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- Từ màn hình chính khách hàng chọn kho xuất
- Chọn đăng ký nhập kho 



QUY TRÌNH TẠO E-BOOKING (EBO)
- Đại lý tạo booking gửi cho khách hàng
- Cách 1: Tạo theo từng eBO
- Vào trang chủ - chọn kho xuất – tạo booking



- Chọn Lệnh nhập hàng điện tử (eBooking)
- Cập nhật đầy đủ các thông tin bắt buộc có dấu (*)
- Sau đó nhấn lưu để tạo booking



- Sau khi hoàn tất bấm lưu xong bấm ô “Thêm lô hàng”



- Nhập chi tiết thông tin lô hàng theo quy định
- Sau khi nhập đầy đủ dữ liệu nhấn “ LƯU”



Khi nhập đầy đủ dữ liệu của booking nhấn hoàn tất và 
xác nhận hoàn tất 



- Hoàn thành hệ thống sẽ tự động gửi email eBooking 
và Phiếu nhập hàng cho doanh nghiệp

- Quý khách sẽ không thể thêm/xóa lô hàng trong lệnh 
eBooking sau khi hoàn tất tạo lệnh



Cách 2 : Tạo eBooking từ file Excel vào hệ thống
- Bấm vào ô import booking 



Chọn ô tải mẫu file Excel



- Ra màn hình file Excel các thông tin cần đăng nhập
- Nhập thông tin vào file theo quy định



Sau khi nhập đầy đủ thông tin bấm ô “Chọn file”



- Sau khi đăng nhập bảng Excel hoàn tất, bấm 
vào ô Temple booking rồi chọn file  



- Trong danh sách các booking vừa tạo, kiểm tra lại các 
booking và nhấn hoàn tất 



- Tại màn hình danh sách các booking vừa tạo, kiểm tra lại các 
booking 
- Nhấn hoàn tất từng booking hoặc tất cả các booking vừa tạo.



Sau khi hoàn tất hệ thống tự gửi cho khách hàng



Ebooking



Quy trình khách hàng in  phiếu nhập kho



Bước 1: Tạo phiếu nhập kho
Cập nhật số booking vào ô “số booking”



- Ra thông tin danh sách phiếu nhập hàng.
- Bấm vào hình cây bút để chỉnh sửa và khai báo tờ khai

-



KHAI BÁO TỜ KHAI
Cách 1: Bấm vào nút “Khai báo tờ khai”



Bấm vào ô thêm mới



- Khách hàng điền đầy đủ thông tin theo quy định.
- Trường hợp nhiều tờ khai cùng số lượng thì thêm dấu phẩy ở giữa các tờ 
khai
- Sau khi hoàn tất thông tin bấm vào ô “ THÊM MỚI”.



Trường hợp nhiều tờ khai khác số lượng thì nhập từng tờ khai, 
sau khi  hoàn tất => Bấm vào “THÊM MỚI” => Tiếp tục thêm 

mới để nhập tờ khai kế tiếp



- Trường hợp nhiều tờ khai khác số lượng khi nhập xong 1 tờ lưu lại 
thì tiếp tục thêm mới để nhập tờ khai kế tiếp



CÁCH 2
Import nhiều tờ khai cho 1 lô hàng



Chọn ô “Import Excel” 



Chọn ô “Tải mẫu Excel”



Mẫu khai báo nhiều tờ khai



Bấm vào ô “Template booking ”



Bấm vào ô “Chọn file” – hoàn thành bấm 
“LƯU”



 Thông tin tờ khai rất quan trọng, vì đây là dữ liệu truyền 
lên hệ thống Hải quan, nếu sai sót phải qua Hải quan 
chỉnh sửa hoặc phải làm công văn Hải Quan mới duyệt

 Khai báo tờ khai từ màn hình chọn kho xuất -> chọn 
đăng ký nhập kho -> đánh số booking-> lọc dữ liệu ra 
booking -> nhấn vào cây viết màu xanh để chỉnh sửa ->  
khai báo tờ khai -> chọn thêm mới (hoặc import file) 
nhập đầy đủ dữ liệu

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý





 Nếu 1 xe chở 1 booking sẽ thao tác các bước vào quản
lý chuyến xe -> thêm chuyến -> nhập số xe -> chọn
hàng xuất khẩu -> thêm phiếu -> chọn phiếu ( hoặc
đánh số phiếu) -> thêm phiếu -> lưu

 Nếu 1 xe chở nhiều booking sẽ thao tác các bước vào
quản lý chuyến xe -> thêm chuyến -> nhập số xe ->
chọn hàng xuất khẩu -> thêm phiếu -> chọn phiếu (
hoặc đánh số phiếu) -> thêm phiếu -> lưu , sau đó tiếp
tục -> thêm phiếu -> chọn phiếu (hoặc đánh số
phiếu) -> thêm phiếu -> lưu cho tới khi hết phiếu
nhập hàng

Một số điểm cần lưu ý



 1 booking chở nhiều xe sẽ thao tác các bước vào quản
lý chuyến xe -> thêm chuyến -> nhập số xe -> chọn
hàng xuất khẩu -> thêm phiếu -> chọn phiếu ( hoặc
đánh số phiếu)-> nhập số lượng giao nhận trọng lượng
giao nhận của xe .

 VD lô hàng 200ctn = 5000kg xe chở được 100 ctn =
2500kg thì đánh số lượng giao nhận 100 ctn và trọng
lượng giao nhận 2500 kgs -> thêm phiếu -> lưu. Xe
thứ hai thao tác các bước như trên thao tác tới khi hết
xe.



Một số điểm cần lưu ý



Chọn mục “Quản lý chuyến xe”



Chọn ô “Thêm chuyến”



Chọn màn hình hàng xuất khẩu, Nhập “số xe”



Đánh số phiếu nhập, điền thông tin theo quy 
định  Bấm nút “Thêm phiếu”



Bấm vào nút “ Lưu” chuyến xe đã hoàn tất



Để làm chuyến tiếp theo bấm nút “Thêm phiếu” 
cho đến khi hoàn tất lô hàng



Bước 3: In phiếu nhập kho và phiếu tải trọng
1. Chọn đăng ký nhập kho.
2. Chọn ô “Lọc dữ liệu”



- Nhập “số booking”
- Chọn dòng cần chọn và bấm vào cây viết màu xanh



Bấm in 
1. Phiếu nhập kho
2. Phiếu tải trọng

3.  In barcode



Mẫu Phiếu nhập kho



Mẫu Phiếu tải trọng




