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 HÌNH ẢNH PHẦN MỀM  

 

 CHỨC NĂNG 

- Quản lý thông tin xe vào xưởng (Biển số, nhà sản xuất, đời xe, chủ xe ...)  

- Quản lý dịch vụ sửa chữa, lập hóa đơn sửa chữa, theo dõi nhật ký của các xe đã sửa chữa, 

bảo dưỡng 

- Quản lý vật tư, phụ tùng trong kho, cập nhật số liệu khi mua hàng, nhập phụ tùng 

- Quản lý tài chính, thu chi theo ngày, tháng, năm. Báo cáo doanh thu số tiền thu, chi. 

- Quản lý nhân sự, số người làm trong xưởng, số ngày làm thực tế, ngày nghỉ, ngày trực...  

- Nhắc định kỳ bảo dưỡng, thay dầu  

- Tra cứu sơ đồ mạch điện các hệ thống  

- Tra cứu sơ đồ chân hàn IC hiệu chỉnh ODO cho MOTOBOX  

- Tra cứu sơ đồ Smartkey để đọc Key ID cho HONDA  

- Tra cứu sơ đồ chân nguồn, tín hiệu các loại ECM để lập trình chìa khóa cho các xe 

PIAGGIO  

- Tra cứu sơ đồ nạp ECM  

- Tra cứu sơ đồ Immobilizer cho PIAGGIO/ VESPA  

- Tra cứu reset đèn báo định kỳ bảo dưỡng  

- Tra cứu tỷ số nén buồng đốt động cơ xe máy  

- Tra cứu áp suất nén xy lanh động cơ xe máy  

- Tra cứu dòng điện rò và dòng điện nạp  

- Tra cứu góc đánh lửa sớm  

- Tra cứu ký hiệu màu dây điện  

- Tra cứu từ viết tắt hệ thống điện  

- Tra cứu mã lỗi và hướng dẫn sửa chữa cho các hệ thống động cơ, ABS, Immobilizer  
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- Tra cứu vị trí lỗi theo mã lỗi bằng sơ đồ mạch điện  

- Tra cứu thông số kỹ thuật cơ, điện  

- Tra cứu vị trí các cấu kiện, chân tín hiệu: cảm biến, ECU, cơ cấu chấp hành vv...  

- Tra cứu quy trình đo, kiểm tra, xác định hư hỏng sơ bộ  

- Hướng dẫn tháo lắp cơ khí  

- Quy trình bảo dưỡng, hỏi đáp trực tuyến  

- Hỗ trợ tài liệu hướng dẫn sử dụng và cập nhật/ nâng cấp MOTOSCAN 

- Hỗ trợ các tài liệu liên quan về kỹ thuật sửa chữa xe máy: bảng tra cứu áp suất nén buồng 

đốt động cơ xe máy ... 

- Hỗ trợ giải đáp kỹ thuật sửa chữa bởi kỹ thuật viên của DTDAuto  

- Cập nhật tự động và miễn phí qua Internet  

- Phần mềm bản quyền, sử dụng hệ điều hành Windows, iOS và Android  

- Sử dụng hoàn toàn tiếng Việt 

 LỰA CHỌN CÁC PHIÊN BẢN 

CÁC LỰA CHỌN PHẠM VI ỨNG DỤNG CẤU HÌNH PHẦN CỨNG 

  

Sử dụng cho máy tính để bàn, 
máy tính bảng sử dụng hệ điều 
hành Windows 

- Hệ điều hành: Win XP, Win 7, Win 8, 
Win 10  
- Máy tính/ Máy tính bảng đã cài đặt 
phần mềm AdobeReader 9.0 
- Chế độ phân giải màn hình 1024x768 
hoặc hơn  

 

Sử dụng cho điện thoại, máy 
tính bảng sử dụng hệ điều hành 
iOS sản xuất từ năm 2012 đến 
nay:  
- IPHONE 5/5S/6/6S/7/7S/8/10 
- IPAD MINI/AIR/PRO  

Hệ điều hành: iOS 9.0 trở lên 

 

Sử dụng cho điện thoại, máy 
tính bảng sử dụng hệ điều hành 
Android sản xuất từ năm 2014 
đến nay:  
SAMSUNG, OPPO, SONY, 
NOKIA, HTC, BPHONE, 
MOTOROLA, ASUS, 
LENOVO, HUAWEI, 
XIAOMI, ITEL, MOBELL, 
ACER ... 

Hệ điều hành: Android 4.2 trở lên 
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 PHẠM VI ỨNG DỤNG 

- Phần mềm MOTODATA là một bộ sưu tập tra cứu trực tuyến (online) khi máy tính, điện 

thoại, máy tính bảng của bạn được kết nối với Internet  

- MOTODATA là sản phẩm hữu ích cho các thợ sửa chữa, xưởng sửa chữa mô tô xe máy, 

giáo viên và học viên các trường dạy nghề sử dụng đồng bộ với thiết bị MOTOSCAN khi 

sửa chữa và đào tạo nghề.  

- Sử dụng để tra cứu dữ liệu sửa chữa cho hầu hết các loại mô tô, xe máy bao gồm cả xe thế 

hệ cũ sử dụng bộ chế hòa khí và các xe thế hệ mới phun xăng điện tử PGM-FI của các nhà 

sản xuất PIAGGIO, HONDA, YAMAHA, SUZUKI, SYM, KYMCO 

 ƯU ĐIỂM 

- Phần mềm hỗ trợ đồng thời 2 ngôn ngữ Anh và Việt  

- Cập nhật tự động qua Internet khi có phiên bản mới 

- Hình ảnh tài liệu chất lượng cao, rõ nét; khi phóng to, thu nhỏ vẫn giữ được độ sắc nét của 

hình ảnh. 

- Đơn giản, dễ sử  

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH GIAO DIỆN PHẦN MỀM 

 

Phần mềm MOTODATA  – Giao diện chính 

 

Phần mềm MOTODATA  – Tra cứu sơ đồ mạch điện 
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Phần mềm MOTODATA  – Hướng dẫn đo kiểm 

 

Phần mềm MOTODATA  – Tra cứu mã lỗi  

 

Phần mềm MOTODATA  – Hướng dẫn tháo lắp 

 

Phần mềm MOTODATA  – Quản lý xưởng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhóm Công nghệ DTDAUTO – Viện Vật Lý 
Điện thoại: 19002228 
Email: dtdauto@gmail.com  
Web:  www.dtdauto.com ; www.cartools.com.vn ; www.cartraining.com.vn 
(Khách hàng có thể lưu lại thông tin này để liên hệ mỗi khi cần thiết) 
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