Hướng dẫn thu thập dữ
liệu không gian của ASC
Mẫu thu thập dữ liệu GIS Phiên bản 1.2
Dành cho Đơn vịnuôi trồng
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Hướng dẫn thu thập dữ liệu không gian của ASC
Mục đích
Nhằm cải thiện chất lượng dữ liệu, ASC đang tiến hành
chuyển đổi cách thức thu thập dữ liệu trại nuôi, với một
trong những thay đổi quan trọng là triển khai hệ thống
thu thập dữ liệu mới trong Cổng thông tin GIS. Theo đó,
các Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB) sẽ truy cập
vào hệ thống mới để xác minh dữ liệu do chính các đơn
vị nuôi trồng trực tiếp gửi lên.
Hệ thống mới sẽ sử dụng giải pháp Survey123 của
ESRI để tạo một biểu mẫu thu thập dữ liệu (sau đây
được gọi là “biểu mẫu”) với giao diện thân thiện, nội
dung đầy đủ và có khả năng mở rộng cho nhiều đối
tượng hơn. Mục tiêu là để đảm bảo nguồn dữ liệu đầu
vào đáng tin cậy và theo tiêu chuẩn của ASC, đồng thời
nâng cao trải nghiệm người dùng. Một khi biểu mẫu
hoàn chỉnh được đăng tải lên cổng thông tin GIS, thì
người dùng sẽ có thể dễ dàng truy cập biểu mẫu để gửi
dữ liệu ranh giới điểm nuôi.
Quy trình gửi dữ liệu dạng tệp qua email vẫn sẽ được
duy trì trong giai đoạn chuyển đổi. Ngày chấm dứt quy
trình cũ sẽ được thông báo vào thời gian phù hợp, sau
khi quá trình hướng dẫn sử dụng và triển khai hệ thống
mới đã hoàn tất. Với hệ thống mới, CAB có thể truy cập
vào để xem và xác minh dữ liệu ranh giới điểm nuôi
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được gửi bởi đơn vị nuôi trồng mà họ phụ trách. Tài
liệu này (sau đây được gọi là “Hướng dẫn”) sẽ trình bày
chi tiết về hệ thống và quy trình gửi dữ liệu ranh giới
điểm nuôi mới, đặc biệt dành cho các Đơn vị được cấp
chứng nhận (UoC).
Đối với những người dùng chưa từng gửi dữ liệu không
gian/GIS, ASC đã biên soạn tài liệu này để hướng dẫn
tất cả các bước cần thực hiện để đạt được kết quả
mong muốn. Chúng tôi khuyến nghị người dùng cần
thực hiện đúng theo tất cả các bước đã mô tả. Hướng
dẫn và biểu mẫu thu thập dữ liệu sẽ được cập nhật sau
khi chúng tôi tổng hợp phản hồi từ người dùng, nhằm
đảm bảo nội dung và quy trình phù hợp với nhu cầu của
các đơn vị nuôi trồng mới và hiện tại.

Phản hồi của người dùng
Vui lòng liên hệ với điều phối viên GIS của ASC
(Monroe.Abbott@asc-aqua.org) để gửi bất kỳ phản hồi,
thông tin chi tiết về các tính năng mà bạn muốn có trong
biểu mẫu thu thập dữ liệu này hoặc bất kỳ đề xuất thay
đổi nào.
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1.

Truy cập

1.1.

Survey123.

Survey123 là một biểu mẫu đơn giản để thu thập dữ
liệu địa không gian và có thể truy cập được trên bất kỳ
trình duyệt web, máy tính hay điện thoại di động nào.
Với biểu mẫu này, UoC có thể dễ dàng gửi dữ liệu của
một hay nhiều điểm nuôi.

2.

Biểu mẫu thu thập dữ liệu

Trong thời gian tới, tất cả dữ liệu ranh giới điểm nuôi sẽ
được gửi qua biểu mẫu trên. Điều này giúp ASC thống
nhất quy trình thu thập cũng như đảm bảo chất lượng
và độ tin cậy của dữ liệu. Các CAB cũng sẽ áp dụng
biểu mẫu vào quy trình đánh giá khi xác minh dữ liệu địa
không gian của UoC mà họ phụ trách.
Các bước sau sẽ trình bày chi tiết cách sử dụng công cụ
để tìm vị trí và xác định ranh giới điểm nuôi. Đối với các
đơn vị nuôi trồng, bạn có thể truy cập biểu mẫu này tại
Cổng thông tin GIS của ASC bằng cách nhấn vào “Mẫu
thu thập dữ liệu GIS_Phiên bản 1.2”. Biểu mẫu sẽ bao
gồm một loạt các câu hỏi về thông tin điểm nuôi mà UoC
cần gửi. Các phần bên dưới sẽ nêu cụ thể các quy trình
cần thực hiện ở mỗi trang trong biểu mẫu.

2.1

Tổng quan quy trình xác minh

1. Truy cập mẫu thu thập dữ liệu tại đây.
2. Đồng ý với Điều khoản sử dụng và điền thông tin
theo yêu cầu trong biểu mẫu.
3. Bấm nút “Next – Tiếp theo” ở cuối trang để chuyển
sang trang tiếp theo.
4. Sử dụng chức năng bản đồ, rồi chọn thông tin (như
địa chỉ UoC và phạm vi điểm nuôi) để vẽ đối tượng
mà bạn muốn gửi. Sử dụng chức năng tìm kiếm ở
trên cùng để tìm địa chỉ/đối tượng gần kề. Nội dung
này sẽ được hướng dẫn chi tiết ở phần sau của tài
liệu.
5. Ở trang cuối cùng, bạn có thể thêm bất kỳ nhận
xét nào liên quan đến biểu mẫu. Đánh giá viên phụ
trách điểm nuôi của bạn sẽ có thể xem các nhận xét
này trước khi đưa ra kết quả xác minh.
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6. Sau khi gửi dữ liệu, bạn sẽ nhận được một email
(gửi đến địa chỉ email mà bạn đã điền ở trang đầu),
với nội dung xác nhận rằng bạn đã gửi biểu mẫu
cho đánh giá viên. Đánh giá viên sẽ xác minh biểu
mẫu của bạn trong thời gian sớm nhất. Vui lòng
lưu lại email này để làm bằng chứng xác nhận rằng
đánh giá viên đã nhận được biểu mẫu của bạn.
7. Sau khi có kết quả xác minh, bạn sẽ nhận được
một email thông báo rằng biểu mẫu đã được xác
minh hay chưa được xác minh. Trong trường hợp
đã được xác minh, vui lòng lưu lại email này để làm
bằng chứng xác nhận.
8. Trong trường hợp chưa được xác minh, bạn sẽ
nhận được một đường dẫn đến biểu mẫu đã gửi.
Khi đó, bạn cần thay đổi thông tin theo yêu cầu và
gửi lại cho đánh giá viên. Quy trình này sẽ được lặp
lại cho đến khi biểu mẫu được xác minh.
Đối với các đánh giá viên, vui lòng để lại nhận xét
trong phần “Submission Record – Tổng hợp nhận
xét” nếu điểm nuôi chưa được xác minh. Nhận xét
này sẽ giúp UoC biết được chính xác lý do tại sao
và cần phải làm gì để chỉnh sửa.
9. Sau khi đưa ra kết quả, Đánh giá viên sẽ chọn nút
“Submit – Gửi” và biểu mẫu sẽ được lưu lại. Trong
trường hợp chưa được xác minh, UoC sẽ nhận
được một email thông báo kết quả kèm nhận xét
của CAB; và CAB cũng nhận được email với nội
dung tương tự. Sau đó, mỗi khi có nhận xét mới
từ UoC hoặc CAB, hệ thống sẽ tự động gửi email
thông báo đến cả hai, cho đến khi biểu mẫu được
xác minh.
10. Trong trường hợp đã được xác minh, UoC và CAB
đều sẽ nhận được một email xác nhận. Khi đó, biểu
mẫu sẽ được chuyển ra khỏi Inbox – nơi lưu trữ
tất cả biểu mẫu chưa được xác minh. Nếu có điểm
nuôi nào bị xác minh nhầm, vui lòng liên hệ Monroe
Abbott để giải quyết.
Trên đây là chỉ phần giới thiệu tổng quan quy trình xác
minh trên hệ thống mới. Các bước này sẽ được trình bày
chi tiết hơn ở phần sau của tài liệu. Vui lòng xem video
hướng dẫn cách điền mẫu thu thập dữ liệu tại đây.
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2.2

Điều khoản sử dụng

Tuyên bố miễn trừ trách nhiễm của ASC đối với việc sử
dụng biểu mẫu này đã được nêu cụ thể ở trang đẩu.
Vui lòng dành thời gian đọc kỹ phần này, vì người dùng
cần phải đồng ý với các điều khoản sử dụng thì mới có
thể tiếp tục hoàn thành biểu mẫu.

2.3

Thông tin người gửi.

Trang 1 (Ảnh 1) yêu cầu Đơn vị nuôi trồng điền thông
tin người gửi biểu mẫu theo chi tiết nêu trong Bảng 1 và
xác định vị trí trại nuôi trên bản đồ (Ảnh 2).

Ảnh 1: Trang 1 – Đơn vị nuôi trồng cung cấp thông tin của người gửi.

Bảng 1: Các trường nhập thông tin – Trang 1
Họ tên

Tên của người gửi (tên đơn vị nuôi trồng hoặc tên người đại diện)

Email

Địa chỉ email của người gửi.

Tổ chức/Đơn vị được cấp
chứng nhận

Tổ chức/Công ty/Cá nhân sở hữu (một hoặc nhiều) điểm nuôi

Địa chỉ của Tổ chức Đơn vị
được cấp chứng nhận

Địa chỉ của Tổ chức/Công ty/Cá nhân sở hữu (một hoặc nhiều) điểm nuôi. Bạn cần sử dụng thanh tìm kiếm để
chọn địa chỉ. Xem ảnh hướng dẫn sử dụng bản đồ bên dưới. Đừng nhầm lẫn với vị trí điểm nuôi.
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Ảnh 2: Hướng dẫn sử dụng chức năng bản đồ trong biểu mẫu để xác định vị trí trại nuôi.
1. Thanh Tìm kiếm theo vị trí địa lý (Geosearch)
Nút này dùng để để tìm kiếm địa chỉ hoặc địa điểm
cụ thể, trước khi nhập tọa độ để xác định vị trí hoặc
bắt đầu vẽ hình đa giác. Nút quả địa cầu kế bên
thanh tìm kiếm cho phép bạn giới hạn phạm vi tìm
kiếm và thay đổi geocoder (bộ mã hóa địa lý) đang
sử dụng. Bạn có thể tìm kiếm theo tên địa điểm, tên
trại nuôi, số điểm nuôi (site ID) hoặc tọa độ (X – vĩ
độ và Y – kinh độ, theo hệ tọa độ GPS EPSG:4326)
2. Nút Phóng to
3. Nút Thu nhỏ
4. Nút Trại nuôi của tôi
Nút này dùng để trả kết quả tìm kiếm về địa chỉ mà
người lập biểu mẫu đã thiết lập làm vị trí Trại nuôi
của tôi. Nếu không, nút này sẽ trả điểm đánh dấu về
vị trí mặc định của bản đồ (0.0 B,0.0 Đ)..
5. Nút Vị trí
Nút này ban đầu sẽ hiện màu đen nhằm biểu thị
cảm biến vị trí đã tắt. Nhấn chọn nút này để chuyển
sang chế độ Điều hướng
, bật cảm biến vị trí và
theo dõi vị trí hiện tại của thiết bị. Ngoài Thanh tìm
kiếm theo vị trí địa lý, bạn có thể sử dụng thêm nút
này để tìm vị trí của mình.
6. Nút Toàn màn hình
Chức năng Toàn màn hình giúp người dùng quan
sát bản đồ ở góc rộng hơn để có thể chọn chính xác
vị trí cho địa chỉ của mình. Chúng tôi khuyến nghị
sử đụng chế độ Toàn màn hình để xác định vị trí địa
lý.
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7. 7) Nút Bản đồ cơ sở
Bản đồ cơ sở cung cấp một số bản đồ thay cho bản
đồ mặc định, nhằm phục vụ cho nhiều mục đích
khác nhau. Bạn có thể sử dụng nút này để chọn
các bản đồ cơ sở khác có trong công cụ. Điều này
giúp xác định vị trí của một số địa chỉ/đối tượng nhất
định dễ dàng hơn. Chúng tôi khuyến nghị sử dụng
bản đồ Đường xá hoặc Điều hướng để tìm địa chỉ
của UoC, và bản đồ Hình ảnh để vẽ ranh giới điểm
nuôi.
8. 8) Nút Xóa
Nút này dùng để xóa các tọa độ mà bạn đã gửi và
xác định lại địa chỉ trong trường hợp bấm nhầm.
9. 9) Trường nhập Vĩ độ/Kinh độ
Khi nhấp vào bản đồ, tọa độ của điểm đánh dấu sẽ
được hiển thị tại đây theo định dạng được thiết lập
sẵn trong ứng dụng Survey123 Connect. Để xác
định điểm đánh dấu khác, nhấp vào điểm đó trên
bản đồ và sao chép tọa độ vào Thanh Tìm kiếm
theo vị trí địa lý. Lưu ý: Bạn không được thay đổi
thiết lập của trường này (luôn để ở định dạng Độ
thập phân) (Hình 3).

Ảnh 3: Luôn giữ định dạng tọa độ như hình (Độ
thập phân).
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2.4

2Chức năng tìm kiếm theo vị trí địa lý

Để hiển thị thông tin địa điểm mà bạn muốn tìm trên
thanh Tìm kiếm theo vị trí địa lý, bạn có thể áp dụng ba
cách sau:
1. Nếu tìm kiếm bằng địa chỉ, bạn có thể nhập địa chỉ
trực tiếp và thanh Tìm kiếm theo vị trí địa lý, hoặc
2. Nhấp vào điểm đó trên bản đồ, hoặc
3. Nhập tọa độ điểm đó vào trường nhập Vĩ độ/Kinh
độ.

2.4.1 Thông tin đánh giá viên
Vui lòng chọn CAB từ danh sách, sau đó chọn đánh
giá viên xác minh biểu mẫu của bạn từ danh sách của
CAB. Đây cũng chính là đánh giá viên và CAB liên hệ
với bạn trong suốt quá trình thu thập dữ liệu.

Ảnh 4: Chế độ xem toàn màn hình để xác định địa
chỉ của người gửi. (trong phần Thông tin đánh giá
viên và Thông tin địa lý)

CAB

Chọn CAB mà bạn gửi biểu mẫu

Tên của Đánh giá viên

Chọn Đánh giá viên xác minh điểm nuôi của bạn

2.4.2 Chọn loại điểm nuôi
Ngày gửi biểu mẫu

Được tự động thiết lập là ngày bạn gửi biểu mẫu

Bạn gửi dữ liệu cho một
hay nhiều điểm nuôi?

Chọn câu trả lời tương ứng với số điểm nuôi mà bạn sẽ gửi dữ liệu.
Một điểm nuôi = Một (1) hồ sơ.
Nhiều điểm nuôi = Từ hai (2) hồ sơ trở lên.

**(Nhiều điểm nuôi)**
Bạn gửi dữ liệu cho bao
nhiêu điểm nuôi?

Chọn số lượng điểm nuôi mà bạn sẽ gửi dữ liệu trong hồ sơ Nhiều điểm nuôi.

Tên điểm nuôi

Tên của điểm nuôi trong hồ sơ

Số điểm nuôi

Số điểm nuôi (Site ID) thường theo mẫu như S0000123,…

Loài nuôi

Chứng nhận loài nuôi mà điểm nuôi đăng ký

Ranh giới điểm nuôi

Sử dụng công cụ bản đồ để xác định ranh giới điểm nuôi. Xem hướng dẫn chi tiết bên dưới..

Giai đoạn đánh giá

Chọn giai đoạn đánh giá của biểu mẫu như Đánh giá ban đầu,…
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2.4.3 Vẽ hình đa giác xác định ranh giới điểm
nuôi.
Ảnh bên dưới hướng dẫn cách tìm kiếm, vẽ, chỉnh sửa
và hoàn thành hình đa giác trong biểu mẫu.

2.4.4 Trang 3 – Tổng hợp nhận xét
Đây là phần nhận xét (không bắt buộc) của UoC cho
CAB trong trườn hợp cần lưu ý một số thông tin trước
khi tiến hành xác minh biểu mẫu.

Ảnh 5: Sử dụng công cụ bản đồ để vẽ ranh giới.
Đỏ = Trỏ chuột, Vàng = Chuột trái. Bàn phím ở phía
dưới cùng bên trái. Nhấp đúp để hoành thành hình
đa giác.

Từ

Người thực hiện nhận xét – ‘Người gửi’ là lựa chọn duy nhất hợp lệ.

Tiêu đề

Tiêu đề về nội dung nhận xét (giống như phần tiêu đề trong email)

Ngày nhận xét

Được tự động thiết lập là ngày thực hiện nhận xét

Nhận xét

Nội dung nhận xét liên quan đến biểu mẫu

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, bước tiếp thep là nhấn nút “Submit – Gửi” ở dưới cùng.

2.5

Thu thập dữ liệu tọa độ.

2.5.1 Tìm thủ công

2.5.2 Nhập thủ công.

Vĩ độ/kinh độ của các điểm phải ở dạng thập phân với
số lượng các chữ số thập phân thể hiện độ chính xác
tương ứng. Ví dụ, chữ số thập phân thứ tư biểu thị độ
chính xác đến hàng chục mét. Lưu ý: Ở định dạng độ
thập phân, các vĩ độ ở Nam bán cầu và các vĩ độ ở Tây
bán cầu (Châu Mỹ) phải là số âm.

Trong trường hợp không thể tìm thấy vị trí của điểm
nuôi hoặc địa chỉ của tổ chức trên bản đồ, có một cách
khác là nhập tay tọa độ vị trí của bạn từ nguồn khác
vào. Chọn điểm hoặc những điểm liên quan đến điểm
nuôi của bạn bằng các cách đã nêu trên, sau đó nhập
tọa độ vào Trường nhập Vĩ độ và Kinh độ (Ảnh 6).

Biểu mẫu có khả năng xác định vị trí của bạn qua tính
năng bản đồ và tìm kiếm địa chỉ. Nút Vị trí
cho phép
người dùng có thể tự xác định vị trí địa lý của mình trên
bản đồ.
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2.5.3 Kiểm tra độ chính xác
Biểu mẫu có tích hợp hệ thống giám sát GPS nhằm
theo dõi các thuộc tính của tín hiệu GPS trên thiết bị
của bạn như Cường độ, Phương hướng, Độ tin cậy và
một số thuộc tính nâng cao khác (Hình 14). Vì ASC chỉ
sử dụng phiên bản web của biểu mẫu trong giai đoạn
thử nghiệm beta, nên chức năng này hiện không thể sử
dụng được. Trong những lần cập nhật tới, khi triển khai
phiên bản di động của biểu mẫu, chức năng này sẽ sử
dụng được trên điện thoại có định vị GPS.

Ảnh 6: Sử dụng bản đồ để thu thập tọa độ
thủ công.

3.

Kết quả

Sau khi đã thực hiện đầy đủ từng bước mô tả ở trên,
biểu mẫu của bạn sẽ được gửi đến cho CAB xác minh.
Các đánh giá viên sẽ nhận được email thông báo rằng
biểu mẫu đã được gửi đến để xác minh. Sau đó, chúng
tôi sẽ gửi email đến các UoC để thông báo rằng điểm
nuôi đã được xác minh hay chưa được xác minh (kèm
với lý do).
• Nếu biểu mẫu chưa được xác minh, bạn sẽ nhận
được email hướng dẫn cách bổ sung hoặc thay đổi
thông tin đã gửi.
• Nếu biểu mẫu đã được xác minh, bạn cũng sẽ nhận
được email thông báo cùng với biên nhận. CAB cũng
sẽ nhận được biên nhận này.
Sau khi kết thúc quá trình xác minh, chúng tôi có thể
dựa vào thông tin đăng nhập để biết được chính xác
đánh giá viên phụ trách là ai. Điều này giúp ASC đảm
bảo tính toàn vẹn dữ liệu của người gửi. Hệ thống mới
sẽ trao quyền cho người gửi và đánh giá viên nhiều
hơn trong vai trò tương ứng là người gửi dữ liệu và
người xác minh dữ liệu.
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Dữ liệu sẽ được lưu trữ an toàn trên nền tảng riêng
ASC và sẽ không được công khai cho bất kỳ ai sau này.
Dữ liệu chỉ có thể được sử dụng cho phân tích nội bộ
nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu (khu bảo tồn,
rừng ngập mặn,....)
Vui lòng xem video hướng dẫn cách điền mẫu thu thập
dữ liệu tại đây.

3.1

Yêu cầu đối với mọi trại nuôik

Trong trường hợp gửi dữ liệu không gian của một (1)
điểm nuôi, UoC cần thực hiện:
• Một biểu mẫu điền đầy đủ thông tin yêu cầu và dữ
liệu ranh giới của một (1) điểm nuôi
Trong trường hợp gửi dữ liệu không gian của nhiều
điểm nuôi, UoC cần thực hiện:
• Một biểu mẫu điền đầy đủ thông tin yêu cầu và dữ
liệu ranh giới của nhiều điểm nuôi (từ 2 trở lên)

9

PRODUCER

AUDITOR

1. Applicant accesses data
submission survey

5. Auditor accesses Auditor Survey

2. Data
Survey123

6. Auditor
Survey123

7. Login with Credentials

User
Information

Geographic
information

Submission
+ Feedback

Submit

Submission
data

Database

3. Survey
8. Verified

Edit and Resubmit

No

Yes

Ảnh 7: Sơ đồ quy trình thu thập và xác minh dữ liệu của ASC:
Đơn vị nuôi trồng thực hiện nhánh bên trái - Đánh giá viên thực hiện nhánh bên bên phải.

Ảnh 8: Quy trình thu thập dữ liệu không gian của ASC
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4.

Phụ lục I. Câu hỏi thường gặp

Phụ lục này trình bày các vấn đề thường gặp liên quan
đến việc thu thập dữ liệu không gian. Một số câu hỏi sẽ
về việc thu thập dữ liệu chung, trong khi các câu khác
sẽ liên quan đến chứng nhận ASC nhiều hơn vì đây là
chương trình chứng nhận toàn cầu do bên thứ ba cấp.
Vì dữ liệu được thu thập từ khắp các quốc gia trên thế
giới, nên mỗi người gửi sẽ có mỗi cách hiểu khác nhau.
Đối với các vấn đề liên quan đến ASC, thì chúng tôi sẽ
cung cấp các giải pháp hoặc cách giải quyết cụ thể.

Tại sao tôi không thấy điểm nuôi của mình khi
tìm trên bản đồ?
Có thể là bạn chưa gửi tọa độ điểm nuôi hoặc tọa độ
không chính xác. Vui lòng liên hệ CAB phụ trách để
chỉnh sửa dữ liệu này.

Nếu tôi muốn gửi thêm một hồ sơ khác thì làm
thế nào?
Sau khi hoàn thành biểu mẫu, bạn sẽ thấy nút làm mới
(refresh) ở dưới cùng. Nhấn vào đây để điền biểu mẫu
mới.

Trong biểu mẫu của tôi có một số thông tin bị
thiếu/không chính xác (Số điểm nuôi, Số chứng
nhận, Tên của CAB, Tên của đánh giá viên,…)?
Vui lòng gửi email đến địa chỉ Monroe.abbott@ascaqua.org để được giải quyết.

Tôi có cần tạo tài khoản để gửi dữ liệu điểm
nuôi của mình không?

Làm sao để cải thiện độ chính xác khi xác định
vị trí trên thiết bị của tôi?
Bạn có thể cải thiện độ chính xác khi xác định vị trí trên
thiết bị của mình bằng cách sử dụng thiết bị với máy thu
có độ chính xác cao. Có rât nhiều máy thu GNSS có thể
kết nối được với điện thoại hoặc máy tính bảng bằng
Bluetooth.

Tôi có thể sử dụng trình duyệt nào để truy cập
biểu mẫu?
Bạn có thể sử dụng các trình duyệt sau: Google
Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari.

Tôi có thể xem và/hoặc chỉnh sửa thông tin sau
khi gửi hay không?
Không. Để thực hiện những điều trên, trước hết, bạn
cần phải liên hệ với điều phối viên GIS của ASC. Vui
lòng gửi email đến địa chỉ Monroe.abbott@asc-aqua.
org với các thông tin cần được thay đổi hoặc chỉnh
sửa.

Tôi có thể xem và/hoặc chỉnh sửa thông tin khi
không có kết nối mạng di động/Internet hay
không?
Không. Bạn phải kết nối Internet để có thể gửi biểu
mẫu. Đối với dữ liệu tọa độ, bạn có thể thu thập các
điểm cần thiết và điền vào biểu mẫu khi có thể truy cập
vào Internet.

Không. Đây là biểu mẫu công khai, nên bạn không cần
thông tin đăng nhập để gửi dữ liệu.

Vị trí xác định trong phiên bản web của
Survey123 chính xác đến mức nào?
Phiên bản web của The Survey123 hoàn toàn dự vào
khả năng xác định vị trí từ thiết bị của bạn. Điều này có
nghĩa là mỗi thiết bị sẽ có độ chính xác khác nhau. Do
đó, bạn cần chọn thiết bị phù hợp với nhu cầu thu thập
dữ liệu của mình.
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