danh sách thứ tự các xe đang chờ gọi làm thủ tục. (Hình 6)
Hình 6
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Bước 8: Tài xế mang phiếu thông tin đến phòng Thương vụ để làm thủ tục theo số thứ tự được gọi. Sau khi hoàn tất thủ
tục, thông tin sẽ được cập nhật tại danh sách chờ gọi vào cảng. (Hình 7)

Hình 7
Bước 9: Khi được gọi vào cảng, tài xế đưa phương tiện đến cổng vào dành cho xe tải để tiến hành thủ tục vào cảng tại
bảo vệ cổng. Sau khi hoàn tất thủ tục, tài xế được cấp thẻ đeo ra vào cảng, tiến hành đưa xe vào cảng để thực hiện công
việc đã đăng ký.
Bước 10: Sau khi hoàn thành công việc, tài xế đưa phương tiện đến cổng ra dành cho xe tải, trả thẻ đeo được cấp và
tiến hành thủ tục ra cảng tại bảo vệ cổng. Sau khi hoàn tất thủ tục, tài xế đưa xe ra khỏi cảng.
Trở về
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2. Đăng ký thông tin đối với khách ra vào cảng lần đầu
Bước 1: Có 3 cách đăng ký:
- Khách đến đăng ký trực tiếp tại Kiot đặt ở Căn tin;
- Khách đăng nhập website https://autogate.longanport.com:8844/registration;
- Khách quét mã QR để mở ứng dụng. (Hình 1)

Hình 1
Bước 2: Từ màn hình đăng ký chọn “Khách”. (Hình 2)

Hình 2
Bước 3: Chọn “Mới” để đăng ký thủ tục. (Hình 3)

Hình 3
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Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin cần đăng ký tại màn hình. Sau khi nhập đầy đủ thông tin đăng ký và đọc kỹ nội quy
của cảng thì chọn “Đồng Ý” và chọn “Gửi” để tiến hành đăng ký. (Hình 4)

Hình 4
Bước 5: Hệ thống gởi thông tin mã QR đến Email đã đăng ký. Khách đến cổng A gặp bảo vệ, xuất trình mã QR để được
cấp thẻ ra vào cổng.
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 Lưu ý khi chụp hình khuôn mặt, CMND/CCCD:
- Khi đăng ký trực tiếp tại Kiot: Chọn chụp ảnh và nhìn thẳng vào webcam đặt tại máy đăng ký hoặc đưa
CMND/CCCD lại gần webcam, bấm nút “Chụp” để lưu hình ảnh khuôn mặt, CMND/CCCD khi ra vào cảng. (Hình
4.1)

Hình 4.1
- Khi đăng ký qua website: Cho phép hệ thống truy cập webcam, chọn chụp ảnh và nhìn thẳng vào webcam hoặc
đưa CMND/CCCD lại gần webcam, bấm nút “Chụp” để lưu hình ảnh khuôn mặt, CMND/CCCD khi ra vào cảng. (Hình
4.2)

Hình 4.2
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Ngoài ra, có thể chọn “Tải lên”, bấm vào khung để tải hình ảnh lên hệ thống.

Trở về
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3. Đăng ký thông tin đối với khách đã đăng ký trước đó
Bước 1: Có 3 cách đăng ký:
- Khách đến đăng ký trực tiếp tại Kiot đặt ở Căn tin;
- Khách đăng nhập website https://autogate.longanport.com:8844/registration;
- Khách quét mã QR để mở ứng dụng. (Hình 1)

Hình 1
Bước 2: Từ màn hình đăng ký chọn “Khách”. (Hình 2)

Hình 2
Bước 3: Chọn “Tra cứu” để tra cứu thông tin đã đăng ký. (Hình 3)

Hình 3
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Bước 4: Nhập thông tin cần tra cứu theo tên, CMND/CCCD, số điện thoại, bằng lái xe… và chọn “Tìm kiếm”, hệ thống
sẽ hiển thị kết quả nếu thông tin tra cứu đã được đăng ký trước đó. Chọn “Đăng ký” để đăng ký thông tin ra vào cảng.
(Hình 4)

Hình 3

Hình 4

Trang 10 / 25

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHẦN MỀM CỔNG TỰ ĐỘNG

Số hiệu : 01/2022/BM-IT/LAIP
Lần sửa đổi : 00
Ngày hiệu lực: 31/08 /2022

Bước 5: Điều chỉnh lại đầy đủ các thông tin cần đăng ký tại màn hình. Sau khi điều chỉnh và đọc kỹ nội quy của cảng
thì chọn “Đồng Ý” và chọn “Gửi” để tiến hành đăng ký. (Hình 5)

Hình 5
Bước 6: Hệ thống gởi thông tin mã QR đến Email đã đăng ký. Khách đến cổng A gặp bảo vệ, xuất trình mã QR để được
cấp thẻ ra vào cổng.

Trở về
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4. Đăng ký thông tin đối với nhà thầu ra vào cảng lần đầu
Bước 1: Có 3 cách đăng ký:
- Nhà thầu đến đăng ký trực tiếp tại Kiot đặt ở Căn tin;
- Nhà thầu đăng nhập website https://autogate.longanport.com:8844/registration;
- Nhà thầu quét mã QR để mở ứng dụng. (Hình 1)

Hình 1
Bước 2: Từ màn hình đăng ký chọn “Nhà thầu”. (Hình 2)

Hình 2
Bước 3: Chọn “Mới” để đăng ký thủ tục (Hình 3)

Hình 3
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Bước 4: Nhập đầy đủ các thông tin cần đăng ký tại màn hình. Sau khi nhập đầy đủ thông tin đăng ký và đọc kỹ nội quy
của cảng thì chọn “Đồng Ý” và chọn “Gửi” để tiến hành đăng ký. (Hình 4)

Hình 4
Bước 5: Hệ thống gởi thông tin mã QR đến Email đã đăng ký. Nhà thầu đến cổng A gặp bảo vệ, xuất trình mã QR để
được cấp thẻ ra vào cổng.
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 Lưu ý khi chụp hình khuôn mặt, CMND/CCCD:
- Khi đăng ký trực tiếp tại Kiot: Chọn chụp ảnh và nhìn thẳng vào webcam đặt tại máy đăng ký hoặc đưa
CMND/CCCD lại gần webcam, bấm nút “Chụp” để lưu hình ảnh khuôn mặt, CMND/CCCD khi ra vào cảng. (Hình
4.1)

Hình 4.1
- Khi đăng ký qua website: Cho phép hệ thống truy cập webcam, chọn chụp ảnh và nhìn thẳng vào webcam hoặc
đưa CMND/CCCD lại gần webcam, bấm nút “Chụp” để lưu hình ảnh khuôn mặt, CMND/CCCD khi ra vào cảng. (Hình
4.2)

Hình 4.2
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Ngoài ra, có thể chọn “Tải lên”, bấm vào khung để tải hình ảnh lên hệ thống.

Trở về
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5. Đăng ký thông tin đối với nhà thầu đã đăng ký trước đó
Bước 1: Có 3 cách đăng ký:
- Nhà thầu đến đăng ký trực tiếp tại Kiot đặt ở Căn tin;
- Nhà thầu đăng nhập website https://autogate.longanport.com:8844/registration;
- Nhà thầu quét mã QR để mở ứng dụng. (Hình 1)

Hình 1
Bước 2: Từ màn hình đăng ký chọn “Nhà thầu”. (Hình 2)

Hình 2
Bước 3: Chọn “Tra cứu” để tra cứu thông tin đã đăng ký. (Hình 3)

Hình 3
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Bước 4: Nhập thông tin cần tra cứu theo tên, CMND/CCCD, số điện thoại, bằng lái xe… và chọn “Tìm kiếm”, hệ thống
sẽ hiển thị kết quả nếu thông tin tra cứu đã được đăng ký trước đó. Chọn “Đăng ký” để đăng ký thông tin ra vào cảng.
(Hình 4)

Hình 3

Hình 4
Bước 5: Điều chỉnh lại đầy đủ các thông tin cần đăng ký tại màn hình. Sau khi điều chỉnh và đọc kỹ nội quy của cảng
thì chọn “Đồng Ý” và chọn “Gửi” để tiến hành đăng ký. (Hình 5)

Hình 5
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Bước 5: Hệ thống gởi thông tin mã QR đến Email đã đăng ký. Nhà thầu đến cổng A gặp bảo vệ, xuất trình mã QR để
được cấp thẻ ra vào cổng.
Trở về
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6. Nhà thầu đăng ký file danh sách nhân viên đến cảng
Bước 1: Có 2 cách đăng ký:
- Nhà thầu đăng nhập website https://autogate.longanport.com:8844/registration;
- Nhà thầu quét mã QR để mở ứng dụng. (Hình 1)

Hình 1
Bước 2: Từ màn hình đăng ký chọn “Đăng ký file”. (Hình 2)

Hình 2
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Bước 3: Màn hình đăng ký file, (hình 3). Xem thông thi chi tiết ở bảng bên dưới.
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Hình 3
Bảng mô tả màn hình đăng ký file
STT
Tên danh mục
1
Thông thi chung
2
Chọn file

3
4
5
6
7

Danh sách file đã chọn
Tải lên
Hủy bỏ
Đọc tập tin
Danh sách file đã tải lên

8
9
10
11
12

Xóa file
Tải mẫu
Hướng dẫn
Danh sách nhân viên
Lưu đăng ký

Ý nghĩa
Nhập thông tin chung của nhà thầu, các mục đánh dấu * là bắt buộc nhập
Chọn file để tải lên hệ thống, gồm 01 file excel và các file hình ảnh kèm theo
- Tải file excel mẫu tại mục số 9, chi tiết file như sau:
+ Tên file excel: Không có khoảng trắng, không có dấu. VD: danh_sach.xlsx
+ Nội dung các cột F, G, H: Tên file hình ảnh kèm theo, không có khoảng
trắng, không có dấu, định dạng hình JPG. VD: hinh_CCCD_001.jpg
+ Xóa ví dụ ở cột L
+ Nhập đầy đủ thông tin ở các cột
Hiển thị danh sách tên các file đã chọn ở mục 2
Tải các file trong danh sách, nếu sai hệ thống sẽ báo lỗi
Xóa danh sách đã chọn ở mục 2
Nhấn nút này để hiển thị danh sách các file excel đã tải
Hiển thị danh sách các file excel đã tải lên nhưng chưa đăng ký với hệ thống.
Khi check chọn 1 file sẽ hiển thị chi tiết file ở mục 11
Xóa các file đã chọn ở mục 7
Tải file excel mẫu
Tải file hướng dẫn
Hiển thị danh sách nhân viên mà nhà thầu muốn đăng ký ra vào cảng
- Check chọn danh sách các nhân viên trong mục 11, có thể chọn tất cả hoặc
chọn từng người
- Bấm nút “Lưu đăng ký” để xác nhận đăng ký ra vào cảng đối với các nhân
viên đã chọn
- Hệ thống thông báo đã đăng ký thành công
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Bước 4: Hệ thống gởi thông tin mã QR đến Email của mỗi nhân viên đã đăng ký. Nhân viên của nhà thầu đến cổng A
gặp bảo vệ, xuất trình mã QR để được cấp thẻ ra vào cổng.
Trở về
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7. Khách, nhà thầu vào cảng bằng xe ô tô

Lối vào và vị trí dừng xe ô tô để camera nhận diện tại cổng A
Bước 1: Sau khi đăng ký và được cấp thẻ, khách, nhà thầu dùng phương tiện xe ô tô chạy đến khu vực quét thẻ và nhận
diện khuôn mặt được kẻ vạch trên phần đường vào dành cho xe ô tô, xe sau không được tiến vào khu vực của xe trước
đang dừng.
Bước 2: Người điều khiển phương tiện tiến hành quét thẻ trước sau đó nhận diện thêm khuôn mặt để hệ thống bắt đầu
nhận diện biển số phương tiện để cho phép vào cổng.
Bước 3: Nếu hệ thống nhận diện được biển số thì cổng tự động sẽ được mở để phương tiện vào cảng. Nếu hệ thống
không nhận diện được biển số thì cổng tự động sẽ không mở, lúc đó người điều khiển phương tiện xem lại vị trí của xe
đang dừng có đúng như hướng dẫn hay chưa, biển số xe có bị bụi mờ không, sau đó thực hiện lại các bước như trên.
Lưu ý: Nếu thực hiện đúng các bước ở trên nhưng cổng vẫn không mở, nguyên nhân có thể do camera không nhận
diện được biển số phương tiện. Lúc này tài xế vui lòng di chuyển xe ra khỏi khu vực nhận diện tự động để tránh ùn tắc,
sau đó mang thẻ được cấp đến bảo vệ cổng để được kiểm tra, giải quyết cho vào cảng.
Trở về
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8. Khách, nhà thầu ra cảng bằng xe ô tô

Lối ra và vị trí dừng xe ô tô để camera nhận diện tại cổng A
Bước 1: Khách, nhà thầu điều khiển phương tiện xe ô tô chạy đến khu vực quét thẻ và nhận diện khuôn mặt được kẻ
vạch trên phần đường ra dành cho xe ô tô, xe sau không được tiến vào khu vực của xe trước đang dừng.
Bước 2: Người điều khiển phương tiện tiến hành quét thẻ trước sau đó nhận diện thêm khuôn mặt để hệ thống bắt đầu
nhận diện biển số phương tiện để cho phép ra cổng.
Bước 3: Nếu hệ thống nhận diện được biển số thì cổng tự động sẽ được mở để cho phương tiện ra cảng. Nếu hệ thống
không nhận diện được biển số thì cổng tự động sẽ không mở, lúc đó người điều khiển phương tiện xem lại vị trí của xe
đang dừng có đúng như hướng dẫn hay chưa, biển số xe có bị bụi mờ không, sau đó thực hiện lại các bước như trên.
Lưu ý: Nếu thực hiện đúng các bước ở trên nhưng cổng vẫn không mở, nguyên nhân có thể do camera không nhận
diện được biển số phương tiện. Lúc này tài xế vui lòng di chuyển xe ra khỏi khu vực nhận diện tự động để tránh ùn tắc,
sau đó mang thẻ được cấp đến bảo vệ cổng để được kiểm tra, giải quyết cho ra cảng.
Trở về
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9. Khách, nhà thầu vào cảng bằng xe máy

Lối vào và vị trí dừng xe máy để camera nhận diện tại cổng A
Bước 1: Sau khi đăng ký và được cấp thẻ, khách, nhà thầu dùng phương tiện xe máy chạy đến khu vực quét thẻ và nhận
diện khuôn mặt được kẻ vạch trên phần đường vào dành cho xe máy, xe sau không được tiến vào khu vực của xe trước
đang dừng.
Bước 2: Người đi phương tiện tiến hành quét thẻ trước sau đó nhận diện thêm khuôn mặt để hệ thống bắt đầu nhận diện
biển số phương tiện để cho phép vào cổng.
Bước 3: Nếu hệ thống nhận diện được biển số thì cổng tự động sẽ được mở để phương tiện vào cảng. Nếu hệ thống
không nhận diện được biển số thì cổng tự động sẽ không mở, lúc đó người điều khiển phương tiện xem lại vị trí của xe
đang dừng có đúng như hướng dẫn hay chưa, biển số xe có bị bụi mờ không, sau đó thực hiện lại các bước như trên.
Lưu ý: Nếu thực hiện đúng các bước ở trên nhưng cổng vẫn không mở, nguyên nhân có thể do camera không nhận
diện được biển số phương tiện. Lúc này tài xế vui lòng di chuyển xe ra khỏi khu vực nhận diện tự động để tránh ùn tắc,
sau đó mang thẻ được cấp đến bảo vệ cổng để được kiểm tra, giải quyết cho vào cảng.
Trở về
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10. Khách, nhà thầu ra cảng bằng xe máy

Lối ra và vị trí dừng xe máy để camera nhận diện tại cổng A
Bước 1: Khách, nhà thầu điều khiển phương tiện xe máy chạy đến khu vực quét thẻ và nhận diện khuôn mặt được kẻ
vạch trên phần đường ra dành cho xe máy, xe sau không được tiến vào khu vực của xe trước đang dừng.
Bước 2: Người đi phương tiện tiến hành quét thẻ trước sau đó nhận diện thêm khuôn mặt để hệ thống bắt đầu nhận diện
biển số phương tiện để cho phép ra cổng.
Bước 3: Nếu hệ thống nhận diện được biển số thì cổng tự động sẽ được mở để cho phương tiện ra cảng. Nếu hệ thống
không nhận diện được biển số thì cổng tự động sẽ không mở, lúc đó người điều khiển phương tiện xem lại vị trí của xe
đang dừng có đúng như hướng dẫn hay chưa, biển số xe có bị bụi mờ không, sau đó thực hiện lại các bước như trên.
Lưu ý: Nếu thực hiện đúng các bước ở trên nhưng cổng vẫn không mở, nguyên nhân có thể do camera không nhận
diện được biển số phương tiện. Lúc này tài xế vui lòng di chuyển xe ra khỏi khu vực nhận diện tự động để tránh ùn tắc,
sau đó mang thẻ được cấp đến bảo vệ cổng để được kiểm tra, giải quyết cho ra cảng.
Trở về
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