
Biển xe số kỹ thuật số hoạt động như thế nào? 

Bộ Xe cơ giới Texas (TxDMV), đã thông báo trong tuần này rằng 

họ đã chấp thuận cấp biển số kỹ thuật số cho các loại xe thương 

mại. 

Động thái này sẽ mở rộng ngành công nghiệp vẫn còn sơ khai , dẫn 

đầu là công ty khởi nghiệp Reviver.  Reviver cung cấp các biển số 

kỹ thuật số cho xe cá nhân và thương mại. 

CJ Meurell, phó giám đốc điều hành kinh doanh của Reviver, tuyên 

bố trong một thông cáo báo chí rằng "biển số kỹ thuật số sẽ sớm 

có sẵn cho các loại xe thương mại ở Texas." "Đội xe đại diện cho 

một trong những khoản đầu tư vốn lớn nhất mà nhiều công ty thực 

hiện. Chúng cũng nổi tiếng là tốn thời gian và khó quản lý.  Biển số 

xe có thể là một thành phần quan trọng trong việc giải quyết các 

vấn đề cho doanh nghiệp, theo chúng tôi". 

 

Reviver cung cấp RPlate để sử dụng cá nhân.  RFleet có sẵn cho 

các doanh nghiệp thương mại. 

Chúng hiện có sẵn ở Texas, Arizona, Michigan và California.   

Những tấm biển này hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ . 

Những tấm này là gì? Chúng khác với biển số truyền thống như thế 

nào? Và bạn có nên mua một cái không? Đây là tổng quan nhanh. 

Biển số xe kỹ thuật số là gì và chúng hoạt động như thế nào? 



Reviver, một công ty đã phát triển từ năm 2009, đã phát triển các 

biển số xe có thể tùy chỉnh ở một mức độ nhất định và có thể theo 

dõi được. Điều này làm cho việc gia hạn đăng ký dễ dàng hơn. 

Theo công ty, các biển số xe kỹ thuật số cho phép kiểm soát tốt 

hơn biển số truyền thống cũng như quá trình đăng ký và gia hạn . 

Các biển số xe kỹ thuật số này có thể được nối vào hệ thống điện 

của ô tô hoặc chạy bằng pin. Chúng có màn hình HD đơn sắc hiển 

thị biển số xe được cá nhân hóa của bạn nếu nó là biển số mới 

nhất. Nếu không, một "dấu hiệu không hợp lệ" sẽ hiển thị. 

Pin có thể sử dụng trong năm năm nếu nó được sử dụng pin . 

Giá thành của những sản phẩm này là bao nhiêu? 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá bạn phải trả cho biển số xe kỹ 

thuật số của mình. Đối với đăng ký 48 tháng, phiên bản chạy bằng 

pin hoặc có dây cứng có giá bắt đầu từ 19,95 đô la mỗi tháng hoặc 

215,40 đô la/ năm nếu bạn đăng ký hợp đồng 4 năm . 

 



Cài đặt là bước cuối cùng. Tùy chọn chạy bằng pin rẻ hơn vì bạn 

có thể tự lắp đặt. Tấm này phải do thợ chuyên nghiệp lắp đặt và có 

giá 99 đô la. 

Khách hàng tiềm năng được khuyến khích liên hệ với công ty để 

nhận được báo giá tùy chỉnh. 

Một tiểu bang cũng có thể tính một khoản phí bổ sung để có được 

một tấm biển mới. Người lái xe ở Arizona và Michigan phải chịu 

phí $5, trong khi người lái xe ở California phải trả $23. 

Làm thế nào bạn có thể kích hoạt nó? 

Trước khi có thể cài đặt tấm của mình, bạn sẽ cần phải kích hoạt 

nó theo một loạt các bước. 

Trước tiên, bạn cần tải xuống ứng dụng Apple hoặc Google Play 

Store. Tiếp theo, tạo tài khoản để đăng ký biển số xe của bạn 

thông qua ứng dụng. Bạn có thể kích hoạt biển số của mình bằng 

cách cung cấp bằng lái xe và thẻ đăng ký . 

Theo công ty, bạn cần đợi sự chấp thuận của DMV trước khi lắp 

biển số. Quá trình này có thể mất từ 1-3 ngày. 

Các đội tàu có thể được lợi gì từ nó? 

Reviver tuyên bố rằng việc gán biển số xe kỹ thuật số cho các 

phương tiện trong đội xe của công ty có thể cắt giảm thời gian tuân 

thủ và cải thiện hoạt động của họ bằng cách thêm các điểm dữ liệu . 

Các doanh nghiệp có thể đơn giản hóa quy trình gia hạn biển số 

của họ với biển số RFleet để không có xe dịch vụ nào bị hủy đăng 

ký. Các tấm RFleet cũng bao gồm dữ liệu từ xa như giám sát vị trí 

trong thời gian thực, theo dõi quãng đường và xác định địa lý . 

Tôi có cần biển số để lái xe không? 

Có thể đáng để xem xét liệu bạn có thể trả phí hàng tháng nếu bạn 

sống ở California, Arizona hoặc Michigan hay không.  Nghiên cứu 

những lợi ích của việc số hóa đội xe của bạn ở Texas và các tiểu 

bang khác. 



Reviver tuyên bố rằng họ đang tìm cách mở rộng sang Georgia và 

các bang khác. Các bang khác cũng đã bắt đầu phê duyệt biển số 

xe. Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện chuyển đổi, nhưng tính 

năng này chưa khả dụng ở khu vực của bạn, hãy tiếp tục kiểm tra 

DMV của tiểu bang của bạn để xem có bất kỳ bản cập nhật nào 

trong tương lai không. 

Người dân California hiện có khả năng lấy biển số cho ô tô của 

họ. Đây là cách thực hiện. 

Những người lái xe ở California sẽ sớm có thể có biển số xe kỹ 

thuật số để ngụy trang cho đòn roi của họ . 

Dự luật Hợp đồng 984 đã cung cấp biển số kỹ thuật số cho tất cả 

27 triệu người lái xe ở California. 

Dự luật về biển số xe cơ giới đã được tiểu bang thông qua vào 

ngày 5 tháng 10. Dự luật này cho phép những người lái xe ở 

California thay thế biển số kim loại truyền thống bằng biển số xe kỹ 

thuật số. 

Lori Wilson, một dân biểu, đồng tác giả dự luật. Cô gọi những tấm 

biển kỹ thuật số là "một sản phẩm tiện lợi" trong một bản tin tức . 

Chỉ có Arizona và Michigan, hai bang còn lại của Hoa Kỳ cho phép 

người lái xe gắn biển số cho xe của họ, được phép làm như 

vậy. Texas cũng có biển số nhưng chúng chỉ dành cho xe thương 

mại. 

Phó Giám đốc California DMV Bernard Soriano tuyên bố rằng biển 

số xe kỹ thuật số sẽ hợp lý hóa quy trình DMV bằng cách cho phép 

người lái xe gia hạn đăng ký trực tuyến mà không cần phải vào 

bên trong DMV. Đây là lợi ích rất lớn cho cả tài xế và nhân viên . 

Soriano tuyên bố trong một thông cáo báo chí rằng "nó thực sự sẽ 

có lợi hơn nhiều cho họ và làm cho quá trình xử lý của chúng tôi 

hiệu quả hơn." Đó là một sự thay đổi đáng kể.  Chúng tôi không 

phải là DMV của cha bạn nữa. Tôi tin rằng đó là điều mà tất cả 

chúng ta đều có thể thấy rõ lợi ích. 



Biển số xe kỹ thuật số có hai loại: loại có dây và loại chạy bằng 

pin. Người lái xe có thể trả tiền biển số hàng tháng hoặc hàng 

năm, trái ngược với các tấm kim loại thông thường được trả trước 

trong một hoặc hai năm. Đối với thỏa thuận 4 năm, giá hàng tháng 

cho biển số xe chạy bằng pin là $215,40/năm hoặc $19,95/tháng. 

Đối với hợp đồng 2 năm, các tấm dây có giá 24,95 đô la /tháng. Đối 

với xe thương mại, chi phí cho các tấm dây sẽ là $275,40/năm. 

Người lái xe không được phép mua các tấm kim loại truyền thống 

tại DMV. Thay vào đó, họ chỉ có thể chọn một phương án  cho biển 

số xe kỹ thuật số. Reviver là công ty duy nhất sản xuất và phân 

phối biển số hợp pháp trên đường phố.  Người lái xe có thể chọn tự 

lắp đặt biển số xe kỹ thuật số của họ hoặc thuê một trình cài đặt 

chuyên nghiệp từ trang web của Reviver tại Revever.com/rplate 

 

Những biển số xe kỹ thuật số không chỉ hấp dẫn về mặt thị giác mà 

nó còn là một cơ chế an toàn được nhiều người khen ngợi . 



Các thông báo khẩn cấp khác nhau có thể được hiển thị trên các 

biển số, bao gồm cả trường hợp xe bị trộm hoặc nếu có Cảnh báo 

hổ phách. Các tấm sẽ có khả năng theo dõi để xác định vị trí xe bị 

đánh cắp. Wilson tuyên bố rằng những người lái xe lo lắng về 

quyền riêng tư sẽ có thể tắt tính năng này trên xe của họ . 

Người sáng lập Reviver, Neville Boston, tuyên bố trong một thông 

cáo báo chí rằng "Người dân California nổi tiếng là những người 

sớm áp dụng" các công nghệ mới. "Chúng tôi hoan nghênh các cơ 

hội mới để tự động hóa và tích hợp càng nhiều kỹ thuật vào cuộc 

sống của chúng tôi càng tốt, cho phép chúng tôi sắp xếp hợp lý 

các công việc thông thường và duy trì kết nối.  Ô tô của chúng tôi 

không phải là một ngoại lệ. 

California đã hợp pháp hóa biển số xe kỹ thuật số.  Đây là cách nó 

hoạt động 

California hiện cho phép cấp biển số kỹ thuật số cho xe tư nhân và 

xe thương mại. 

Thống đốc Newsom đã ký dự luật. Gavin Newsom cho phép Bộ 

Phương tiện Cơ giới California "xây dựng một chương trình ủy 

quyền cho một tổ chức phát hành các lựa chọn thay thế cho nhãn 

dán, tab và biển số xe" cho các phương tiện trong tiểu bang . 

Biển số xe kỹ thuật số hiện được sản xuất bởi Reviver, một công ty 

có trụ sở tại California. 

"Người dân California nổi tiếng là những người sớm áp dụng và 

đổi mới công nghệ mới. Chúng tôi đang mở ra cơ hội mới để tự 

động hóa, tích hợp và hợp lý hóa nhiều khía cạnh trong cuộc sống 

của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép chúng tôi đơn giản hóa các 

nhiệm vụ thông thường và duy trì kết nối." Neville Boston, đồng 

sáng lập và giám đốc chiến lược của Reviver, cho biết . 

Reviver tuyên bố rằng biển số xe kỹ thuật số của họ (RPlates), là 

hợp pháp ở California, Arizona và Michigan.  Tuy nhiên, chúng chỉ 

hợp pháp ở Texas đối với xe thương mại.  Cả 4 bang gồm Illinois, 

Florida, Georgia và Florida hiện đang thí điểm cấp biển số . 



Các biển số trước đây chỉ dành cho những người California được 

chọn trong một chương trình thử nghiệm . 

Reviver tuyên bố họ đang phát triển các tính năng bổ sung cho 

biển số xe kỹ thuật số. Chúng bao gồm các dịch vụ gia đình và 

cảnh báo cũng như báo cáo xe bị đánh cắp, tích hợp tính phí, 

chẩn đoán xe và cảnh báo bảo dưỡng cũng như các giao dịch 

DMV bổ sung. 

Nó đi kèm với một chi phí. Reviver yêu cầu bạn đăng ký gói hàng 

tháng / hàng năm. Bạn sẽ phải trả $19,95/tháng trong 48 tháng hoặc 

$215,40/năm trong cùng khoảng thời gian 4 năm.  Tổng số tiền này 

là $861,60. Các tấm thương mại có dây cứng có thể được mua với 

giá 24,95 đô la/tháng hoặc 275,40 đô la/tháng trong 4 năm. 

California hiện cho phép biển số xe kỹ thuật số 

Người lái xe ở California hiện có quyền hợp pháp để lắp biển số xe 

trên xe của họ. 

Dự luật, AB 984 do Thống đốc Gavin Newsom soạn thảo và ký vào 

ngày 5 tháng 10. 

Vào năm 2018, chương trình thử nghiệm đầu tiên của loại hình này 

ở tiểu bang đã được khởi động.  Nó đã thu hút 175.000 người tham 

gia. Hàng triệu trình điều khiển hiện có thể cài đặt phần cứng hiểu 

biết về công nghệ. 

Reviver đã tạo ra tấm kỹ thuật số và sử dụng màn  hình mực điện 

tử tương tự như thiết bị đọc sách điện tử . 

Biển số mang đến nhiều lựa chọn tùy biến, bao gồm hiển thị viền 

và lựa chọn màu sắc (tương tự như khung biển số).  Phần cứng 

này có thể được kết nối với một ứng dụng, cho phép chủ sở hữu 

sử dụng các dịch vụ định vị xe, tính năng bảo mật và gia hạn đăng 

ký mà không cần nhãn dán. 

Các thông báo khẩn cấp khác nhau có thể được hiển thị trên bảng, 

bao gồm cả xe bị đánh cắp hoặc Cảnh báo AMBER.  Reviver nói 



rằng một công cụ theo dõi tích hợp có thể được sử dụng để xác 

định vị trí những chiếc xe bị đánh cắp . 

Bạn có hai lựa chọn: kiểu có dây hoặc chạy bằng pin . 

Tùy chọn chạy bằng pin có thể được sử dụng cho tất cả các loại 

xe. Nó được tự cài đặt và đi kèm với một pin thay thế 5 năm . 

 


