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1.

Giới thiệu tổng quan hệ thống

-

Hệ thống phần mềm hỗ trợ thanh toán trực tuyến các dịch vụ nâng vỏ, hạ vỏ, hạ
hàng được thực hiện tác nghiệp tại công ty SITC-Đình Vũ.
Hệ thống hỗ trợ khách hàng thanh toán và đổi hóa đơn điện tử nhanh chóng và
thuận tiện giúp cho khách hàng tiết kiệm được thời gian và nhân lực. Khách hàng sẽ
không phải trực tiếp đến SITC-Đinh Vũ để thanh toán và đổi hóa đơn mà khách hàng có
thể làm tại các địa điểm có mạng mạng internet.
Hệ thống được xây dựng trên nền tảng website kết nối qua internet. Địa chỉ truy
cập : http://online.sitc-dinhvu.com
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Hướng dẫn sử dụng
Đăng kí tài khoản

2.
2.1

- Truy cập địa chỉ website : http://online.sitc-dinhvu.com
- Kích chọn menu “Thanh toán online”
-

Tại giao diện đăng nhập kích chọn “Tạo tài khoản” để chuyển sang giao diện đăng
kí tài khoản

-

Nhập đầy đủ các thông tin hiện thị yêu cầu trên giao diên, upload chọn các file ảnh
chụp lại giấy phép đăng kí kinh doanh của công ty khách hàng, để SITC-Đình Vũ
đối chiếu và kiểm tra lại thông tin khách hàng đã cung cấp.
Sau khi các thông tin đăng kí được phê duyệt hệ thống sẽ gửi email kích hoạt tài
khoản cho khách hàng. Khi khách hàng kích vào đường link kích hoạt trong email
thì hoàn tất việc đăng kí tài khoản sử dụng thành công.

-
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Đăng nhập

2.2

- Tài khoản đăng nhập là email đã đăng kí
- Nhập email và mật khẩu đã đăng kí, nhập mã captra hiện thị và kích chọn “Đăng
-

2.3

nhập”
Đối với khách hàng không có tài khoản sẽ được sử dụng hai chức năng là tra cứu
thông tin hóa đơn và tra cứu thông tin booking và container.

Đăng kí thanh toán
a. Nâng vỏ
- Hiện tại hệ thống hỗ trợ thanh toán book nâng vỏ chỉ định
- Nhập số book vào chọn tìm kiếm để tìm kiếm thông tin book trên hệ thống sitcdinhvu
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-

Sau khi hiện thị thông tin nhập số điện thoại để nhận mã xác nhận thanh toán
Kích chọn “Đăng kí thanh toán” hệ thống hiện thị số container được chỉ định và
chọn container để thanh toán.
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-

-

Sau khi đăng kí thành công hệ thống hiện thị thông tin danh sách container, khách
hàng có thể xóa từng container và xóa cả danh sách container, khi container chưa
được thanh toán.
Khách hàng có thể theo dõi được trạng thái tác nghiệp của container
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b. Hạ vỏ
-

-

Nhập thông tin bill và kích chọn “Đăng kí thanh toán”
Nhập chi tiết số container cần thanh toán, hệ thống cho phép nhập từng số
container hoặc nhập danh sách container theo file excel, khách hàng tải file excel
mẫu về nhập thông tin theo mẫu.
Yêu cầu nhập đủ số container so với số lượng container đăng kí trong bill
Khách quản lý danh sách container và thực hiện các thao tác thêm , sửa , xóa khi
container chưa được thanh toán
Theo dõi được trang thái tác nghiệp của container
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c. Hạ hàng
-

-

Nhập thông tin book và kích chọn “Đăng kí thanh toán”
Nhập chi tiết số container cần thanh toán, hệ thống cho phép nhập từng số
container hoặc nhập danh sách container theo file excel, khách hàng tải file excel
mẫu về nhập thông tin theo mẫu.
Yêu cầu nhập đủ số container so với số lượng container đăng kí trong book
Khách quản lý danh sách container và thực hiện các thao tác thêm , sửa , xóa khi
container chưa được thanh toán
Theo dõi được trang thái tác nghiệp của container.
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2.4

Thanh toán online
-

Sau khi đăng kí thanh toán thành công, các book đăng kí sẽ hiện thị trên bảng tổng
hợp các đăng kí thanh toán ở phía dưới.
Bảng dữ liệu hiển thị trang thái thanh toán.
Có chức năng thanh toán, sửa, xóa đăng kí thanh toán (chỉ được sửa xóa khi các
book đang có trạng thái chưa thanh toán)

- Kích chọn “Thanh toán” tại dòng book cần thanh toán, hệ thống hiện thị chi tiết
nội dung khách hàng cần thanh toán.
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-

-

Kiểm tra thông tin cần thanh toán, chọn loại thanh toán là thẻ ATM, Internet
Banking.
Kích nút “Thanh toán” để hệ thống kết nối tới cổng thanh toán trực tuyến của
VNPay và khách hàng thực hiện các bước thanh toán.
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- Sau khi thanh toán thành công, hệ thông sẽ gửi mã xác nhận thanh toán vào email
mặc định của tài khoản sử dụng và số điện thoại được nhập tại đăng kí thanh toán
Nội dung tin nhắn có dạng :
”SITC-DINHVU: Xac nhan thanh toan thanh cong phi [Danh sách phí trên
phiếu thu ví dụ NangVo, HaHang, HaVo”, NangVo+HaHang] so phieu thu:
ON1234567890 voi ma thanh toan la: [Mã xác nhận thanh toán]
Ví dụ: SITC-DINHVU: Xac nhan thanh toan thanh cong phi NangVo+HaHang
so phieu thu: ON1234567890 voi ma thanh toan la: 667712

Đổi hóa đơn

2.5

- Sau khi thanh toán thành công hệ thống hiện thị thông tin các giao dịch thành công

-

Kích chọn phiếu thu để tải file phiểu thu. Phiếu thu được sử dụng để xác nhận
thanh toán tác nghiệp tại SITC-Đình Vũ khi khách hàng chưa muốn thực hiện đổi
hóa đơn.
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-

Kích chọn “Chi tiết” để xem chi tiết nội dung đã thanh toán

-

Kích chọn “Phát hành hóa đơn” để thực hiện việc đổi hóa đơn. Mỗi một giao dịch
thành công được thực hiện đổi hóa đơn một lần.

-

Hệ thống sẽ mặc định hiện thị thông tin tài khoản đã đăng kí.
Khách hàng có thể đổi hóa đơn cho mã số thuế khác, nhập mã số thuế và tìm kiếm
hoặc nhập đầy đủ thông tin mã số thuế, tên công ty và địa chỉ
Chú ý : khách hàng đảm bảo thông tin chính xác trước khi đổi hóa đơn
Khách hàng có thể xem trước nội dung hóa đơn trước khi phát hành hóa đơn bằng
cách kích chọn nút “Xem trước hóa đơn”

-
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-

-

-

Sau khi kiểm tra thông tin chính xác, khách hàng nhập mã captra và kích chọn
“phát hành hóa đơn”. Hệ thống thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn sẽ được
tạo trong vòng 5 phút
Sau khi hóa đơn được phát hành, khách hàng có thể xem hóa đơn. Hóa đơn điện tử
của khách hàng sau khi phát hành sẽ được ký số sau thời gian 4h. Trong thời gian
đó, khách hàng có thay đổi nội dung hóa đơn thì liên hệ tới SITC-Đình Vũ để
được hỗ trợ sửa đổi.
Sau khi hóa đơn đã ký số , hóa đơn sẽ không được sửa.
Khi hóa đơn ký số khách hàng có thể tải file pdf hoặc file xml
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2.6

Quản lý giao dịch và hóa đơn
a. Danh sách đăng kí chưa thanh toán
- Hệ thống tổng hợp các đăng kí chưa thanh toán, hỗ trợ tìm kiếm theo thời gian và
tác nghiệp

- Tại đậy, khách hàng có thể thực hiện các thao tác thanh toán, sửa, hủy đăng ký,
-

xem nhanh chi tiết thanh toán
Kích thanh toán hệ thống hiển thị giao diện thanh toán.
Kích sửa hệ thống hiện thị giao diện sửa đăng thanh toán

b. Danh sách đăng kí đã thanh toán
- Hệ thống tổng hợp các đăng kí đã thanh toán thành công, hỗ trợ tìm kiếm theo thời
gian và tác nghiệp
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- Hệ thống hiển thị các trạng thái của giao dich thành công, đã được đã được đổi
-

hóa đơn và hóa đơn đã được phát hành hay ký số.
Tại đây, khách hàng thực hiện các thao tác phát hành hóa đơn, xem hóa đơn, tải
file pdf, tải file xml và xem nhanh chi tiết thanh toán.

c. Danh sách hóa đơn

- Hệ thống tổng hợp hóa đơn đã được phát hành theo thời gian, thời gian tìm kiếm
-

không quá 1 tháng.
Tìm kiếm tất cả các hóa đơn được phát hành online hoặc được viết tại văn phòng
SITC-Đình Vũ cho mã số thuế đã được đăng kí khi tạo tài khoản.
Tìm tất cả các hóa đơn theo mã số thuế khác theo tài khoán sử dụng đã phát hành
qua website.

- Tại đây, khách hàng theo dõi được trạng thái hóa đơn, và thực hiện các thao tác
xem hóa đơn, tải file pdf, tải xml
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2.7

Tra cứu
a. Tra cứu thông tin container
-

Tra cứu thông tin booking, container theo số book hoặc số container
Nhập thông tin cần tìm kiếm thông tin

b. Tra cứu hóa đơn
- Tra cứu thông tin hóa đơn theo số hóa đơn, và thực hiện thao tác xem hóa đơn, tải
-

file pdf, tải file xml
Nhập thông tin tìm kiếm
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2.8

Quản lý tài khoản
a. Thông tin tài khoản
- Hệ thống hiển thị thông tin tài khoản và cho phép sửa thông tin email, số điện
thoại

b. Thay đổi mật khẩu
- Thay đổi mật khẩu, nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới để thay đổi.
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