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1 GIỚI THIỆU
G

t

ut

u

– SNP ePort là cổng thông tin của Tân Cảng Sài Gòn (SNP) được phát triển bởi
Công ty Cổ phần Giải pháp CNTT Tân Cảng (TCIS).
– ePort cung cấp thông tin container, tàu chuyến, danh sách container nhập/xuất,
công cụ theo dõi tình hình 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 VNPT – được cơ
quan Thuế chấp nhận.

–

u

u
t
– Hệ thống chạy tốt nhất trên các trình duyệt: Chrome, Firefox.
Đ u
– P
ar eti Tru t
c
sóc
Điện thoại: 1800.1188 (miễn phí 24/7)
Email: ttcskh@saigonnewport.com.vn
–

c

à

ội P t Hà C
Từ
Ms. Phạ
ùy ra
Điện thoại: +84 28.36220116 - 1985 (giờ hành chính)
+84 28.36220116 - 1905 (ngoài giờ hành chính)
Email: eport.phct@saigonnewport.com.vn
dkn.phct@saigonnewport.com.vn

– Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật IT
Điện thoại: +84 28.730 13579 (24/7)
Email: support.it@saigonnewport.com.vn

2 Đă

ký

ậ

o t à

từ ả

ó

o à

đ

tử (EDO)

Đây là chức năng dùng để đăng ký nhận cont hàng từ Cảng có EDO (chỉ p
dụng cho 1 số ã tàu như Maerk Line). User chỉ cần đăng ký theo thông tin
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lệnh nhận được từ hãng tàu, sau đó thanh toán, xác thực và vào thẳng cổng
Cảng nhận cont mà không cần phải đem lệnh đến quầy thủ tục xác nhận như
trước.
Ở màn hình đăng ký nhận cont hàng cho cảng, khi User nhập vào cont thuộc
hãng tàu có EDO thì các trường :số cont, số Bill, Tên khách hàng, Mã nhận
cont, Số lệnh, Hạn lệnh được hiện lên, yêu cầu User phải nhập đúng tất cả
thông tin trên thì mới Lưu thành công.
Đồng thời xuất hiện thông báo “Hãng tàu có áp dụng lệnh giao hàng điện tử.
Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin theo lệnh hãng tàu cấp”
Bước 1: Chọn Đăng ký -> Nhận cont hàng từ Cảng
Bước 2: Nhấn Tạo lô mới hay Chọn lô
Bước 3: Nhấn Thê
Bước 4: Chọn Có ED
Bước 5: User nhập vào thông tin: số Cont, chủ khai thác, số Bill, Tên Khách
hàng, Mã nhận cont, Số lệnh, Hạn lệnh

Bước 6: nhấn Lưu
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a. X c t ực nhậ co t à

từ cả

có ED

Sau khi khai báo thành công, User nhấn vào nút X c t ực (chỉ hiện thị cho lô
hàng có khai báo cont EDO và khi User nhấn chọn vào dòng thông tin đăng ký
trên lưới ) để nhận mã OTP gửi vào số điện thoại khi đăng ký tài khoản Eport

Sau khi User nhấn vào nút X c t ực, màn hình Xác thực hiện ra, User nhập
vào số Container hay số Lệnh muốn xác thực, rồi nhấn vào biểu tượng tìm
kiếm
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Khi có kết quả tìm kiếm, User nhấn chọn vào số đăng ký muốn xác thực, rồi
nhấn nút Gửi ã x c t ực
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Khi có mã xác thực gửi vào số điện thoại của User với tin nhắn theo cú pháp
sau “Quý khách đang thực hiện đăng ký lấy container, số lệnh … , số bill …,
Hãng tàu …. Mã xác thực đăng ký là ….
User lấy mã xác thực nhập vào ô Mã xác thực rồi bấm nút X c t ực.
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Khi nhận được hệ thống thông báo “xác thực thành công”, User có thể vào
thẳng cổng cảng để nhận container (quý
c cu
cấp số phiếu và số
Co tai er để gate in)
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Lưu ý: khi xác thực thành công, User không thể xác thực thêm lần nữa, và
không thể sửa thông tin của số phiếu.
User đóng màn hình xác thực, nhấn nút Refresh, Nút Sửa sẽ chuyển thành nút
Xem nhưng User vẫn thanh toán online bình thường
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b.

ai b o ạ rỗ co t có ED
Đây là chức năng khai báo hạ rỗng container thuộc hãng tàu có đăng ký truyền
EDO cho Cảng.
Khi hạ rỗng container thuộc những hãng tàu này User bắt buộc phải nhập đầy
đủ các thông tin như số Bill, số lệnh (của lệnh nhận cont hàng được cấp tại
Cảng) , khi có các thông tin trên, hệ thống sẽ tự hiển thị ngày miễn, ngày cấp
cont hàng và tự tính hạn lệnh trả rỗng như sau:

ro trường hợp ày, User sẽ đe co t đến thẳ vào cổng Cả
à
ô cần phải vào x c ận ở quầy ch ng từ
Nếu cont thuộc hãng tàu có EDO nhưng lại được cấp tại Cảng khác, User phải
nhập số Bill, số lệnh, số ngày miễn, số ngày cấp, hạn lệnh .. và phải vào quầy
phát hành chứng từ xác nhận như bình thường

3 Tá

ô từ M ster B
Đây là chức năng hỗ trợ User tách lại các đơn hàng nhận cont có EDO thành
các đơn hàng nhỏ từ đơn hàng lớn của Hãng tàu
User vào
ý -> c lô từ Master Bill
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User nhập vào đầy đủ các thông tin trên màn hình , sau đó nhấn vào Danh sách
containers
Hệ thống sẽ tìm kiếm và hiển thị kết quả ở lưới bên dưới

Nhấn chọn vào dòng dữ liệu muốn tách lô, nút T c lô sẽ hiển thị

Khi User nhấn nút c lô, màn hình hiển thị, User nhập vào các thông tin
như Tên khách hàng, Mã nhận cont, Housebill vào màn hình và nhấn Cập
nhật. User cũng có thể chọn Hosuebill trong danh sách HouseBill đã tách
trước đó
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Khi tách bill thành công , giá trị tìm kiếm của MasterBill trên lưới sẽ biến mất,
để xem thông tin lô vừa tách User phải vào màn hình Lô theo House Bill

4 Lô t eo House B
Chức năng hỗ trợ User xem lại các bill đã được tách bởi User, cũng như Sửa,
Xóa các bill đã tách (với điều kiện bill đó chưa được đăng ký trên Eport)
User vào
ý -> Lô t eo House Bill
Chọn Từ ngày… Đến ngày, nhấn Truy Vấn
Danh sách các Bill được tách trong khoảng thời gian truy vấn được hiện ra
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Nhấn vào Biểu tượng Xem chi tiết cuối mỗi dòng để xem thông tin chi tiết của
mỗi Bill
a. Sửa t ô ti Lô t eo HouseBill
Màn hình Thông tin chi tiết Bill hiển thị, User có thể thay đổi thông tin Bill rồi
nhấn Cập nhật (nếu không muốn thay đổi thông tin Bill thì nhấn ó )

b. Xóa t ô ti Lô t eo HouseBill
Để xóa HouseBill, từ màn hình Danh sách Bill được tách, User chọn Bill muốn
xóa, sao đó nhấn vào nút Xóa co t ỏi House Bill (Lưu ý rằng: nút Xóa chỉ
hiển thị khi User nhấn chọn vào ít nhất 1 dòng trong danh sách)
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