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I.

HƯỚNG DẪN CHUNG
- Biểu mẫu có thể chỉnh sửa, lưu trữ để sử dụng cho những giao dịch sau tương tự file word.
- Biểu mẫu không yêu cầu user sử dụng.
- Đối với những trường có thông tin dài hơn với phần để trống: Nhấn vào nút thêm trang để
điền thông tin. Trang thêm mới sẽ xuất hiện ở cuối biểu mẫu.
- Điền thông tin vào những ô trong khung.
- Những nội dung có dấu * và những ô có khung đỏ

thể hiện nội dung bắt buộc

điền trong biểu mẫu.
- Đối với nội dung có liên quan chỉ được chọn một giá trị: dấu  đã chọn trước đó sẽ tự động
mất đi khi chọn lại ô khác.
- Đối với những nội dung có liên kết với nhau: dấu  sẽ tự động link với nhau khi chọn một
trong những ô có nội dung liên kết.
- Đối với những thông tin bắt buộc nhập số chỉ cho phép nhập số, giá trị tự động định dạng với
2 số thập phân.

II. CÁC TÍNH NĂNG HỖ TRỢ NHẬP LIỆU
1. Tính năng hướng dẫn cách điền
Click vào biểu tượng

khi cần hướng dẫn cách điền vào ô cần nhập thông tin
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2. Tính năng chọn loại tiền, ngày tháng
2.1 Chọn loại tiền dựa trên thông tin đã liệt kê: Click vào ô liên quan đến loại tiền sẽ xuất
hiện nút xổ để chọn loại tiền

2.2 Chọn ngày tháng dựa trên bảng có sẵn: Click vào ô ngày tháng sẽ xuất hiện nút xổ để
chọn ngày, tháng tự động theo định dạng dd/mm/yyyy.

Lưu ý: Đối với L/C mở cho nhiều hợp đồng, ô ngày tháng sẽ thể hiện dạng text để nhập
theo định dạng dd/mm/yyyy.

3. Tính năng kiểm tra nhập thông tin tài khoản
Biểu mẫu sẽ cảnh báo khi nhập chưa đúng định dạng 12 ký tự số vào ô số tài khoản để kiểm
tra lại thông tin nhập.
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4. Tính năng hỗ trợ nhập dữ liệu một cách linh hoạt đối với những nội dung đa dạng
4.1 Đối với những trường có nội dung điền thông tin dài như mô tả hàng hóa, chứng từ yêu
cầu… có thể nhập, xóa, sửa tự do tương tự như file word.

4.2 Click dấu “X” vào những chỗ có dấu “[ ]” đối với những chứng từ yêu cầu đã gợi ý sẵn.

5. Tính năng thêm trang đối với những nội dung dài, không thể hiện hết trên khung chừa trống.
Click vào dấu thêm trang

bên cạnh khung chừa trống. Trang thêm sẽ xuất hiện ở cuối

biểu mẫu để điền thêm thông tin.

6. Tính năng kiểm tra việc điền đầy đủ thông tin trên biểu mẫu
Sau khi điền vào biểu mẫu, click vào ô

để bổ sung những nội dung còn thiếu

nhằm hoàn thiện nội dung trên biểu mẫu.
Khi click vào ô kiểm tra, sẽ xuất hiện bảng thông báo những ô cần bổ sung
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