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Tra cứu container
-

Đây là chức năng giành cho khách hàng tra cứu thông tin cần thiết của container ở bất kỳ nơi
nào mà không cần đến Cảng. Chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin ở nhiều Site như Cát Lái, TCIT,
TCTT, TCCT.

-

Để tra cứu thông tin container, User nhập vào các thông tin sau đây:
1. Không cần tài khoản đăng nhập vào Eport
2. Nhấn vào Searching -> Container Information
3. Chọn Site

Tìm vòng đời cuối của Container
4. Nhấn vào Last movement nếu muốn tìm kiếm thông tin vòng đời cuối của container
5. Nhập vào số container, nếu muốn tìm kiếm nhiều container cùng lúc thì nhập cách nhau
bằng dấu phẩy
6. Nhập vào Capcha được hiển thị lên
7. Nhấn Search
8. Thông tin hiển thị như sau:

Tìm thông tin Container theo lô
9.
10.
11.
12.

Nhấn vào Batch Search
Nhập vào số container đang tồn tại trong bãi, lưu ý rằng nhập vào 1 số cont
Nhập vào Capcha được hiển thị lên
Nhấn Search

Tra cứu tàu chuyến
-

Đây là chức năng giành cho khách hàng tra cứu thông tin cần thiết của tàu chuyến ở bất kỳ nơi
nào mà không cần đến Cảng. Chức năng hỗ trợ tìm kiếm thông tin ở nhiều Site như Cát Lái, TCIT,
TCTT, TCCT.

-

Để tra cứu thông tin tàu chuyến, User nhập vào các thông tin sau đây:
1. Không cần tài khoản đăng nhập vào Eport
2. Nhấn vào Searching -> Container Information
3. Chọn Site
4. Nhập vào tên Tàu hoặc chuyến
5. Nhập vào Capcha ở ô bên cạnh
6. Nhấn nút Search

