HƯỚNG DẪN GÁN QUYỀN KHAI BỔ SUNG
1. Đối tượng sử dụng
a. Hãng tàu, Chủ tàu, đại lý hãng tàu (người tạo ra bộ hồ sơ)
b. Hãng tàu Shareslot, công ty giao nhận trực tiếp được hãng tàu, chủ
tàu, đại lý hãng tàu gán quyền (cấp 1)
2. Tạo hồ sơ
- Sau khi chủ tàu tạo hồ sơ và hệ thống chuyển đến trang upload các bản khai
và xuất hiện thêm 1 tab là “Gán quyền khai bổ sung”. Có thể thực hiện
chức năng này sau khi thực hiện Tạo hồ sơ bằng cách vào chức năng “Khai
trực tiếp” tương ứng với bộ hồ sơ muốn gán quyền khai bổ sung chứng từ.

- File template mẫu: vui lòng download file template mới từ hệ thống (đã bổ
sung sheet Add User để khai dữ liệu phân quyền

3. Hướng dẫn khai
- Hãng tàu nhập các thông tin chính xác cho Users
+ Cột A (từ A5 trở xuống): nhập vào Tên tài khoản: Đây chính là ID
(tài khoản đăng nhập của các hãng tàu khác, các forwader). Bắt buộc
nhập. Ví dụ: 0100101308
+ Cột B (từ B5 trở xuống): nhập vào Tên hãng tàu/đại lý: Tên của hãng
tàu, đại lý… Không bắt buộc.
+ Cột C (từ C5 trở xuống): nhập vào Địa chỉ của hãng tàu, đại lý…
Không bắt buộc

+ Từ cột D đến cột K (từ dòng 5 trở xuống): Chọn các bản khai cần
gán. Muốn gán quyền khai báo chứng từ nào, chọn Yes/Có. Người lại
chọn Không/No.
- Sau khi nhập xong, upload file excel
- Kết quả sau khi upload file excel

4. Các chức năng khi sử dụng Tab gán quyền khai bổ sung
- Thêm: hệ thống kiểm tra nếu tồn tại users đó rồi thì cập nhật nếu không thì
thêm mới
- Thay đổi: Hệ thống sẽ thay đổi các users mà người đó đã gán đó về đúng
với các users trong file excel
5. Khuyến cáo và lưu ý
- File template excel:
o Không sửa cấu trúc của file
o Không sửa định dạng của các cell
- Trước khi upload kiểm tra các users đã đúng chưa, nếu không khi upload sẽ
xảy ra trường hợp có users không được gán quyền do viết sai tên đăng nhập

