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1.

Giới thiệu tổng quan hệ thống

- Hệ thống phần mềm hỗ trợ tra cứu thông tin kho trực tuyến bao gồm các thông tin
-

và hình ảnh của hàng hóa nhập vào kho, xuất khỏi kho , kiểm tra container và các
báo cáo nhập kho , xuất kho, hàng tồn kho.
Hệ thống được xây dựng trên nền tảng website kết nối qua internet. Địa chỉ truy
cập : http://online.sitc-dinhvu.com
Liên hệ hỗ trợ:
02253.260.107: Bộ phận thông tin kho hàng xuất khẩu.
02253.260.019: Bộ phận thông tin kho hàng nhập khẩu.
02253.260.016: Hỗ trợ kỹ thuật website.
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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.
Liên hệ với bộ phận thông tin kho để cấp tài khoản khi chưa đăng kí online,
hoặc cấp quyền tra cứu trên hệ thống khi đã đăng kí online

-

-

4

2.2

Đăng nhập
- 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
nhập”

2.3

Tra cứu nhận hàng xuất khẩu
- Trên menu chọn “E-Warehouse”  “Hàng xuất khẩu”  “Tra cứu nhập kho”

Bước 1: Nhập số book hoặc PO cần tìm kiếm
Bước 2: Nhập số captra
Bước 3: Chọn “Tìm kiếm nhanh” hoặc “Tìm kiếm chậm”
Tìm kiếm nhanh : hiện thị ảnh có độ phân giải nhẹ nên tốc độ tìm kiếm sẽ nhanh.
Tìm kiếm chậm : hiện thị ảnh có độ phân giải cao nên tốc độ tìm kiếm sẽ chậm hơn.
Kết quả sau khi tìm kiếm sẽ là thông tin xe chở hàng hóa của PO cần tìm kiếm, kích vào
“Chi tiết” trên từng dòng để xem danh sách các palet đã nhận vào kho và hình ảnh của
palet đó.
Kích vào từng ảnh để xem ảnh phóng to và có thể download từng ảnh
Kích chọn “Tải về” để tải toàn bộ ảnh của palet đó.
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Tra cứu đóng hàng xuất khẩu

2.4

- Trên menu chọn “E-Warehouse”  “Hàng xuất khẩu”  “Tra cứu xuất kho”
Bước 1: Nhập số container đóng hàng hoặc PO cần tìm kiếm
Bước 2: Nhập số captra
Bước 3: Chọn “Tìm kiếm nhanh” hoặc “Tìm kiếm chậm”
-

Tìm kiếm nhanh : hiện thị ảnh có độ phân giải nhẹ nên tốc độ tìm kiếm sẽ nhanh.
Tìm kiếm chậm : hiện thị ảnh có độ phân giải cao nên tộc độ tìm kiếm sẽ chậm
hơn.
Kết quả tìm kiếm sẽ hiện thi 3 nội dung gồm kiểm tra vỏ container, thông tin đóng
hàng và thông tin kẹp chì.

a. Kiểm tra vỏ container

-

Tại dòng “CHECKVO” chọn chi tiết để xem thông tin và hình ảnh kiểm tra
container
Kich vào từng ảnh nhỏ để xem ảnh phóng to và tải về từng ảnh
Kích “Tải tất cả ảnh” để tải về toàn bộ ảnh kiểm tra container
Kích “Xem file CheckList” để xem và tải về file kết luận kiểm tra container
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b. Đóng hàng vào container
- Tại dòng “DONGHANG” chọn “Chi tiết” để xem hình ảnh đóng hàng vào
container

- Hệ thống hiển thị hình ảnh từng lớp hàng trong container sau khi đóng.
- Kích “Tải tất cả ảnh” để tải tất cả ảnh lớp hàng
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- Trong phần danh sách PO hiện thì dach sách các PO được đóng vào trong
container, kích chọn “Xem ảnh” để xem ảnh từng palet đóng hàng hoặc “Tải
về” để tải toàn bộ ảnh của PO đó.

-

Kich vào từng ảnh nhỏ để xem ảnh phóng to và tải về từng ảnh

c. Kẹp chì
- Tại dòng “KEPCHI” chọn chi tiết để xem hình ảnh kẹp chì

-

Kich vào từng ảnh nhỏ để xem ảnh phóng to và tải về từng ảnh
Kích “Tải tất cả ảnh” để tải về toàn bộ ảnh kẹp chì container.
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2.5

Báo cáo hàng xuất khẩu
- Báo cáo hàng xuất bao gồm 3 loại báo cáo:
+ Báo cáo nhập kho : tìm kiếm danh sách các PO đã được nhập vào kho theo
thời gian
+ Báo cáo xuất kho : tìm kiếm danh sách cac PO nhập vào kho theo thời
gian nhập đã được xuất ra khỏi kho.
+ Báo cáo tồn kho: tìm kiếm danh sách cac PO nhập vào kho theo thời gian
nhập vần còn ở trong kho.
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Bước 1: Nhập thời gian từ ngày đến ngày
Bước 2: Nhập số captra
Bước 3: Chọn “Tìm kiếm”
Bước 4: Sau khi có kết quả tìm kiếm chọn “Export Excel” để kết xuất excel

2.6

Tra cứu nhận hàng nhập khẩu
- Trên menu chọn “E-Warehouse”  “Hàng nhập khẩu”  “Tra cứu nhập kho”

Bước 1: Nhập số container hoặc house bill cần tìm kiếm
Bước 2: Nhập số captra
Bước 3: Chọn “Tìm kiếm nhanh” hoặc “Tìm kiếm chậm”
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-

-

Kết quả hiển thị tìm theo số container là danh sách các house bill trong container
hàng nhập đó, và nếu tìm theo house bill thì kết quả chỉ hiện thị house bill cần tìm
kiếm
Tại các dòng house bill kích chọn “Chi tiết” để xem danh sách palet nhận hàng
vào kho và hình ảnh.
Tại phần hình ảnh khác là hình ảnh chụp chì trước khi nhận hàng, hình ảnh,
container, và hiện trạng hàng hóa bên trong container trước khi nhận
Có các nút tải ảnh của từng palet , tải ảnh của cả house bill, và tải tất cả ảnh khác
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