
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MOBIMAP FOR ANDROID 

I. Đăng nhập, đăng xuất hệ thống 

1. Đăng nhập hệ thống 

Bước 1. Khởi động 

ứng dụng rồi nhập tài 

khoản và mật khẩu để 

đăng nhập hệ thống. 

Bước 2. Nhấn nút 

đăng nhập để đăng 

nhập ứng dụng. 

 

  
2. Đăng xuất hệ thống 

Bước 1. Nhấn vào biểu tượng  để mở 

menu góc trái màn hình. 

Bước 2. Nhấn chọn Đăng Xuất 

 
 

  



II. Chức năng bản đồ 

1. Chọn nền bản đồ 

Bước 1. Trên giao diện của ứng dụng 

nhấn chọn biểu tượng  

Bước 2. Nhấn chọn loại bản đồ nền hiển 

thị: Bản đồ Google, hình ảnh, đại dương, 

địa hình ... 

 

 

 
2. Thao tác bản đồ  

Bước 1. Tìm kiếm địa chỉ 

- Nhấn chọn biểu tượng  để bật khung nhập địa chỉ. 

- Nhập địa chỉ sau đó chọn địa chỉ cần tìm trong gợi ý của ứng dụng. 

- Ứng dụng zoom đến vị trí địa điểm đã chọn và hiển thị thông tin (nếu có). 

 

   



   

 

Bước 2. Home 

- Nhấn chọn biểu tượng  để đưa bản 

đồ về vị trí, mức zoom ban đầu 

 
 

Bước 3. Zoom bản đồ 

- Nhấn chọn biểu tượng  để phóng to bản đồ và 

biểu tượng  để thu nhỏ bản đồ. 

 
 



Bước 4. Vị trí hiện tại 

- Nhấn chọn biểu tượng  để ứng dụng 

zoom đến vị trí hiện tại của bạn 

 
 

Bước 5. Thông tin điểm quan 

trọng 

- Nhấn chọn biểu tượng  sau 

đó nhấn vào điểm quan trọng 

(POI) bất kỳ trên bản đồ, ứng 

dụng hiển thị thông tin chi tiết 

như hình minh họa 

  
  



III. Chức năng lọc dữ liệu 

- Chọn nút Lọc dữ liệu 

để bật chức năng Lọc 

dữ liệu 

  
 

1. Hiển thị dữ liệu bản đồ theo điều kiện 

Bước 1. Thay đổi các lựa chọn trong phần 

khoanh đỏ để xem dữ liệu bản đồ tương 

ứng 

 
 



2. Bật tắt các lớp bản đồ 

Bước 1. Bật tắt switch để ẩn hiện các lớp 

tương ứng 

 
 

  



IV. Chức năng thông tin trạm 

- Chọn nút Thông tin trạm để bật chức năng 

1. Tìm kiếm vị trí 

Bước 1. Chọn nút radio Vị trí để tìm kiếm vị trí ở tab Tìm kiếm 

Bước 2. Chọn bán kính tìm kiếm 

Bước 3. Chọn vị trí muốn tìm kiếm trên bản đồ 

Bước 4. Kết quả tìm kiếm hiển thị ở tab Kết quả 

Bước 5. Chọn 1 kết quả tìm kiếm để xem thông tin chi tiết của trạm đó 

  

  



 

2. Tìm kiếm theo khu vực hành chính 

Bước 1. Chọn nút radio KVHC để tìm kiếm theo khu vực hành chính ở tab Tìm kiếm 

Bước 2. Nhập thông tin tìm kiếm 

Bước 3. Kết quả tìm kiếm hiển thị ở tab Kết quả 

Bước 4. Chọn 1 kết quả tìm kiếm bản đồ sẽ zoom đến vị trí của trạm 

   

 

  



V. Chức năng chú giải 

Bước 1. Chọn nút Chú giải để bật chức 

năng. 

 

 
 

  



VI. Chức năng thống kê 

1. Thống kê đo hiện trường 

Bước 1. Nhấn vào biểu tượng  

để mở menu góc trái màn hình. 

Bước 2. Chọn Thống kê đo hiện 

trường để ứng dụng bật thống kê 

đo hiện trường 

 

  
 

2. Thống kê đo tổng đài 

Bước 1. Nhấn vào biểu tượng  

để mở menu góc trái màn hình. 

Bước 2. Chọn Thống kê đo tổng 

đài để ứng dụng bật thống kê đo 

tổng đài 

  
 

 


