Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

Hướng dẫn sử dụng
Phần mềm Cảng điện tử ePORT
Module: Hãng tàu

Thông tin tài liệu
Lịch sử cập nhật tài liệu
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Giới thiệu

1.1 Giới thiệu
 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 khách hàng 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 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.

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

1.4 Quy trình tổng quan về website tương tác với Hãng tàu

1.5 Workflow mô tả chi tiết quy trình
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Đăng nhập

2.1 Đăng ký
Đăng ký bằng cách: Sau khi hãng tàu ký hợp đồng với Cảng Đà Nẵng, Cảng Đà Nẵng
cung cấp một tài khoản để đăng nhập web portal ePORT.

2.2 Đăng nhập
Truy cập vào EPORT theo địa chỉ:http://eport.danangport.com/carrier/login
Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký qua Cảng Đà Nẵng

2.3 Quên mật khẩu và thay đổi thông tin
Đối với trường hợp Quên mật khẩu hoặc cần thay đổi thông tin Hãng tàu xin vui lòng liên
hệ tới IT DNP để được cấp mới, vui lòng gửi email đến: lehanam@danangport.com, sđt:
0988.222.202

3 Quản lý eDO/DO
Đường dẫn: Menu → Quản lý DO/eDO
Chức năng:
 Quản lý thông tin DO/eDO
 Cập nhật Hạn lệnh
 Cập nhật Ngày miễn lưu vỏ
 Cập nhật Nơi hạ rỗng
 Kiểm tra lịch sử thay đổi thông tin

3.1 Tìm kiếm thông tin DO/eDO
 Nhập một trong các dữ liệu số Bill, Số Container , Vessel. Voy NO hoặc chọn Từ
ngày …. đến ngày, nhấn Tìm kiếm
 Danh sách DO/eDO trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra
 Nhấn vào từng Bill để xem chi tiết mỗi Bill

3.2 Kiểm tra trạng thái DO/eDO
Hãng tàu có thể kiểm tra trạng thái Bill thông qua Status

: Trạng thái logistic chưa làm lệnh

: Trạng thái logistic chờ làm lệnh
 Đã làm lệnh: Trạng thái logistic đã làm lệnh
 Đã gate in: Trạng thái tài xế đã vào cổng

3.3 Cập nhật Container
User có thể sửa Hạn lệnh, Ngày miễn lưu vỏ hoặc Nơi hạ rỗng bằng chức năng Cập
nhật.
a) Cập nhật theo lô
 Đánh dấu tất cả các Container NO muốn chỉnh sửa
 Nhấp chọn

trên danh sách chức năng của bảng dữ liệu

 Điều chỉnh các thông tin cần cập nhật
 Kiểm tra lại thông tin và chọn Xác nhận

b) Cập nhật từng container trong BILL
 Tới cột ACTION của bảng dữ liệu DO/eDO
 Nhấp chọn vào chức năng Cập nhật của dòng dữ liệu có Container muốn chỉnh
sửa.

 Điều chỉnh các thông tin cần cập nhật
 Kiểm tra lại thông tin và chọn Xác nhận

3.4 Lịch sử thay đổi thông tin
Để xem lại lịch sử đã thay đổi thông tin, User sử dụng chức năng Xem lại lịch sử chỉnh
sửa theo từng Container.
- Tới cột ACTION của bảng dữ liệu DO/eDO
- Nhấp chọn vào chức năng Lịch sử của dòng dữ liệu có Container muốn kiểm tra.

-

Xem lại lịch sử chỉnh sửa:

3.5 Phát hành DO
User tạo lệnh giao hàng – DO gửi Cảng Đà Nẵng bằng chức năng Phát hành DO
 Nhấp chọn
để tới màn hình tạo mới DO
 Nhập thông tin vào các trường ở lưới, lưu ý: các trường có gắn dấu (*) là bắt buộc
phải nhập.
 Sau khi nhập thông tin xong, nhấn nút lệnh:
 Màn hình xuất hiện cảnh báo
 User kiểm tra lại thông tin và chọn “Đồng ý” .
 Sau khi bấm nút “Đồng Ý”, hệ thống tự động gửi email đến Hãng tàu với nội dung
như sau:

 Sau khi nhấn nút “ Đồng Ý”, màn hình trở lại trang chính quản lý DO. Với trạng
thái:

 Khi Cảng Đà Nẵng làm lệnh cho Khách hàng để giao container thì trạng thái
chuyển đổi thành:

Lưu ý: Khi trạng thái “Chưa làm lệnh” hãng tàu có quyền chỉnh sửa dữ liệu thuộc số vận
đơn (B/L no) đó.
Khi trạng thái “Đã làm lệnh”, hãng tàu không được quyền chỉnh sửa dữ liệu nữa.

3.6 Lịch sử thay đổi thông tin
Để xem lại lịch sử đã thay đổi thông tin, User sử dụng chức năng Xem lại lịch sử chỉnh
sửa theo từng Container
 Tới cột ACTION của bảng dữ liệu DO
 Nhấp chọn vào chức năng Lịch sử của dòng dữ liệu có Container muốn kiểm tra.

4 Báo cáo DO/eDO
Đường dẫn: Menu → Báo cáo DO/eDO/DO
Chức năng: Hỗ trợ User tra cứu chi tiết thông tin các Bill và kiểm tra trạng thái của từng
Container
 Nhập số Vessel,Voy No hoặc chọn Từ ngày …..đến ngày….., nhấn nút tìm kiếm
 Danh sách eDO/DO tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra

5 Tra cứu Container
Đây là chức năng giành cho khách hàng tra cứu thông tin cần thiết của tàu chuyến ở bất
kỳ nơi nào mà không cần đến Cảng.
5.1 Container moverment
Đường dẫn: Tra cứu → Container moverment
Chức năng: Đây là chức năng hỗ trợ hãng tàu truy xuất dòng di chuyển container đang
tồn trong Cảng.

5.2 Storage Full
Đường dẫn: Tra cứu → Storage Full
Chức năng: Hỗ trợ User tra cứu chi tiết thông tin các Bill và kiểm tra trạng thái của từng
Container

 Nhập số Vessel,Voy No hoặc chọn Từ ngày …..đến ngày….., nhấn nút tìm
kiếm
 Danh sách DO/eDO/DO tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra

5.3 Storage Empty
Đường dẫn: Tra cứu → Storage Empty
Chức năng: Hỗ trợ User tra cứu chi tiết thông tin các Bill và kiểm tra trạng thái của từng
Container
 Nhập số Vessel,Voy No hoặc chọn Từ ngày …..đến ngày….., nhấn nút tìm
kiếm
 Danh sách DO/eDO/DO tạo trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra

