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I. Giới thiệu chung 

1. Tổng quan 
Handheld Unit (HHU) C5000W là thiết bị đọc cầm tay theo chuẩn công nghiệp 

IP64, tích hợp nhiều tính năng như Bluetooth, Wifi, RFID, đọc mã vạch,... theo lựa 
chọn của khách hàng dưới dạng option. 

Thiết bị chạy trên nền Windows CE 6.0, với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLCE. 
Thiết bị sử dụng pin có dung lượng lớn (4.000mAh) nên sẽ đáp ứng tốt hơn 

nhu cầu đọc chỉ số công tơ bằng RF trong một ngày ghi chữ số. 
Thiết bị có kích thước gọn, nhẹ, dễ di chuyển, có túi đeo hông rất thuận tiện 

cho công nhân thao tác đi ghi chỉ số. 

 
Hiện nay thiết bị đã được công ty CPC EMEC tích hợp sẵn bo mạch đọc chỉ số 

công tơ từ xa bằng sóng vô tuyến vào bên trong thân máy. 
 
 
 

Nút Reset 

Nút Enter 

Nút nguồn 
“Nhấn và giữ 3 giây để lựa chọn 

chế độ tắt Handheld. 

Backspace 

Các phím 
mũi tên 4 

chiều 

Hình ảnh tổng quan của Handheld C5000W 

Chuyển đổi chế độ bàn phím 
gồm: số, chữ hoa, chữ thường. 
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2. Thông số kỹ thuật 

 
STT MÔ TẢ YÊU CẦU 

1 Tốc độ xử lý Tốc độ lên đến 533 MHz 
2 Hệ điều hành Microsoft Windows CE Pro 6.0 
3 Bộ nhớ RAM 256 MB 

4 Bộ nhớ ngoài 
Sử dụng thẻ nhớ MicroSD card dễ tháo lắp, dung 
lượng lên đến 32GB. 

5 Màn hình 

- Màn hình màu LCD TFT có đèn backlight, 
độ phân giải QVGA 240x320 
- Kích thước: 3.2 inch 
- Cảm ứng và bút chuyên dụng 

6 Bàn phím 
Gồm đầy đủ các phím số, chữ riêng biệt, và các 
phím chức năng thuận tiện cho người sử dụng. 

7 Pin 
Sử dụng liên tục trong thời gian 12 tiếng sau khi 
sạc đầy. 

8 Module RF 
Module RF và anten thu phát được tích hợp bên 
trong máy tính cầm tay (HHU) mà không làm thay 
đổi kích thước của máy. 

9 
Các chủng loại công tơ đọc 
được 

Các chủng loại công tơ của CPC: DT01P-RF, 
DT03P-RF, DT01P80-RF, DT03M-RF, 
DT03P03. Và tương thích với một số công tơ 
tích hợp RF của các hãng khác trên thị trường. 

10 Cổng giao tiếp chuẩn 
RS232 và USB cắm trực tiếp không cần qua đế 
cắm. 

11 Hỗ trợ tương thích phần mềm 

Hỗ trợ và tương thích các công cụ lập trình và 
phần mềm cho HHU như: Microsoft Windows 
Visual Embedded, Visual Studio 2005/2008, 
dot Net, SQL CE, Java 
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12 Module RF 

- Tốc độ truyền tin khi đọc chỉ số công tơ từ 
xa: 4,8kbps 
- Độ nhạy thu: -111dBm 
- Tần số trung tâm: 408,925MHz/433,050MHz 
- Công suất phát: tối đa 10mW và có thể điều 
chỉnh được theo yêu cầu. 
- Khoảng cách tối thiểu 70m nếu không có vật 
chắn và 30m nếu có vật chắn như bức tường, 
cây lớn... 

13 Dải nhiệt độ làm việc Từ -200C đến +500C 
14 Độ ẩm Từ 5% đến 95% không ngưng tụ. 
15 Kích thước (dài x rộng x cao) 18,65cm  x 7,5cm x 3,9cm 
16 Trọng lượng 400g (kể cả pin) 
17 Độ bền đối với môi trường Thoả mãn cấp bảo vệ IP64 

18 Kết nối với hệ thống CMIS 2.0 

- Cập nhật được cấu trúc File quản lý khách 
hàng theo định dạng *.xml và *.dbf  từ hệ 
thống CMIS2.0 của EVN (theo quy trình kinh 
doanh điện năng của EVN). 
- Đọc chỉ số điện năng từ công tơ và kết xuất dữ 
liệu đọc từ công tơ thành File theo định dạng *.xml 
và *.dbf để cập nhật vào hệ thống CSDL CMIS để 
in hoá đơn tiền điện. Việc cập nhật dữ liệu không 
được làm ảnh hưởng tới bất kỳ tính năng và định 
dạng dữ liệu của hệ thống CMIS. 
- Có phần mềm kiểm soát số liệu đã ghi được trên 
máy tính trước khi ghép vào CMIS 
- Giao diện tiếng Việt. 
- Phần mềm diều khiển HHU sau khi cài đặt 
vào máy tính có hệ thống CMIS không  gây 
ảnh hưởng đến quá trình vận hành của CMIS 
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II. Hướng dẫn sử dụng 
 

Cáp nối máy tính USB Mặt dưới của Handheld Sạc (Adapter) 

 
 

 
 Cổng 1 dùng để sạc và đồng bộ với máy 

tính qua cổng USB. 
Cổng 2 dùng để giao tiếp với thiết bị 
ngoại vi qua cổng nối tiếp. 

Áp vào: 220VAC 
Áp ra: 5VDC 

1. Cài đặt driver 
Cắm cáp USB vào Cổng 1 và nối với máy tính. Lần đầu tiên cắm vào máy tính, 

hệ thống sẽ hỏi driver của thiết bị, khi đó chỉ cần chỉ đến thư mục DeviceDriver 
C5000W-SDK\Development Environment Setting\DeviceDriver trên đĩa CDROM 
kèm theo thiết bị. Thông thường chỉ có Windows XP mới cần driver, đối với 
Windows 7 hoặc Vista thì hệ thống tự động nhận thiết bị sau khi cài đặt phần mềm 
đồng bộ “Windows Mobile Device Center” mà không cần driver. 

Hệ thống Windows sẽ nhận thiết bị dưới dạng Windows CE(đối với Windows 
Vista/ Windows 7) hoặc Mobile Device(đối với Windows XP). 
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Bỏ đĩa CDROM đi kèm thiết bị vào ổ đĩa, Windows sẽ tự tìm driver trên 

CDROM để cài đặt driver cho thiết bị. 
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Trong trường hợp hệ thống không tự động cài đặt driver, có thể chỉ đến đường 

dẫn chứa driver thiết bị như sau: 
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2. Thao tác copy dữ liệu 
Quá trình thao tác, copy dữ liệu giữa máy tính và Handheld vẫn thực hiện như 

thông thường trên những handheld khác bằng cách sử dụng MS Active Sync đối với 
Windows XP(Chạy ActiveSync4.5_OfficialRelease.msi) và Windows Mobile Device 
Center đối với Windows Vista/ Windows 7(Chạy ActiveSync6.1_OfficialRelease-
x64.exe đối với Windows 64 bits, chạy ActiveSync6.1_OfficialRelease-x86.exe đối 
với Windows 32 bits.  

Khi kết nối Handheld với máy tính PC qua cổng USB, các chương trình MS 
Active Sync hoặc Windows Mobile Device Center nằm thường trú trong hệ thống 
Windows sẽ tự động phát hiện thiết bị và cho phép thao tác dữ liệu. 
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a. Copy dữ liệu sử dụng MS Active Sync 

Cửa sổ sau sẽ xuất hiện khi kết nối Handheld với máy tính PC 
 

 
 

  
 

Chưa kết nối thiết bị Thiết bị đã kết nối  
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Chọn Explore để quản lý file dữ liệu có trên Handheld: 

 

b. Copy dữ liệu sử dụng Windows Mobile Device Center 

 

Chưa kết nối thiết bị Thiết bị đã kết nối  
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Chọn Connect without setting up your device 

 
Vào File Management, chọn Browse the contents of your device để thao tác 

file chứa trong Handheld. 
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3. Cân chỉnh màn hình 

Nếu sau một thời gian sử dụng mà màn hình cảm ứng không còn nhạy do lệch 
tọa độ, khi đó ta cần hiệu chỉnh lại màn hình bằng cách thực hiện các bước sau: 

 
Dùng bút chấm và giữ vào tâm của con trỏ hình chữ thập cho đến khi hoàn 

thành đủ 4 góc phần tư của màn hình, sau đó bấm phím Enter để chấp nhập kết quả 
hiệu chỉnh. 

4. Những lưu ý khi sử dụng Handheld 
Thường xuyên sạc pin cho Handheld mỗi tuần 1 lần, nên lấy pin ra ngoài nếu 

để lâu không sử dụng. 
Đối với thiết bị Handheld C5000W, sau một thời gian dài không sử dụng, pin 

sẽ bị tụt dưới mức điện áp danh định nên cần phải cắm sạc trong vòng 30-45 phút để 
pin được nạp đủ áp hoạt động, khi đó đèn led báo sạc vẫn chưa sáng mặc dù máy vẫn 
đang sạc và chỉ hiển thị sạc khi đủ áp. Để khắc phục tình trạng này, người sử dụng 
nên tắt máy khi không sử dụng bằng mục Shutdown(Ấn giữ nút nguồn trong vòng 3 
giây, mục shutdown sẽ hiện ra), không chọn tắt bằng chế độ Suspend(chỉ tạm tắt màn 
hình, vẫn tốn pin nuôi). 

Cắm cáp đồng bộ dữ liệu ở cổng USB ở phía sau máy tính để bàn để đảm bảo 
nguồn cung cấp và dữ liệu đồng bộ. 

III. Tổng quan về chương trình đọc/nhập chỉ số công tơ bằng Handheld 
Chương trình đọc/nhập chỉ số công tơ bằng thiết bị cầm tay Handheld Unit có 

tên gọi RFCMIS2, được Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền 
Trung(CPC EMEC) phát triển, chạy trên nền Windows CE 6.0 và hệ quản trị cơ sở dữ 
liệu SQLCE. Chương trình hỗ trợ việc nhập chỉ số bằng tay hoặc đọc chỉ số công tơ 
điện tử từ xa qua sóng vô tuyến RF nếu Handheld được tích hợp bo mạch đọc RF. 
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Chương trình sẽ lấy thông tin khách hàng theo các sổ ghi chữ (SGC) kết xuất 

từ cơ sở dữ liệu của Hệ thống chương trình quản lý khách hàng CMIS2.0 để nhập chỉ 
số hoặc đọc chỉ số từ xa qua sóng vô tuyến RF. 

1. Các tính năng chính của chương trình 
- Đọc/nhập chỉ số của tất cả các công tơ có trong SGC cần ghi. 
- Cảnh báo chỉ số bất thường dựa vào tỷ lệ bất thường có thể thiết lập. 
- Cho phép sửa thứ tự lộ trình(số thứ tự ghi chữ) ngay trong phiên ghi. 
- Cung cấp đầy đủ các thông tin của mỗi quyển GCS bao gồm: Danh sách khách 

hàng chưa nhập chỉ số, Danh sách khách hàng có sản lượng bất thường, Danh 
sách khách hàng có thay đổi số thứ tự, Danh sách công tơ không đọc RF mà 
nhập bằng tay. 

- Cho phép đọc RF kiểm tra chỉ số của một công tơ bất kỳ chưa có trong SGC. 

2. Quy trình vận hành chương trình 

 
Để đọc chỉ số công tơ từ xa qua sóng vô tuyến RF, chạy chương trình 

RFCMIS2.EXE đối với CMIS2.0 bằng các Shortcut ngay trên màn hình Desktop. 
Trong trường hợp các Shortcut này bị xóa, có thể vào thư mục RFCMIS02 trong thư 
mục Storage Card để tạo lại. 

Chương trình đọc chỉ số công tơ trên Handheld sử dụng cổng COM4. Nếu gặp 
lỗi IOExceptions khi đọc chỉ số, có nghĩa là chưa chọn đúng cổng cho chương trình. 
Cần vào mục cấu hình để chọn lại cổng. 

Copy vào 
HandHeld 

File *.xml 
(Chứa thông tin Khách 

hàng, chỉ số cũ) 

Đọc/nhập chỉ số 
bằng HandHeld tại 

hiện trường 

Hệ thống 
chương trình 

CMIS2.0 

File *.xml mới 
(Chỉ số mới 
đọc được) 

 

Chuyển số liệu từ 
HandHeld sang PC 

 

Cập nhật số liệu chỉ 
số 

 

Phân hệ 
Ghi chỉ 

số & Lập 
hóa đơn 

Chuyển số liệu từ PC sang 
HandHeld (Đưa thông tin khách 

hàng vào Cơ sở dữ liệu SQL 
trên HandHeld) 

 

Quy trình vận hành chương trình ghi chỉ số công tơ bằng 
Handheld 

Kết xuất thông tin khách hàng vào 
đầu phiên ghi chữ 
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Chương trình mới có thực hiện phân quyền người sử dụng. Chỉ người có quyền 

Admin mới vào được các tính năng cấu hình, chuyển đổi/xóa số liệu. Password mặc 
định của user Admin là: 12345. Không yêu cầu Password đối với user NSD. 

3. Hướng dẫn cài đặt chương trình trên Handheld 
Trong trường hợp máy bị reset mất toàn bộ dữ liệu, cần phải cài đặt lại từ đầu 

như sau: 
- Copy toàn bộ các thư mục CAIDAT_RFCMIS02, RFCMIS02 vào thư mục 

Storage Card trong Handheld (để tránh mất dữ liệu khi máy được reset về mặc 
định của nhà sản xuất). 

- Lần lượt chạy các file có trong thư mục CAIDAT_RFCMIS02, bao gồm 
PPCTahoma, sqlce30.wce5.armv4i, sqlce30.repl.wce5.armv4i với đường dẫn 
mặc định của bộ cài đặt. 

- Khởi động lại thiết bị bằng cách nhấn vào nút reset. 
- Vào thư mục RFCMIS02 để chạy chương trình RFCMIS2 đối với CMIS2.0. 
Để thuận lợi cho việc chạy chương trình về sau, có thể tạo Shortcut trên màn 
hình Desktop như sau: Mở My Device à Vào Storage Card à ngay trên file 
cần tạo Shortcut à Chọn mục Copy từ menu phải à Ra màn hình Desktop à  
Ấn và giữ bút Stylus ở vùng trống của màn hình Desktop à Chọn mục Paste 
for Shortcut từ menu phải. 

IV. Hướng dẫn sử dụng chương trình 

1. Thao tác chương trình CMIS2.0 để kết xuất thông tin khách hàng 
Điều kiện: Đã chuyển tháng hóa đơn, sổ GCS đã được lập lịch. 
Vào phân hệ “Ghi chỉ số & Lập hóa đơn” à “Xuất nhận số liệu chỉ số định kỳ 

qua HHC “ à Chuyển sang Tab “Chuyển số liệu ra file HHC” à Nhập mã sổ GCS 
cần tách à Chọn vị trí lưu file kết quả tách à Chọn kiểu file .XML  
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Kết quả: Chương trình sẽ thông báo xuất số liệu thành công và đường dẫn lưu 

file. 

2. Chọn 
mục này 

1. Vào phân 
hệ này 

3. Nhập mã sổ ghi chữ 
cần tách số liệu 

4. Nhấp chọn ổ cần lưu 
file, CT sẽ tạo thư mục 
CMISthangnam trên ổ 
đĩa tương ứng đã chọn 

5. Chọn kiểu file 
.XML để kết xuất 

6. Nhấp vào đây 
để tách số liệu cho 

HandHeld 
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2. Copy file XML đã xuất vào Handheld 

Lấy file đã xuất từ đường dẫn thông báo, copy sang 1 thư mục trên Storage 
Card của Handheld(nên đặt tên theo tháng/năm để tiện quản lý). 

 
 

Để có thể copy file vào PocketPC, ta sử dụng tiện ích File Explorer của phần 
mềm MS ActiveSync(đối với Win XP) hoặc Windows Mobile Device Centre(đối với 
Win 7 hoặc Vista). 
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3. Thao tác chương trình RFCMIS2 trên HandHeld 
Chuyển sang thao tác trên HandHeld để đi ghi chỉ số(có thể dùng phần mềm 

mô phỏng WinCE desktop assistant để thao tác Handheld trực tiếp từ máy tính). 
Bước 1. Chạy chương trình RFCMIS2.EXE trên HandHeld và Đăng nhập hệ 

thống bằng Username/Password(User ADMIN cho người quản lý thao tác số 
liệu(Password mặc định: 12345, User NSD không có Password cho người trực tiếp đi 
ghi chữ số). 

     
 

1. Cấu hình cổng giao tiếp, và tỷ lệ cảnh báo 

 
Ghi chú:  

1. Vào 
menu cấu 

hình 

2. Chọn cổng giao tiếp 
- WORKABOUT PRO: COM1.
- UNITECH: COM2. 
- Chainway C5000W: COM4 

4. Nhập tỷ lệ cảnh 
báo (cận trên) 

Dãy ID phân biệt tần 
số 433MHz và 
408MHz cho công tơ 
DT01P-RF 

5. Nhập tỷ lệ cảnh 
báo (cận dưới) 
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- ID trong hộp thoại dùng để phân biệt cách đọc chỉ số cho công tơ 

DT01P-RF ở tần số 433MHz và 408MHz (ID≤ 13500000 tương ứng 
công tơ ở tần số 433MHz, ID> 13500000 tương ứng công tơ ở tần số 
408MHz). 

- Mã chủng loại công tơ được quy định trong file METER_TYPE.xml 
có trong thư mục của chương trình chạy. Mã chủng loại khai báo trong 
chương trình phải trùng khớp với mã chủng loại công tơ khai báo trên 
chương trình CMIS 2.0 thì HHU mới nhận dạng đúng công tơ có RF 
hay không. 
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2. Chuyển đổi số liệu trích xuất từ CMIS để đưa vào CSDL của HHU 

- Vào mục chuyển đổi số liệu 

 
3. Chọn phương thức chuyển đổi “Từ PC sang PocketPC” à Thực hiện à  
Nhấp vào nút ... để chỉ đến file mã quyển đã copy từ máy tính à Chọn thực hiện 
để chuyển đổi số liệu. 
 

 
 

4. Chờ đến khi quá trình chuyển đổi số liệu hoàn tất, là ta đã có thể mang 
HandHeld ra hiện trường để đọc/nhập chỉ số. 

 

Nhấp vào đây 
để lấy file mã 
quyển  
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5. Chọn mục Đọc chỉ số Công tơ à Chọn sổ ghi chỉ số cần đọc à Chọn phương 

thức đọc(Tất cả/Chỉ đọc những công tơ chưa đọc/Những công tơ đã đọc được 
chỉ số).  

      
- Tick chọn mục “Kể cả Công tơ không có RF” đối với những lộ trình vẫn 

còn công tơ không có RF, chẳng hạn như công tơ 3 pha, để người ghi chữ 
biết được khu vực đang đọc chỉ số theo thứ tự lộ trình có bao nhiêu công tơ 
không có RF cần phải tiến hành đọc bằng mắt để tự nhập chỉ số à Bấm 
“Chọn” để thực hiện. 

 

        
 

Nhấp vào menu này 
để chọn kiểu hiển 
thị và cách đọc. 
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- Chọn “Tất cả”/”Chưa nhập chỉ số”/”Đã nhập chỉ số” để thay đổi cách hiển 

thị theo nhu cầu. Chọn “Đọc tất cả” để tiến hành đọc tất cả các công tơ có 
hiển thị trên danh sách. 

 
- Đặt con trỏ ở số công tơ cần đọc riêng lẻ hoặc bôi đen để chọn đọc nhiều 

công tơ cùng lúc à Bấm “Đọc” để thực hiện đọc chỉ số. 
 

v Tìm kiếm: Chọn nút tìm để tìm kiếm công tơ cần đọc. Lưu ý: đặt con trỏ ở đầu 
danh sách để tìm kiếm chính xác công tơ cần tìm, bởi vì chương trình thực hiện 
tìm kiếm những công tơ từ vị trí con trỏ đến cuối danh sách. 
 

v Nhập chỉ số: đối với những công tơ không có RF hoặc không đọc được RF 
 

Cách 1: Bấm nút “Nhập” để nhập chữ số cho ngay trên cửa sổ đọc chỉ số. 

      
 
Cách 2: Vào mục “Nhập chỉ số công tơ” 
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v Nhập chỉ số đối với công tơ 3 pha nhiều biểu giá(Elster A1700, Landis & Gyz,…) 
vốn có nhiều bộ ghi chỉ số (Bình thường, Cao điểm, Thấp điểm, Vô Công, Tổng 
CS), ta nhập như thông thường đối với bộ ghi chỉ số Bình thường, vào mục C.Số 
khác để nhập các bộ ghi chỉ số còn lại. 

v Cảnh báo bất thường khi đọc hoặc nhập chỉ số. 
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v Sửa thứ tự lộ trình nếu cần(Thứ tự lộ trình mới sẽ không được cập nhật CMIS2 khi ghép 
số liệu mà chỉ là thông tin mang tính chất tham khảo, phục vụ cho việc cập nhật thứ tự lộ 
trình bằng tay trên CMIS). 

 
     
v Kết thúc lộ trình ghi chữ, cần phải chuyển đổi số liệu chỉ số đã đọc được về 

máy tính như sau: 
1. Bước 1: Vào mục “Chuyển đổi số liệu” trên HandHeld 
2. Bước 2: Chọn phương thức chuyển đổi “Từ Pocket PC sang PC” à Thực 

hiện.  

2. Chọn 
mục này 

1. Chọn 
công tơ 
cần sửa 

thứ tự LT 

4. Thực 
hiện ghi 

3. Nhập số thứ 
tự mới 
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3. Bước 3: Chọn sổ đã ghi chỉ số trong danh sách sổ xuống, chương trình sẽ tự 
động tạo 1 file chỉ số với cấu trúc: Tên Mã Quyển_Kỳ ghi_Tháng ghi_Năm 
ghi.xml nằm trong đĩa nhớ Storage Card của HandHeld. 

4. Bước 4: Copy file này về máy tính bằng tiện ích File Explorer của phần mềm 
MS ActiveSync(đối với Win XP) hoặc Windows Mobile Device Centre(đối 
với Win 7 hoặc Vista). Nên copy vào đường dẫn mặc định C:\CHISO. 

4. Thao tác chương trình CMIS2.0 trên máy tính để thực hiện ghép số liệu 
Bước 1. Vào phân hệ “Ghi chỉ số & Lập hóa đơn” à “Xuất nhận số liệu chỉ số 

định kỳ qua HHC “ à Chuyển sang Tab “Cập nhật số liệu từ file HHC” à Nhập mã 
sổ GCS cần tách à Chọn vị trí lưu file kết quả tách à Chọn kiểu file .XML 
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Bước 2. Chọn Cập nhật 

 
Lưu ý: Sau khi cập nhật số liệu từ file HHC thì quyển GCS đó mặc nhiên là đã 

xác nhận chỉ số. Nếu muốn thao tác hủy nhận số liệu từ file HHC, phải làm ngược lại 
như sau: 

+ Bước 1: Thực hiện Hủy xác nhận ở mục “Xác nhận số liệu chỉ số” thuộc 
phân hệ “Ghi chỉ số & Lập hóa đơn” 

Chọn cập nhật để 
xác nhận chỉ số 

2. Chọn 
mục này 

1. Vào phân 
hệ này 

6. Chọn sổ 
cần lấy chỉ số 

3. Nhấp chọn vị trí thư 
mục lưu các file chỉ số 
đã copy từ Handheld 

sang máy tính. 

4. Tick chọn kiểu file 
.XML để lấy số liệu 

5. Nhấp vào đây để lấy 
chỉ số của các SGC đã 
ghi được từ HandHeld 



                Tài liệu kỹ thuật  thiết bị  đọc chỉ số cầm tay (Handheld C5000W) 

HHUa 27/34

 

 
 

+ Bước 2: Hủy nhập chỉ số (Hủy tất cả) 
Vào phân hệ “Ghi chỉ số & Lập hóa đơn” à Cập nhật chỉ số định kỳ 

2. Nhập mã sổ 
cần hủy xác nhận 

6. Chọn sổ 
cần hủy 

5. Nhấp chọn 
Hủy xác nhận 
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+ Bước 3: Hủy nhận số liệu từ file HHC 

 

2. Chọn sổ 
cần hủy nhận 

1. Chuyển 
sang tab này 

3. Chọn Yes 
để hủy nhận 

1. Nhập mã sổ 
cần hủy nhập CS 

2. Nhấp chọn 
Hủy tất cả 
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V. Kiểm soát chỉ số sau khi nhập (trước khi in hóa đơn) 
Để kiểm soát số liệu đã ghi được, ta sử dụng chương trình UtilityRF 

 

 
 

Click chọn file *.xml lấy từ handheld sau khi ghi chỉ số (File này chứa thông 
tin chỉ số đã ghi được và đã thực hiện chuyển đổi trên Handheld vào cuối phiên ghi 
chữ). 
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1. Chương trình sẽ hiển thị kết quả đã đọc/nhập chỉ số từ handheld. 

 
Có thể lọc riêng danh sách những khách hàng có chỉ số bất thường hoặc chưa nhập chỉ số 

bằng cách chọn kiểu hiển thị. 
 

2. Chọn nút “IN” để in bảng kiểm soát chỉ số 
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3. Chọn nút “EXCEL” để xuất bảng kiểm soát chỉ số sang file excel 

 

VI. Một số lỗi thường gặp trong khi sử dụng Handheld đọc số liệu 
1. Đã chuyển tháng và lập lịch ghi chỉ số, nhưng không lấy được số liệu Quyển 

ghi chỉ số để kết xuất ra HHC trên CMIS2.0 
Xử lý: Điều chỉnh ngày kết xuất số liệu trùng với ngày lập lịch ghi chỉ số(Lỗi này do hệ 
thống CMIS) 

2. Thiết bị cầm tay không thể đồng bộ dữ liệu với máy tính sử dụng 
Windows XP(lỗi này do phát sinh từ phần mềm MS ActiveSync của 
Microsoft, không xảy ra trên Win7 hoặc Vista). 

Vào menu Start à Settings à Control Panel à USB Mode Switch, chọn 
mục Storage Card hoặc Flash Disk để máy tính nhận Handheld như một ổ đĩa rồi 
tạm thời thao tác dữ liệu theo cách này mà không cần phần mềm đồng bộ MS 
Active Sync. 
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Đối với các Handheld chưa có mục USB Mode Switch trong Control 

Panel, dùng đầu đọc thẻ nhớ MicroSD, copy file UsbSyncRepair.exe (tại: 
ftp://10.72.0.14/kd_dl/DT01P-RF/Xu_ly_loi_ActiveSync) vào để chạy. File này 
cũng đã được copy trong đợt nâng cấp Handheld vừa qua. 

Để xử lý triệt để lỗi này, copy file UsbSyncRepair.exe nói trên vào bất kỳ 
thư mục nào trên Handheld, Chạy UsbSyncRepair.exe và chọn USB ActiveSync 
Repair, khởi động lại máy để sửa lỗi này(dùng ghim giấy hoặc bút cảm ứng chọt 
vào lổ reset nằm giữa phím F4 và F5). 

 

ftp://10.72.0.14/kd_dl/DT01P-RF/Xu_ly_loi_ActiveSync
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3. Màn hình bị tối, cần tăng độ sáng màn hình. 

Một số Handheld có độ sáng không phù hợp khi nhìn ở ngoài trời, để 
đảm bảo thuận tiện trong quá trình ghi chữ, cần tăng/giảm độ sáng màn hình ở 
ngay màn hình đăng nhập đầu tiên khi chạy chương trình: 

 
4. Khởi tạo dữ liệu đầu phiên ghi 

Chương trình đọc chỉ số công tơ từ xa bằng thiết bị cầm tay sử dụng hệ quản 
trị cơ sở dữ liệu SQL(toàn bộ CSDL được lưu vào file AMRRF.sdf), để đảm bảo 
thông suốt dữ liệu trong quá trình ghi chỉ số, đầu phiên ghi chữ của tháng, người dùng 
cần xóa file AMRRF.sdf trong thư mục chạy chương trình(thông thường ở: Storage 
Card\RFCMIS2\) để chương trình khởi tạo lại dữ liệu mới(cần lưu lại file này vào 
máy tính theo  tháng trước khi xóa) 

5. Chương trình báo lỗi “IO Exceptions” khi đọc chỉ số công tơ 
Lỗi này do chạy chương trình RFCMIS 2 lần dẫn đến xung đột về cổng COM, 

cần tắt bớt chương trình bằng cách vào nút hiển thị những chương trình đang chạy ở 
phía dưới cùng bên tay phải để chọn và tắt bớt hoặc reset lại Handheld và chạy lại 
chương trình(dùng ghim giấy hoặc bút cảm ứng chọt vào lổ reset nằm giữa phím F4 
và F5). 

6. Hạn chế tình trạng cạn pin sau thời gian dài không sử dụng 
Những Handheld version mới được tăng cường tính năng quản lý nguồn pin, 

có chức năng shutdown để tách khỏi nguồn pin ra thiết bị, người dùng nên sử dụng 
tính năng này để tránh tình trạng không khởi động được máy sau thời gian dài không 
sử dụng (bấm và giữ nút nguồn trong vòng 3 giây, có thấy mục shutdown xuất hiện) 

Kéo thanh trượt để thay đổi 
độ sáng màn hình(chỉ thấy 
được sự thay đổi độ sáng màn 
hình khi máy không cắm sạc 
hoặc cắm máy tính) 
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Đối với các handheld version cũ (không có mục shutdown khi bấm và giữ nút 

nguồn), để đảm bảo cho thiết bị cho phiên ghi chữ ở tháng kế tiếp, người dùng nên 
sạc đầy và tháo pin ra khỏi máy khi kết thúc phiên ghi của tháng. 

7. Màn hình cảm ứng bị lỗi, không thao tác được 
Sử dụng phần mềm điều khiển HHU trên PC, CERHOST.exe (đặt tại 
ftp://10.72.0.14/kd_dl/DT01P-RF/Dieu khien HHU tren PC) để thao tác lấy dữ liệu đã ghi 
trước khi gửi về Công ty sửa chữa. 

 
8. Handheld báo lỗi "SQLCE.Sys" khi đọc số liệu 

Lỗi này do máy chưa cài đặt chương trình hoặc Shortcut ngoài màn hình desktop tạo chưa 
đúng. 
Xử lý: cài đặt lại chương trình hoặc kiểm tra lại shortcut. 

9. Máy tính chạy CMIS báo “No ODBC Driver” khi trích xuất số liệu ghi 
chỉ số sang HHC. 

Xử lý: Do máy tính chưa có ODBC Driver, cần cài đặt ODBC Driver(lấy tại: 
ftp://10.72.0.14/kd_dl/DT01P-RF/ODBC_Driver/). 

10. Handheld báo “Lỗi MÃ CỘT” khi chuyển đổi số liệu từ PC sang Pocket 
PC 

Xử lý: Lỗi do cơ sở dữ liệu SQL trên Handheld bị cũ, xóa file AMRRF.sdf trong thư mục 
RFCMIS2 rồi chạy lại chương trình để khởi tạo dữ liệu mới. 
 

11. Handheld báo lỗi “sqlceparameter with parametername '@phsn is not 
contained by this sqlceparametercollection” khi chuyển đổi số liệu từ 
Pocket PC sang PC 

Xử lý: Reset Handheld về mặc định nhà sản xuất rồi cài đặt lại chương trình 
RFCMIS2 cho Handheld. 

 
v Lưu ý: 

- Cần phải xem kỹ số liệu trước khi ghép vào database của CMIS. 
- Mọi chi tiết xin liên hệ:  

STT Họ và Tên Số điện thoại Email 
1. Hoàng Tuấn Dũng 0966866115 tuandungevncpc@gmail.com 
2. Huỳnh Tiến Nam 0914615657 tiennampc3@gmail.com  
3. Trần Văn Quảng 0905682346 quangtvpc3@gmail.com  
4. Nguyễn Văn Lục 0968445445 Luc.nguyen.pc2@gmail.com 

 

ftp://10.72.0.14/kd_dl/DT01P-RF/Dieu
ftp://10.72.0.14/kd_dl/DT01P-RF/ODBC_Driver/)
mailto:tuandungevncpc@gmail.com
mailto:tiennampc3@gmail.com
mailto:quangtvpc3@gmail.com
mailto:Luc.nguyen.pc2@gmail.com

