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Tra cứu thông tin EDO
Đây là chức năng dành cho hãng tàu tra cứu thông tin EDO là dữ liệu DO đã
được xác thực và phục vụ kiểm tra thông tin đăng kí lấy cont ra khỏi cảng
(hàng/rỗng) của hãng tàu tại khu vực Cảng đang đăng nhập vào.
1. Đăng nhập vào ePort sau khi chọn đúng khu vực Cảng
2. Chọn Tra cứu -> Tra cứu EDO được xác nhận

3. Trên màn hình Tra cứu EDO Online, User nhập vào các thông tin cần thiết
theo yêu cầu và nhấn nút Truy vấn
4. Các thông tin dùng để truy vấn :
 Từ ngày --- đến ngày: ngày nhận dữ liệu D/O của cảng
 Bill of Lading
 Nguồn tạo D/O: từ ePort, từ EDI, từ Cảng Chuyến tàuSố Container
 Lệnh giao hàng
 Đăng ký lấy Container: lệnh đã được khách hàng đăng ký lấy
container trên ePort là Y hay chưa là N
 Tình trạng giao container: container đã lấy ra khỏi cảng là Y, chưa
là N Trạng thái tách bill: bill gốc đã được khách hàng forwarder
tách ra thành house bill là Y, chưa tách là N

Tra cứu EDO
Đây chức năng dành cho hãng tàu tra cứu thông tin tất cả EDI được tạo
từ các nguồn (truyền từ EDI, nhập liệu từ Eport, từ Cảng)
1. Đăng nhập vào ePort sau khi chọn đúng khu vực Cảng
2. Chọn Đăng ký -> Khai báo EDO

3. Trên màn hình Lọc tìm kiếm, User nhập vào các thông tin cần thiết
theo yêu cầu và nhấn nút Truy vấn
4. Các thông tin dùng để truy vấn :
 Từ ngày --- đến ngày: ngày nhận dữ liệu D/O của cảng
 Chuyến tàu
 Bill of lading
 Số Container
 Lệnh giao hàng
 Yêu cầu: Thêm mới, Chỉnh sửa hoặc xóa
 Nguồn tạo EDO: EDI (Từ Hãng Tàu), TOS (Từ Cảng) hoặc EPORT
 Đã xử lý đồng bộ vào Delivery Order: lệnh DO đã được Cảng xử lý
để thành EDO có các trạng thái sau:


Chưa xử lý: lệnh chưa được xử lý vào hệ thống Cảng



Đã xử lý; xử lý thành công vào hệ thống Cảng



Lỗi xử lý: đã xử lý nhưng có lỗi Khai báo D/O online

Thêm mới lệnh EDO từng cont theo form (nhập tay)
Đây là chức năng dùng để khai báo 1 lệnh D/O online của hãng tàu, lệnh này sẽ được
sử dụng thông tin để khách hàng nhận container hàng tại Cảng mà không cần phải nộp
lệnh D/O giấy tại quầy thủ tục của Cảng.

1. Đăng nhập vào ePort
2. Chọn Đăng ký -> Khai báo EDO
3. Nhấn nút Thêm
4. Trên màn hình Khai báo D/O nhập các thông tin cần thiết và nhấn Lưu

Khai báo EDO list cont theo file excel
Đây là chức năng dùng để khai báo 1 hay nhiều lệnh EDO của hãng tàu, lệnh này sẽ
được sử dụng thông tin để khách hàng nhận container hàng tại Cảng mà không cần
phải nộp lệnh D/O giấy tại quầy thủ tục của Cảng.

1. Đăng nhập vào ePort
2. Chọn Đăng ký -> Khai báo EDO
3. Nhấn nút Nhập Excel
4. Trong màn hình Import excel, nhấp vào Tải tập tin mẫu tại đây để tải
mẫu file về điền thông tin D/O

5. Sau khi điền thông tin vào file excel, nhấn vào nút Chọn tập tin excel
hoặc Mở thư mục có chứa file cần import và kéo thả vào

6. Sau khi Chọn tập tin Excel, nhấn vào nút Nạp dữ liệu

7. Sau khi nạp dữ liệu thành công, nhấn Lưu trên màn hình để import
thông tin vào hệ thống.
Lưu ý:
 MSG_FUNC là N: thêm mới lệnh DO; U: cập nhật thông tin lệnh DO; D:
xóa thông tin lệnh DO

Chỉnh sửa lệnh EDO
Đây là chức năng dùng để chỉnh sửa 1 hay nhiều lệnh EDO của hãng tàu. Các thông tin
chỉnh sửa sẽ được cập nhật vào hệ thống Cảng và khách hàng phải khai báo đúng
thông tin đã được chỉnh sửa để nhận container hàng.
I.

Để chỉnh sửa lệnh EDO bằng phương pháp import excel, vui lòng xem Khai báo
EDO list cont theo file excel nhưng MSG_FUNC = U

II.

Để chỉnh sửa lệnh DO bằng tay, vui lòng thực hiện các bước sau:
1. Đăng nhập vào ePort
2. Chọn Đăng ký -> Khai báo EDO

3. Nhấn vào nút

trên dòng DO cần chỉnh sửa trong lưới Danh sách

D/O đã khai báo
4. Trên màn hình Cập nhật D/O, user nhập vào thông tin cần chỉnh sửa và
nhấn nút Sửa

5. Nếu Bill of lading có nhiều container, hệ thống sẽ hỏi có muốn cập nhật
hàng loạt không

6. User nhấn Xác nhận nếu muốn tất cả các container có cùng bill_of_lading
cùng thay đổi, nhấn Thoát nếu không muốn

Lưu ý: Các quy tắc chỉnh sửa lệnh D/O
 Chưa đăng ký eport, chưa tách bill:


Sửa: Hạn lệnh, Số ngày miễn, Nơi hạ rỗng, số lệnh, mã bảo mật,
tàu nhập, chuyến nhập, tên khách hàng

 Đã đăng ký eport hoặc đã tách bill:


Sửa: hạn lệnh, số ngày miễn, nơi hạ rỗng

 Đã có phiếu EIR trong TOS nhưng chưa gate in:


Sửa: Hạn lệnh.

 Đã Gate in/ gate out:


Không được sửa bất kỳ thông tin gì

Xóa lệnh EDO
Đây là chức năng dùng để xóa 1 hay nhiều lệnh EDO của hãng tàu, khi lệnh EDO được
xóa, khách hàng không thể khai báo lệnh để lấy container hàng tại Cảng

I.

Để xóa lệnh EDO bằng phương pháp import excel, vui lòng xem Khai báo
EDO list cont theo file excel nhưng MSG_FUNC = D

II.

Để xóa lệnh EDO bằng tay, vui lòng thực hiện các bước sau:
1. Đăng nhập vào ePort

2. Chọn Đăng ký -> Khai báo EDO Nhấn vào nút

trên dòng DO

cần xóa trong lưới Danh sách D/O đã khai báo
3. Nhấn Xác nhận nếu user chắc chắn muốn xóa.

Lưu ý: chỉ xóa những lệnh chưa đăng ký eport, chưa tách bill

Stop/ Hủy Stop Container
Đây là chức năng dùng để Stop một hay nhiều container của hãng tàu, khi đã Stop cont
thì cont không thể Gate In. Chỉ Stop/ Hủy Stop khi cont chưa Gate Out, đã Gate Out
không thể Stop/ Hủy Stop.
1. Tra cứu -> Tra cứu EDO được xác nhận
2. Thông tin truy vấn:
 Từ ngày --- đến ngày: ngày nhận dữ liệu D/O của cảng
 Bill of lading
 Chuyến tàu
 Số Container
 Nguồn tạo D/O: EPORT, EDI từ hãng tàu hoặc TOS từ cảng
 Đăng kí lấy Container: lệnh đã được khách hàng đăng ký lấy
container trên ePort là Y hay chưa là N, trắng là cả 2 điều kiện
 Lệnh giao hàng
 Tình trạng giao container: N là chưa giao cont ra khỏi cảng, Y là đã
giao cont ra khỏi cảng

 Trạng thái tách Bill: Chưa tách bill hoặc đã tách bill

3. Sau khi đã điền thông tin và chọn số cont muốn Stop, hệ thống sẽ hiện như sau:

4. Hủy Stop thì ta chọn cont muốn hủy Stop, hệ thống sẽ hiện như sau:

Lưu ý: Không thể Stop/ Hủy Stop khi cont đã Gate Out, nếu vẫn Stop thì sẽ hiện thông
báo này:

