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1 Giới thiệu  
1.1 Giới thiệu hệ thống 

 ePort là cổng thông tin của Cảng Đà Nẵng (DNP) được phát triển bởi Công ty Cổ phần 

Cảng Đà Nẵng 

 ePort cung cấp thông tin container, tàu chuyến, danh sách container nhập/xuất, thông tin 

giải phóng tàu. 

 ePort hỗ trợ User đăng ký làm thủ tục giao nhận container qua mạng internet và thanh toán 

qua thẻ thanh toán nội địa (ATM) ngân hàng tại Việt Nam. 

 ePort hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử - là sản phẩm cung cấp bởi FAST – được cơ quan Thuế 

chấp nhận. 

1.2 Yêu cầu hệ thống 

 Hệ thống chạy tốt nhất trên các trình duyệt: Chrome, Fire Fox, Microsoft Edge 

1.3 Giải thích từ ngữ: 

 ePORT – electronic PORT: Cảng điện tử 

 eDO – electronic Delivery Order: Lệnh giao hàng điện tử. 

 Napas – cổng thanh toán trực tuyến quốc gia Việt Nam 

 CATOS – Phần mềm quản lý và khai thác container của Cảng Đà Nẵng. 

 BL/BoL – Bill of lading: Vận đơn đường biển, thông thường do hãng tàu phát hành. 

 OPR – Operator: Hãng tàu khai thác, ở ePORT được hiểu là mã hãng tàu. 

 Demurage – hạn lệnh: Hạn lệnh hãng tàu quy định thời gian được phép nhận container từ 

Cảng. 

 Detention – hạn lệnh trả vỏ container: Hạn lệnh hãng tàu quy định container rỗng được 

phép trả vỏ về Cảng/ Depot. 

 Consignee – chủ hàng: Người đứng tên/ quyền sử hữu lô hàng. 

 POL – Port of load: Cảng xếp hàng 

 POD – Port of dischage: Cảng dỡ hàng 

 Sztp - Size/type: Kích thước và loại container, theo quy định của quốc tế. 

 Order number – Mã nhận container: Áp dụng cho lệnh eDO, là mã số bảo mật hãng tàu 

phát hành kèm lệnh giao hàng điện tử eDO. 
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2 Đăng nhập 
2.1 Đăng ký 

 Đăng ký bằng cách: Quý User ký hợp đồng/thỏa thuận sử dụng phần mềm Cảng điện tử 

ePORT với Cảng Đà Nẵng. Cảng Đà Nẵng cung cấp một tài khoản đăng nhập để Quý 

khách truy cập vào Cảng điện tử sử dụng. 

2.2 Đăng nhập 

 Truy cập vào EPORT theo địa chỉ:http://eport.danangport.com/logistic/ 

 

2.3 Quên mật khẩu và thay đổi thông tin tài khoản 

 Đối với trường hợp Quên mật khẩu hoặc cần thay đổi thông tin Hãng tàu xin vui lòng liên 

hệ IT Cảng Đà Nẵng. 

3 Tách Bill từ Master Bill 
3.1.1 Tách lô từ Master Bill 

http://eport.danangport.com/logistic/index
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Đây là các chức năng tách các Container trong cùng 1 Bill do Hãng tàu cung cấp hay còn gọi 

là tách Master Bill thành nhiều Bill nhỏ hơn hay còn gọi là House Bill.  

Việc tách master bill sang house bill sẽ giúp User là Forwarder  bảo mật được thông tin trên lệnh 

giao hàng điện tử là EDO mà quý User nhận được từ hãng tàu.  

Quy trình thực hiện : 

Bước 1: Khi nhận đc 1 Master Bill từ Hãng tàu để tách ra thành nhiều House Bill user vui lòng 

chọn trên thanh Men: Tách Bill từ Master Bill 

 

Bước 2: Chọn Tách BILL 

 

 
Bước 3: Hệ thống hiện thị màn hình đăng ký tách lô từ master bill. User Forwarder sẽ nhập những 

thông tin nhận được từ hãng tàu vào các ô tương ứng trên màn hình . User cần nhập đúng thông 

tin mà hãng tàu đã cung cấp. 

Lưu ý:  Mã nhận container chính là order number trong EDO 

 

Bước 4: Xác nhận lại thông tin Master Bill rồi thực hiện Lấy danh sách Cont 
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Bước 5: Thông tin các container trong master bill sẽ hiện lên màn hình. Quý khách chọn vào dòng 

có Container muốn nhận thành 1 House Bill. 

Thực hiện điền các thông tin House Bill mới. 

- Số House Bill và mã nhận Cont do chính quý khách tự đặt.  

- Nhập mã số thuế của User mới. 

 

Bước 6: Cuối cùng User kiểm tra lại toàn bộ thông tin và chọn Xác nhận tách bill. 

3.1.2 Danh sách lô theo House bill  

Chức năng: Hỗ trợ User xem lại các bill đã được tách bởi User, cũng như Thêm ,Xóa các bill đã 

tách ( với điều kiện bill đó chưa phát hành trên Eport) 

 Chọn Từ ngày ….Đến ngày, nhấn Tìm kiếm 

 Danh sách Bill được tách trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra 

 Nhấn vào từng Bill để xem chi tiết mỗi Bill 

 

3.1.3 Thêm Cont vào House Bill 

Để thêm House Bill, từ màn hình Danh sách Bill được tách. User chọn nút +Thêm Cont 

vào House Bill 
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 Chọn Container từ danh sách Master Bill  

 

 Kiểm tra lại thông tin và bấm Xác nhận thêm Container 

3.1.4 Xóa Cont trong House Bill 

Để xóa House Bill, từ màn hình Danh sách Bill được tách 

User chọn Container muốn xóa, sau đó nhấn nút Xóa Container 
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3.1.5 In House Bill 

Để in House Bill, từ màn hình Danh sách Bill được tách, User chọn Bill muốn in sau đó nhấn nút 

In House Bill. 

 

 

 

 


