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Công ty Alena Energy là đại diện Growatt tại Việt Nam

HỆ THỐNG OSS GROWATT
http://oss.growatt.com 
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Hệ thống OSS là gì? 

Online
Trực tuyến

Smart
Thông minh 

Service
Dịch vụ

Nền tảng Internet
1. Mạng Internet
2. Thiết bị ShineWifi-S, 
ShineLink, ShineMaster   

Dịch vụ thông minh
1. Chuẩn đoán và cảnh báo 
thông minh 
2. Bảo trì từ  xa

Nền tảng dịch vụ: 
Website Growatt OSS
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Dịch vụ hoạt động liên tục 24/7: Kiểm tra trạng thái của hơn 450.000 inverter Growatt kết nối với máy chủ trên 
toàn thế giới, báo cáo về Bộ phận hỗ trợ kỹ Growatt hoặc khách hàng để tiến hành dịch vụ từ xa.

Thông báo lỗi 
trực tuyến

Cập nhật firmware 
từ xa

Cài đặt thông số 
từ xa

Cơ sở dữ liệu trung tâm OSS 

Không cần đến nơi 
hệ thống vận hành

Giảm chi phí bảo trì
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Bảo trì từ xa, giảm chi phí dịch vụ tại chỗ

Cấu hình từ xa                                       Cập nhật firmware từ xa  

Hầu như có thể xử lý hơn 60% sự cố bằng cách bảo trì từ xa mà không cần đến nơi hệ thống vận hành, biết tình trạng lỗi trước khi đi 

sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí cho người lắp đặt và nhà phân phối.
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每个页面中 
在此添加或粘贴标题 

此标题为整个文件的标题 
 

Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến miễn phí dành cho
Người lắp đặt (Installer) và Nhà phân phối 
(Distributor)

Tài khoản người cài đặt có thể kiểm tra tất cả các thiết bị, trạm năng lượng, tài khoản máy chủ và cũng có thể thực hiện cài đặt tham 

số, cập nhật FW từ xa.
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每个页面中 
在此添加或粘贴标题 

此标题为整个文件的标题 
 

Kiểm tra thông số Inverter

Khi khách hàng (End-user) thông báo lỗi inverter, Người cài đặt (Installer) 
có thể kiểm tra lỗi inverter thông qua hệ thống OSS
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Kết nối đầy đủ đến nền tảng ShineServer  

Tài khoản Nhà phân phối (Distributor) và Người lắp đặt (Installer) có quyền thêm: Tài 
khoản (account)/ Trạm năng lượng (plant)/ Bộ ghi dữ liệu (datalogger) vào ShineServer 
thông qua OSS và quản lý tất cả hệ thống trên nền tảng OSS.  
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Đặt lại mật khẩu tài khoản khách hàng 

Khi khách hàng quên mật khẩu, Người cài đặt (Installer) có thể giúp đặt lại mật khẩu 
khách hàng thông qua OSS   
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每个页面中 
在此添加或粘贴标题 

此标题为整个文件的标题 
 

Hướng dẫn đăng ký Tài khoản người cài đặt (Installer account)

Nhà phân phối có thể tạo Tài khoản cho Người cài đặt

Người cài đặt (Installer) có thể đăng ký Tài 
khoản thông qua website OSS: http://
oss.growatt.com
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每个页面中 
在此添加或粘贴标题 

此标题为整个文件的标题 
 

Tổng quan Tài khoản người lắp đặt

Tài khoản người lắp đặt (Installer account) có quyền quản lý tất cả các thiết bị 
trực tuyến đã cài đặt, tạo tài khoản khách hàng, trạm năng lượng (plant) và quản 
lý tất cả các thiết bị như Inverter, bộ giám sát, v.v.
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每个页面中 
在此添加或粘贴标题 

此标题为整个文件的标题 
 

Hướng dẫn liệt kê cài đặt mới 

Tài khoản khách hàng đã đăng ký có 
thể thêm mã tài khoản người cài đặt 
trong trang thông tin khách hàng.

Đăng ký Tài khoản khách hàng 
thông qua Tài khoản người cài 
đặt

Đăng ký Tài khoản khách hàng 
bằng Mã tài khoản người cài 
đặt
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每个页面中 
在此添加或粘贴标题 

此标题为整个文件的标题 
 

Hướng dẫn liệt kê các cài đặt mới trước đó 

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Growatt Việt Nam có thể thêm tài khoản khách hàng 
hoặc số seri sản phẩm thông qua OSS.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Growatt Việt Nam và cung cấp số seri của 
inverter.
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CÁM ƠN 


