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LỜI NÓI ĐẦU
Trước thực trạng tình hình xã hội về vấn đề hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại
chúng tôi đã xây dựng “Quy trình xác thực chống hàng giả” nhằm xử lý vấn đề cấp thiết
trên của xã hội.
Chúng tôi sử dụng công nghệ kiểm kê hàng hóa hiện đang rất phổ dụng trên thị trường
là Qr-code (QR) được phát triển bởi công ty Denso Wave (Nhật Bản) vào năm 1994.
Trong sự phát triển của công nghệ thông tin việc đưa phần đọc mã Qr-code vào thiết bị di
động ngày càng được phổ cập đồng nghĩa với nó là một lợi thế có tính quyết định đến
việc chúng tôi áp dụng giải pháp này với mong muốn mang đến một giải pháp hữu ích
cho cộng đồng và xã hội.
“Quy trình xác thực chống hàng giả” là một hệ thống kết nối trực tiếp nhà sản xuất với
người tiêu dùng thông qua một quy trình chặt chẽ và nghiêm ngặt khiến đối tượng thứ ba
không thể xen vào được.
“Quy trình xác thực chống hàng giả được sử dụng để kiểm tra bằng thiết bị di động để
đọc trực tiếp mã vạch ma trận của tem mã QR, mang tính bảo mật tuyệt đối. Bằng cách
thiết lập và xây dựng quy trình xác thực chặt chẽ, đảm bảo quản lý chính xác từng mã
tem, từng sản phẩm tương ứng, trong đó nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ nắm được
những mã độc lập và có thể được tạo ra một cách độc lập với nhau trên lớp tem bảo mật
đảm bảo tính xác thực của thông tin và sản phẩm tương ứng. Điều này không chỉ giúp
ngăn chặn được hàng giả từ bên thứ ba mà còn giúp ngăn chặn được việc làm giả tem
hoặc giả sản phẩm ngay chính bởi nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
Quy trình xác thực chống hàng giả giúp người tiêu dùng có thể kiểm tra hàng hóa một
cách nhanh chóng và chính xác, cũng như cung cấp cho nhà sản xuất xu hướng tiêu dùng
và quản lý thị trường một cách nhanh chóng để có kế hoạch phát triển thị trường, hoàn
thiện sản phẩm cũng như chế độ sau bán hàng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách
hàng. Thông qua đó quy trình xác thực còn giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người
tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu cho các nhà sản xuất.
Quy trình xác thực chống hàng giả còn giúp doanh nghiệp quản lý và phân khúc thị
trường cung cầu để xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, quản lý dòng tuần hoàn
và vòng đời của sản phẩm hàng hóa, loại trừ hàng lậu, hàng kém chất lượng mạo danh
trên thị trường giúp người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về chất lượng, nguồn gốc, giá
chuẩn của sản phẩm một cách đơn giản và nhanh nhất, thúc đẩy quảng bá thị trường và
nâng cao tầm thương hiệu Việt.” (Trích hiệu quả mà sáng chế đạt được – Bằng độc quyền
sáng chế số: 16036 do Cục sở hữu trí tuệ cấp tại Quyết định số 61711/QĐ – SHTT ngày
30.9.2016).
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1. Làm thế nào để đăng nhập vào hệ thống?
Bước 1: User truy cập vào trang quản trị của Hệ thống tại địa chỉ :
https://esupplychain.vn/
Bước 2: User nhập tên tài khoản, mật khẩu đã được cấp như hình ảnh mô tả bên dưới.

Hình ảnh màn hình login
Bước 3: Hệ thống tự động kiểm tra tên tài khoản, mật khẩu có tồn tại trong hệ thống
hay không.
Bước 4: Nếu tên tài khoản, mật khẩu có tồn tại trong hệ thống, hệ thống chuyển hướng
đến trang quản trị ứng với giao diện của từng tài khoản.

Hình ảnh màn hình quản trị với nhóm User quản trị Doanh nghiệp
Bước 5: Nếu tên tài khoản hoặc mật khẩu không tồn tại trong hệ thống, hệ thống thông
báo lỗi  Quay lại bước 2.
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Màn hình thông báo lỗi khi đăng nhập hệ thống sai thông tin

2. Tài khoản đã được cấp có thể thay đổi được không?
Người dùng chỉ có thể thay đổi được thông tin cá nhân, mật khẩu, không thay đổi được
tên tài khoản.
Để thay đổi mật khẩu người dùng thực hiện thao tác như sau:
Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống
Bước 2: Click vào tên tài khoản phía bên phải (góc trên màn hình quản trị) để hiển thị
ra các chức năng cập nhật thông tin cho tài khoản.
- Thông tin cá nhân
- Đổi mật khẩu

Bước 3: Chọn chức năng “Đổi Mật khẩu” và điền mật khẩu cũ và cập nhật mật khẩu
mới cho tài khoản.
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Bước 4: Nhập mã xác nhận mật khẩu mới cần thay đổi và nhấn xác nhận Thay đổi.
Bước 5: Kết thúc. Hệ thống thông báo đổi mật khẩu cho tài khoản thành công.

3. Doanh nghiệp có thể thực hiện được các chức năng nào khi ứng dụng hệ
thống Truy xuất nguồn gốc và quản lý chuỗi cung ứng của CheckVN?
TT

Chức năng
Thông tin doanh nghiệp

Quản lý sản phẩm

Quản lý phòng ban/ bộ
phận
Quản lý nhân viên, hộ sx

Quản lý khu vực SX

Quản lý tài khoản

Mô tả
Người dùng có thể cập nhật thông tin về doanh
nghiệp như:
- Tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại,
email…;
- Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp;
- Thông tin truyền thông quảng bá;
- Câu chuyện thương hiệu;
- Thông tin đại lý.
- Danh sách sản phẩm
- Thêm mới sản phẩm
- Sửa sản phẩm
- Cập nhật thông tin truy xuất sản phẩm
- Danh sách đề mục công việc
- Thêm mới đề mục công việc
- Sửa đề mục công việc
- Thêm mới phòng ban/ bộ phận;
- Xem danh sách/ sửa/ xóa phòng ban/ bộ phận.
- Thêm mới nhân viên, hộ sản xuất;
- Xem danh sách, sửa, xóa nhân viên, hộ sản
xuất.
- Thêm mới vùng
- Xem, sửa, xóa Danh sách vùng
- Thêm mới khu vực
- Xem, sửa, xóa Danh sách khu vực
- Thêm mới thửa lô, khu vực sx
- Xem, sửa, xóa Danh sách thửa lô, khu vực sx
- Thêm mới tài khoản cho nhân viên và các thành
viên/ hộ sản xuất thuộc doanh nghiệp;
- Phân quyền quản lý cho các tài khoản;
- Xem, sửa, xóa tài khoản;
- Tạm ngừng hoạt động hoặc kích hoạt tài khoản.
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Quản lý nhà cung cấp
Quản lý khách hàng

Quản lý nhà vận chuyển
Quản lý kho

Quản lý vật tư

Quản lý lệnh sản xuất

Quản lý lô sản xuất

- Thêm mới nhà cung cấp;
- Xem danh sách, sửa, xóa nhà cung cấp.
- Thêm mới chiết khấu;
- Xem Danh sách/ sửa/ xóa chiết khấu;
- Thêm mới loại khách hàng;
- Xem Danh sách/ sửa/ xóa loại khách hàng;
- Thêm mới khách hàng;
- Xem Danh sách/ sửa/ xóa khách hàng.
- Thêm mới nhà vận chuyển;
- Xem danh sách, sửa, xóa nhà vận chuyển.
- Danh sách kho
- Thêm mới kho
- Sửa kho
- Danh sách xuất kho
- Thêm mới xuất kho
- Sửa xuất kho
- Danh sách nhập kho
- Thêm mới nhập kho
- Sửa nhập kho
- In phiếu xuất kho
- Danh sách vật tư tồn kho
- Danh sách tồn kho sản phẩm
- Danh sách vật tư
- Thêm mới vật tư
- Sửa vật tư
- Danh sách lệnh
- Thêm lệnh
- Sửa lệnh
- Danh mục lệnh
- Thêm danh mục lệnh
- Sửa danh mục lệnh
- Danh sách lô
- Thêm mới lô
- Sửa lô
- Cài đặt định mức vật tư cho lô sản xuất
- Danh sách nhật ký sản xuất
- Thêm mới nhật ký sản xuất
- Sửa nhật ký sản xuất
- Danh sách nhật ký vật tư
- Thêm mới nhật ký vật tư
- Sửa nhật ký vật tư
- Danh sách nhật ký thu hoạch
- Thêm mới nhật ký thu hoạch
- Sửa nhật ký thu hoạch
- Danh sách nhật ký sơ chế chế biến
- Thêm mới nhật ký sơ chế chế biến
- Sửa nhật ký sơ chế chế biến
- Danh sách nhật ký bán hàng
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Quản lý mã định danh

15

Quản lý âm thanh,
thông điệp

- Thêm mới nhật ký bán hàng
- Sửa nhật ký bán hàng
- Danh sách nhật ký vận chuyển
- Thêm mới nhật ký vận chuyển
- Sửa nhật ký vận chuyển
- Cài đặt thời gian đầu mục CV
- Lịch sử SGTIN
- Danh sách phiếu kiểm nghiệm
- Thêm phiếu kiểm nghiệm
- Sửa phiếu kiểm nghiệm
- Danh sách mã định danh
- Thêm mới mã định danh
- Sửa, xóa, hủy thông tin lô mã định danh
- Phân chia lô mã, kích hoạt tem
- Cập nhật trạng thái lô mã
- Hẹn giờ kích hoạt lô mã
- Cập nhật thông tin sản phẩm cho lô mã
- Ấn định vị trí lô mã
- Khôi phục lô mã
- Phân kho cho lô mã
- Cập nhật thông tin khách hàng cho lô mã
- Danh sách âm thanh, thông điệp
- Thêm mới âm thanh
- Sửa, xóa âm thanh
- Danh sách thông điệp
- Thêm mới thông điệp
- Sửa, xóa thông điệp

4. Cách sử dụng mã Qr truy xuất nguồn gốc như thế nào?
Để sử dụng mã QR, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ các bước sau:
1. Thiết lập dữ liệu ban đầu
Tài khoản
2. Tạo lập dữ liệu
Dữ liệu phòng ban
Tạo lệnh sản xuất
3. Cập nhật thông tin truy xuất
Dữ liệu nhân viên
Tạo lô sản xuất
Trạng thái lô mã
Dữ liệu khu vực sản
Cài
đặt
định
mức
vật
xuất
Dữ liệu các nhật ký
tư cho lô sản xuất
sản xuất
Dữ liệu nguyên vật
Tạo
phiếu
xuất
liệu, sản phẩm
Dữ liệu khách hàng
nhập kho vật tư, sản
Dữ liệu nhà cung
Dữ liệu bán hàng,
phẩm
cấp, phân phối
vận chuyển

Mô hình thiết lập và cập nhật thông tin
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4.
Tạo
mã
định
danh
cho
sản
phẩm
và
kích
hoạt
tem

5. Cách thiết lập các dữ liệu ban đầu để vận hành hệ thống?
5.1 Quản lý thông tin doanh nghiệp
-

Thông tin doanh nghiệp được khởi tạo trước khi bàn giao cho doanh nghiệp, vì
vậy, sẽ có một số trường thông tin là mặc định, không thể thay đổi, chỉ có tài
khoản Quản trị hệ thống mới có thể thay đổi thông tin doanh nghiệp.

-

Tài khoản doanh nghiệp chỉ được phép cập nhật các thông tin được phép thay
đổi, tương ứng với các nội dung được dựng sẵn trong giao diện Thông tin
doanh nghiệp.
* Chức năng xem, sửa thông tin doanh nghiệp:

-

User chọn “Thông tin doanh nghiệp”

User chỉnh sửa các thông tin muốn sửa trong form Thông tin doanh nghiệp

7

Giao diện màn hình hiển thị thông tin doanh nghiệp
- Mã doanh nghiệp (GCP) Là mã Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp cho
doanh nghiệp.
- Mã GLN là viết tắt của Global Location Number - Mã toàn cầu phân định địa điểm
do Tổng cục TCĐLCL cấp cho doanh nghiệp.
 Tại các trường thông tin bắt buộc có gắn * cần nhập đầy đủ nội dung, không thể để
trống: Tên doanh nghiệp; Ngành; Thương hiệu; Thành phố; Quận huyện; Phường xã
 Một số trường thông tin không thể thay đổi:
Tên doanh nghiệp: Mặc định là tên của Doanh nghiệp được cấp tài khoản
Gói doanh nghiệp: Mặc định được áp dụng khi Doanh nghiệp đăng ký trên hệ thống
 Các trường thông tin khác của doanh nghiệp có thể thay đổi và cập nhật dữ liệu mới
lên hệ thống.
+ Thông tin truyền thông quảng bá và Thông tin đại lý: là những nội dung liên quan
đến truyền thông quảng bá và thông tin đại lý của doanh nghiệp, sẽ hiển thị khi người
dùng xem thông tin truyền thông quảng bá, đại lý khi tìm kiếm trên trình duyệt.
+ Thông tin người đại diện và pháp nhân; Thông tin người liên hệ: là những thông tin
về người đại diện và liên hệ của doanh nghiệp đó.
+ Hồ sơ doanh nghiệp: User có thể cập nhật thông tin, upload hình ảnh liên quan đến
Hồ sơ doanh nghiệp bằng những tính năng trên hộp thoại như sau:

Hình ảnh các tính năng cập nhật hồ sơ doanh nghiệp
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Ví dụ: Chọn chức năng upload ảnh  Chọn biểu tượng

và làm theo hướng dẫn

Hình ảnh màn hình Upload ảnh hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp
-

Xác nhận hành động:

Nếu chọn nút

, các thông tin sẽ tự động cập nhật trong hệ thống.

5.2 Quản lý sản phẩm

User chọn Danh sách sản phẩm: để xem danh sách các sản phẩm đã đăng ký lên hệ
thống
Hoặc chọn Thêm mới sản phẩm: để thêm mới 1 sản phẩm mới lên hệ thống.
Giao diện cụ thể như hình mô tả:

Màn hình hiển thị danh sách sản phẩm
Chọn biểu tượng
lại sản phẩm

để ngừng kích hoạt sản phẩm hoặc biểu tượng
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để kích hoạt

Chọn biểu tượng

để sao chép một sản phẩm có thông tin tương tự.

Chọn biểu tượng

để chỉnh sửa thông tin về sản phẩm

hoặc

và nhấn xác nhận đồng ý để xóa sản phẩm ra khỏi hệ thống.

Chọn biểu tượng
quét tem.

để cập nhật thêm thông tin truy xuất trên màn hình

Hình ảnh màn hình chọn chức năng sửa TT sản phẩm

Hình ảnh màn hình chức năng Cập nhật thông tin truy xuất sản phẩm
Chọn biểu tượng
để cập nhật các đầu mục công việc cho
sản phẩm phục vụ cho việc cập nhật Nhật ký sản xuất cho lô sản xuất của sản phẩm.
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Hình ảnh màn hình chọn chức năng quản lý đề mục công việc

Màn hình Quản lý đề mục công việc cho sản phẩm
 Thêm mới sản phẩm

Màn hình Thêm mới sản phẩm
- GTIN là viết tắt của Global Trade Item Number - Mã số thương phẩm toàn cầu là mã
số vật phẩm (sản phẩm, hàng hóa), được cấu tạo từ mã doanh nghiệp.
Để thêm mới sản phẩm, người dùng thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn menu chức năng Thêm mới sản phẩm
Bước 2: Nhập các thông tin sản phẩm theo các ô đã dựng sẵn.
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình thêm mới sản phẩm lên hệ thống.
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5.3 Quản lý thông tin Nội bộ: Phòng ban/bộ phận; nhân viên/hộ sản xuất và
khu vực sản xuất
Lưu đồ các chức năng chính
Đăng nhập thành công

Chọn chức năng

Tìm kiếm, xem
danh sách

Thêm, sửa, xóa

Báo cáo, thống kê

Nhập nội dung, điều
kiện lọc tìm kiếm

Nhập thông tin
vào các ô dựng sẵn
của chức năng

Nhập điều kiện lọc
báo cáo

Sai
Kiểm tra

Thông báo thực
hiện chức năng
không thành công

tồn tại
Đúng
Hiển thị kết quả tìm kiếm,
báo cáo. Thông báo thêm,
sửa, xóa thành công

Kết thúc

Lưu đồ thể hiện quá trình quản lý các đối tượng
 Xem, tìm kiếm thông tin: Chức năng này giúp người dùng xem các bản ghi dữ
liệu của đối tượng theo các điều kiện lọc được xây dựng. Nội dung sau khi được
hệ thống kiểm tra sẽ hiển thị theo dạng danh sách các bản ghi.
-

Người dùng chọn chức năng trên thanh Menu trái, vào các mục có tên bắt đầu
bằng “ Danh sách….”
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-

Tìm kiếm theo điều kiện lọc

Hình ảnh màn hình kết quả tìm kiếm tại 1 số màn hình
 Thêm mới thông tin: Người dùng sẽ chọn nút
năng bắt đầu bằng từ “Thêm mới …..” trên thanh Menu

hoặc chọn nhanh chức

Ví dụ:

Hình ảnh chọn nhanh chức năng thêm mới trên thanh Menu
 Hiển thị Form mẫu để điền thông tin, với các thuộc tính riêng của từng đối tượng.
 Người dùng hoàn thành form dựng sẵn, những trường thông tin đánh dấu * là
những trường bắt buộc, còn lại có thể bỏ qua.
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 Nhấn nút

để lưu thông tin dữ liệu mới tạo lập lên hệ thống.Ngược lại chọn

 Sửa thông tin: Giúp người dùng thực hiện việc chỉnh sửa thông tin đã được tạo
lập thành công trên hệ thống
 Người dùng chọn đối tượng có trường thông tin cần chỉnh sửa
 Chọn nút

để hiển thị thông tin chi tiết của dữ liệu cần chỉnh sửa

 Hiển thị Form đã có thông tin cần chỉnh sửa, với các thuộc tính riêng của từng đối
tượng
 Chọn các trường dữ liệu cần sửa, thay đổi thông tin tại các đối tượng  Chọn nút
để cập nhật thông tin vừa sửa lên dữ liệu của hệ thống.Ngược lại chọn
 Xóa thông tin: Chức năng cho phép người dùng xóa bản ghi dữ liệu trên hệ
thống
 Người dùng chọn biểu tượng

và xác nhận xóa bản ghi trên cửa sổ thông báo

 Báo cáo, thống kê dữ liệu
-

Người dùng chọn các điều kiện lọc để tìm kiếm, hiển thị thông tin tìm kiếm trên
màn hình

-

Người dùng nhấn nút
để xuất file báo cáo với định dạng Excel, dễ dàng
trong việc gửi file báo cáo cho cấp quản lý hoặc lưu trữ dữ liệu hệ thống

Hình ảnh chức năng xem và tải báo cáo dữ liệu hệ thống

5.4 Tạo tài khoản và cấu hình chức năng cho tài khoản
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Chọn loại tài khoản:
- Tài khoản quản lý
- Tài khoản vận hành

Chọn Phòng
ban/Bộ phận,
Nhân viên, Khu
vực sản xuất

Cấu hình
chức năng
tài khoản

Thêm mới tài khoản
THÀNH CÔNG

Thứ tự các bước tạo tài khoản cho quản lý – nhân viên tại Doanh nghiệp
a. Tạo tài khoản cho quản lý tại Doanh nghiệp
-

Người dùng chọn loại tài khoản “Tài khoản quản lý”: Là loại tài khoản có
chức năng nhiệm vụ quản lý được đầy đủ, nhiểu hơn các quyền trong Doanh
nghiệp, thường dành cho các cấp quản lý của Doanh nghiệp.

Hình ảnh chức năng chọn loại tài khoản quản lý cho Doanh nghiệp
-

Người dùng chọn Module quản lý: Các Module được chọn sẽ xuất hiện các
chức năng tương ứng trong tài khoản được quyền quản lý các Module đó.
+ Trường hợp 1: Chọn tất cả : Trường hợp tài khoản sẽ có full quyền quản lý
các đối tượng trong hệ thống
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+ Trường hợp 2: Tùy chọn các Module mà tài khoản quản lý sẽ quản lý: Tài
khoản sẽ chỉ được quyền quản lý các đối tượng tương ứng với Module được
chọn

b. Tạo tài khoản vận hành cho nhân viên tại Doanh nghiệp
-

Người dùng chọn loại tài khoản “Tài khoản vận hành”: Loại tài khoản này
dành cho các nhân viên thuộc các phòng ban/ vùng sản xuất của Doanh nghiệp,
nhằm mục đích quản lý các đối tượng cụ thể được phân quyền.

-

Người dùng Chọn Phòng ban/Bộ phận mà tải khoản đang làm việc hoặc phụ
trách
Người dùng chọn Nhân viên/Hộ sản xuất được cấp tài khoản
Người dùng Chọn Vùng/Khu/Thửa-Lô sản xuất mà tài khoản được quyền quản
lý, làm việc

-

-

Người dùng chọn Module quản lý
+ Trường hợp 1: Chọn tất cả: Trường hợp này tài khoản vận hành có đầy đủ tất
cả các quyền quản lý các đối tượng trên hệ thống

+ Trường hợp 2: Tùy chọn cấu hình chức năng cho tài khoản: Mỗi tài khoản sẽ
thực hiện những nhiệm vụ , chức năng riêng theo từng đối tượng quản lý
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 Ví dụ: Tài khoản kho, tải khoản sản xuất, tài khoản kỹ thuật….. sẽ có các
đối tượng quản lý tương ứng, phù hợp với nghiệp vụ.

c. Tạo tài khoản cho nhân viên Quản lý Vùng
- Người dùng chọn loại tài khoản “Quản lý Vùng”: Loại tài khoản này dành
cho các cán bộ Quản lý Vùng sản xuất của Doanh nghiệp, nhằm mục đích quản
lý toàn bộ thông tin các Vùng sản xuất cụ thể được phân quyền.

- Chọn Phòng ban/Bộ phận mà tải khoản người dùng làm việc hoặc phụ trách
- Chọn Vùng sản xuất
- Người dùng chọn Module quản lý

5.5 Quản lý thông tin Đối tác của Doanh nghiệp: Nhà cung cấp, Đại lý,
Khách hàng và Nhà vận chuyển

User cập nhật các thông tin Nhà cung cấp, Khách hàng và thông tin nhà vận chuyển là
các đối tác của doanh nghiệp tại các menu chức năng tương ứng.
* Thêm mới
Bước 1: User nhấn chọn nút “Thêm mới” hoặc chọn nhanh tại thanh menu trái
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Bước 2: Hoàn thành các thông tin trong form Thêm mới

Màn hình thêm mới nhà cung cấp

Hình ảnh màn hình form thông tin khi thêm mới Đại lý
Bước 3: Xác nhận hành động:
* Sửa thông tin
Bước 1: User chọn biểu tượng

tại sản phẩm muốn sửa thông tin

Bước 2: Chỉnh sửa những thông tin cần thay đổi

Hình ảnh màn hình chức năng sửa thông tin đại lý
Bước 3: Xác nhận hành động:
* Xóa thông tin
Bước 1: User chọn biểu tượng tại vị trí thông tin cần xóa
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Bước 2: Xác nhận hành động: Đồng ý hay không đồng ý xóa sản phẩm

5.6 Quản lý kho, quản lý vật tư
a. Quản lý kho
User chọn “Quản lý kho” tại Menu trái

Hình ảnh màn hình Quản lý danh sách kho
* Thêm mới Kho
Bước 1: User nhấn chọn nút “Thêm mới” hoặc chọn nhanh tại menu trái
Bước 2: Hoàn thành các thông tin trong form Thêm mới kho

Hình ảnh màn hình form thêm mới kho
 Các trường thông tin bắt buộc (*): Tên kho, Chọn loại kho
-

Chọn loại kho vật tư: Là loại kho cho phép lưu trữ nguồn vật tư, nguyên liệu
nhằm phục vụ quá trình sản xuất trước khi tạo ra sản phẩm

-

Chọn loại kho sản phẩm: Là loại kho cho phép lưu trữ sản phẩm sau khi Lô sản
xuất đã cho thu hoạch và tạo ra sản phẩm thành phẩm, nhằm phục vụ lưu kho
sản phẩm trước khi bán.
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Bước 3: Xác nhận hành động:
* Sửa thông tin kho
Bước 1: User chọn biểu tượng

tại kho muốn sửa thông tin

Bước 2: Chỉnh sửa những thông tin cần thay đổi

Hình ảnh màn hình chức năng sửa thông tin kho
Bước 3: Xác nhận hành động:
Nếu chọn nút

, các thông tin sẽ tự động cập nhật trong hệ thống.

* Xóa kho
Bước 1: User chọn biểu tượng

tại kho cần xóa

Bước 2: Xác nhận hành động: Đồng ý hay không đồng ý xóa
b. Quản lý vật tư
User chọn “Quản lý vật tư” tại Menu trái

* Danh sách vật tư:
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Màn hình quản lý Danh sách vật tư
* Thêm mới Vật tư
Bước 1: User nhấn chọn nút “Thêm mới” hoặc chọn nhanh tại menu trái
Bước 2: Hoàn thành các thông tin trong form Thêm mới vật tư

-

Chọn Kho: Chọn 1 kho trong danh sách kho đã tạo

-

Chọn nhà cung cấp: chọn 1 nhà cung cấp trong danh sách Nhà cung cấp đã tạo

-

Chọn loại vật tư: hiển thị trong list đã có sẵn.

-

Cập nhật tên vật tư và các thông tin chi tiết cho vật tư cần thêm mới
Bước 3: Xác nhận hành động:

* Sửa thông tin vật tư
User chọn biểu tượng

tại vật tư muốn sửa thông tin và cập nhật thông tin cần sửa.

* Xóa vật tư
User chọn biểu tượng

tại vị trí vật tư cần xóa

Xác nhận hành động: Đồng ý hay không đồng ý xóa .
c. Quản lý Xuất – Nhập – Tồn kho
User chọn “Quản lý kho” tại Menu trái:
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* Thêm mới nhập - xuất kho
Bước 1: User nhấn chọn nút “Thêm mới” hoặc chọn nhanh tại menu trái
Bước 2: Hoàn thành các thông tin trong form Thêm mới nhập/xuất kho

Hình ảnh màn hình form thêm mới xuất kho
 Các trường thông tin bắt buộc (*): Lệnh sản xuất; Tên phiếu xuất; Người xuất;
Người nhận
Bước 3: Xác nhận hành động:
* Danh sách xuất – nhập kho

Màn hình danh sách xuất kho
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Màn hình danh sách nhập kho
-

User chọn biểu tượng
kho

User chọn biểu tượng

để xem thông tin chi tiết và sửa Phiếu xuất – nhập

tại phiếu xuất nhập kho cần xóa

* In phiếu xuất kho
Bước 1: Tại danh sách xuất kho, User chọn biểu tượng
Phiếu xuất kho

để xem thông tin chi tiết

Hình ảnh màn hình thông tin Phiếu xuất kho vật tư
Bước 2: Xác nhận hành động:

d. Thống kê danh sách tồn kho (vật tư – sản phẩm)
* Danh sách vật tư tồn kho

23

- Vật tư tồn kho là lượng vật tư còn lại sau khi đã sử dụng cho lô sản xuất.
- Số lượng vật tư tồn kho = Tổng số lượng nhập – Tổng số lượng xuất
* Xuất file báo cáo thống kê vật tư tồn kho
User chọn

để tải về file báo cáo

Hình ảnh màn hình file báo cáo tồn kho vật tư sau khi tải về

Màn hình danh sách tồn kho sản phẩm
- Danh sách tồn kho sản phẩm: Thống kê số lượng sản phẩm thu hoạch được từ các lô
sản xuất còn lại sau khi đã bán.
- Danh sách tồn kho được tự động cập nhật dựa vào thông tin cập nhật trong Lô sản
xuất.
- Số lượng sản phẩm tồn kho = Tổng thu hoạch – Tổng bán hàng
* Xuất file báo cáo thống kê danh sách tồn kho sản phẩm
User chọn

để tải về file báo cáo

24

Hình ảnh màn hình file báo cáo tồn kho sản phẩm sau khi tải về

6. Quy trình tạo lập dữ liệu quản lý truy xuất nguồn gốc và theo dõi quá
trình sản xuất hình thành sản phẩm
1. TẠO LÔ SẢN XUẤT - LỆNH SẢN XUẤT
Tên sản phầm

Hộ sản xuất

Khu vực sản
xuất

Ngày bắt đầu

Ngày dự kiến
kết thúc

2. CÀI ĐẶT ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CHO LÔ SẢN XUẤT
Cập nhật danh sách vật tư cần sử dụng

Cập nhật số lượng từng loại vật tư

3. KÍCH HOẠT SẢN XUẤT
Lô sản xuất chuyển sang trạng thái Đang sản xuất

4. CẬP NHẬT DỮ LIỆU CHO LÔ SẢN XUẤT
Nhật ký sản xuất
Nhật ký vật tư

Nhật ký thu hoạch
Nhật ký sơ chế chế biến

Nhật ký bán hàng
Nhật ký vận chuyển

5. TẠO MÃ ĐỊNH DANH SẢN PHẨM THEO TỪNG LÔ SẢN XUẤT
Số lượng tem

Hộ sản xuất

Lô sản xuất

Loại tem

6. KÍCH HOẠT MÃ ĐỊNH DANH ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG
Nhấn nút KÍCH HOẠT để kích hoạt đưa mã tem ra thị trường

6.1 Quản lý lô sản xuất
Các chức năng chính đối với lô sản xuất:
-

Xem, tìm kiếm lô sản xuất theo điều kiện lọc
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-

Thêm mới lô sản xuất (Thêm trực tiếp theo quy trình rút gọn hoặc thông qua lệnh
sản xuất đối với quy trình đầy đủ)

-

Cập nhật phiếu kiểm nghiệm cho lô sản xuất

-

Cập nhật các loại nhật ký cho lô sản xuất

-

Cài đặt định mức vật tư cho lô sản xuất

-

Cài đặt thời gian cho đầu mục công việc cho lô sản xuất

-

Cài đặt đầu mục thực hiện công việc cho sản phẩm được sản xuất trong lô

-

Xuất mã truy vết lô sản xuất

-

Cấu hình các loại nhật ký hiển thị trên cổng thông tin truy xuất

-

Xuất HTML các loại nhật ký của lô sản xuất

-

Sửa/Xóa lô sản xuất

a. Xem, tìm kiếm Lô sản xuất
Bước 1: User chọn “Danh sách lô”
Bước 2: User chọn các điều kiện lọc: Thời gian, Trạng thái, Nhân viên phụ trách,…

Hình ảnh màn hình chức năng tìm kiếm thông tin lô sản xuất
Bước 3: Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm
Mỗi lô sản xuất sau khi được tạo thành công, gồm các khối thông tin sau:

* Thông tin lô sản xuất: Trả lời được 5 câu hỏi: Who – What – Where – When - Why
- Thông tin của doanh nghiệp (Who): Lô sản xuất được tạo bởi Doanh nghiệp nào
- Đối tượng truy xuất (What):
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+ Sản phẩm được sản xuất trong lô là sản phẩm gì?
+ Với mã lô/mẻ như thế nào?
+ Áp dụng tiêu chuẩn gì khi sản xuất
Nơi sản xuất (Where): Vị trí nơi sản xuất của lô
Thời gian sản xuất (When): Thời gian tạo lô và dự kiến kết thúc lô sản xuất
Lý do (Why): Thể hiện lô sản xuất được tiến hành sản xuất theo lệnh sản xuất nào?
* Cài đặt, cập nhật dữ liệu lô sản xuất
Bao gồm các chức năng chính để phục vụ cập nhật thông tin cho lô sản xuất như sau:
-

Cập nhật và xem phiếu kiểm
nghiệm
Lịch sử nguồn nguyên liệu
Dữ liệu giao nhận
Phiếu nhập vật tư
Xuất mã truy vết
Xuất HTML nhật ký

-

Cập nhật 6 loại nhật ký lô sản
xuất
Cài đặt định mức vật tư
Cài đặt thời gian đầu mục
công việc
Cài đặt đầu mục cho sản phẩm
Cài đặt hiển thị nhật ký bên
cổng truy xuất

b. Thêm mới lô
Bước 1: User nhấn chọn nút “Thêm mới” hoặc chọn nhanh tại menu trái
Bước 2: Hoàn thành các thông tin trong form Thêm mới lô
Lưu ý: Việc thêm mới lô cần phụ thuộc yếu tố: Vật tư xuất trong phiếu xuất kho đảm
bảo đủ số lượng định mức vật tư trong lô

Hình ảnh màn hình form thêm mới Lô
 Các trường thông tin bắt buộc (*): Cần điền đúng và đầy đủ
Các trường thông tin tự động được sinh trên hệ thống: Mã lô; Tên lô; Số lô mẻ/batch
Doanh nghiệp: Hệ thống để mặc định là tên của doanh nghiệp được cấp tài khoản
Lệnh sản xuất:
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Bước 3: Xác nhận hành động:
Nếu chọn nút

, các thông tin sẽ tự động cập nhật lên hệ thống.

c. Cài đặt định mức vật tư cho lô sản xuất và kích hoạt trạng thái sản xuất
Cài đặt định mức vật tư cho lô là chức năng dành cho tài khoản quản lý được phân
quyền cài đặt định mức vật tư cho lô sản xuất sau đó kích hoạt lô.
Bước 1: User được phân quyền chọn biểu tượng

Hình ảnh màn hình chọn chức năng Cài đặt định mức vật tư
Bước 2: Hoàn thành theo form theo thứ tự các bước

Hình ảnh màn hình cập nhật định mức vật tư
d. Cài đặt thời gian đầu mục công việc
Cài đặt thời gian đầu mục công việc cho lô là chức năng dành cho tài khoản quản lý
được phân quyền cài đặt thời gian đề mục công viẹc cho lô sản xuất
Bước 1: User được phân quyền chọn biểu tượng

Hình ảnh màn hình chọn chức năng Cài đặt thời gian đầu mục công việc
Bước 2: Hoàn thành theo form theo thứ tự các bước
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Kết quả sau khi cập nhật thời gian như sau:

e. Cài đặt đầu mục công việc cho sản phẩm (có thể cài đặt sau khi Tạo mới sản
phẩm lên hệ thống)
Chức năng giúp người dùng chủ động thiết lập các đầu mục công việc trong quy trình
sản xuất của sản phẩm trong lô do doanh nghiệp đó tự tạo lô sản xuất
Bước 1: User chọn chức năng trong phần Dữ liệu lưu trữ
cài đặt đầu mục công việc

để

Bước 2: Thực hiện cập nhật thông tin muốn thay đổi trong danh sách đề mục công
việc

-

Cài đặt cách thức nhập nội dung chi tiết trong đề mục công việc khi thực hiện trong
lô sản xuất bằng cách nhấn vào biểu tượng

-

Sửa lại tên, thông tin đề mục công việc bằng cách nhấn vào biểu tượng
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Nhấn nút
-

để lưu thông tin thay đổi của đề mục công việc, ngược lại nhấn

Xóa đề mục công việc bằng cách nhấn vào biểu tượng

Xác nhận hành động đồng ý hoặc hủy bỏ thao tác xóa Đề mục công việc
f. Sửa thông tin lô
Bước 1: User chọn biểu tượng

tại lô muốn sửa thông tin

Bước 2: Chỉnh sửa những thông tin cần thay đổi

Hình ảnh màn hình chức năng sửa thông tin lô
Bước 3: Xác nhận hành động:
động cập nhật trong hệ thống.

Nếu chọn nút

g. Xóa lô
Bước 1: User chọn biểu tượng

tại lô cần xóa

Bước 2: Xác nhận hành động: Đồng ý hay không đồng ý xóa
6.2 Cập nhật thông tin dữ liệu cho lô sản xuất
Cập nhật các loại nhật ký cho lô sản xuất
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, các thông tin sẽ tự

a. Nhật ký sản xuất
Bước 1: User chọn

để cập nhật nhật ký sản xuất

Bước 2: Thực hiện chức năng đối với các đề mục công việc trong Nhật ký sản xuất
-

Danh sách các đề mục công việc được thực hiện trong Nhật ký hiển thị

-

Chọn

-

User chọn
để xem chi tiết nội dung công việc đã thực hiện.
User chọn sửa hoặc xóa tại các biểu tượng chức năng

để thực hiện thêm mới Nhật ký sản xuất

Bước 3: User click nút

để cập nhật và thêm mới Nhật ký sản xuất.

Hình ảnh màn hình chức năng thêm mới Nhật ký sản xuất
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1. User chọn Đề mục công việc thực hiện theo List các đề mục công việc đã được cài
đặt sẵn trong quy trình sản xuất của sản phẩm.
2. User chọn ngày thực hiện (hoặc hệ thống tự động điền ngày hiện tại).
3. Mô tả nhật ký công việc:

*Cách 1: Mô tả nhật ký công việc bằng giọng nói: User nhấn nút Sử dụng giọng nói
để ghi âm lại các thông tin cần thiết. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang dạng text.
*Cách 2: Mô tả nhật ký công việc bằng cách nhập chữ dạng text, hoặc chèn hình ảnh
để mô tả.
4. Cập nhật thông tin vị trí và thời tiết hiện tại: User kiểm tra lại vị trí mà hệ thống
định vị và có thể chỉnh sửa lại theo vị trí chính xác.

Bước 4: Xác nhận hành động:
Nếu chọn nút

, các thông tin sẽ tự động cập nhật trong hệ thống.

b. Nhật ký vật tư
Bước 1: User chọn

để cập nhật nhật ký vật tư

Bước 2: Thực hiện chức năng đối với các đề mục công việc trong Nhật ký vật tư
-

Danh sách các đề mục công việc được thực hiện trong Nhật ký hiển thị

-

Chọn

để thực hiện thêm mới Nhật ký vật tư
32

-

User chọn
để xem chi tiết Nhật ký sử dụng vật tư đã thực hiện trước
đó.
User chọn sửa hoặc xóa tại các biểu tượng chức năng

Hình ảnh màn hình danh sách các đề mục công việc
*Lưu ý: Đối với những đề mục công việc được cập nhật thông tin nhưng trạng thái
công việc chưa chuyển từ “Chưa thực hiện”  “Đã hoàn thành” thì đề mục công việc đó
sẽ hiển thị màu khác so với những đề mục công việc có trạng thái là “Đã hoàn thành”
Bước 3: User click nút

để Cập nhật thông tin sử dụng vật tư cho lô sản xuất.

Hình ảnh màn hình chức năng thêm mới Nhật ký vật tư
1. User chọn Tên vật tư sử dụng trong List các vật tư đã được cài đặt Định mức vật tư
cho lô sản xuất.
2. User điền thông tin người sử dụng và thực hiện công việc, và các thông tin khác.
3. Mô tả nhật ký công việc:
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*Cách 1: Mô tả nhật ký công việc bằng giọng nói: User nhấn nút Sử dụng giọng nói
để ghi âm lại các thông tin cần thiết. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi sang dạng text.
*Cách 2: Mô tả nhật ký công việc bằng cách nhập chữ dạng text, hoặc chèn hình ảnh
để mô tả.
4. Cập nhật thông tin vị trí và thời tiết hiện tại: User kiểm tra lại vị trí mà hệ thống
định vị và có thể chỉnh sửa lại theo vị trí chính xác.
Bước 4: Xác nhận hành động:
Nếu chọn nút

, các thông tin sẽ tự động cập nhật trong hệ thống.

c. Nhật ký thu hoạch
Bước 1: User chọn

để cập nhật nhật ký thu hoạch

Bước 2: Thực hiện chức năng đối với các đề mục công việc trong Nhật ký thu hoạch
-

Danh sách các đề mục công việc được thực hiện trong Nhật ký hiển thị

-

Chọn

-

User chọn
để xem chi tiết nội dung công việc đã thực hiện
User chọn sửa hoặc xóa tại các biểu tượng chức năng

để thực hiện thêm mới Nhật ký thu hoạch
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Bước 3: User click nút

để Cập nhật thông tin Nhật ký thu hoạch.

Hình ảnh màn hình chức năng thêm mới Nhật ký thu hoạch
 Các trường thông tin bắt buộc (*): Cần điền đúng và đầy đủ
Bước 4: Xác nhận hành động:
Nếu chọn nút

, các thông tin sẽ tự động cập nhật trong hệ thống.

d. Nhật ký sơ chế chế biến
Bước 1: User chọn

để cập nhật nhật ký sơ chế chế biến

Bước 2: Thực hiện chức năng đối với các đề mục công việc trong Nhật ký sơ chế, chế
biến
-

Danh sách các đề mục công việc được thực hiện trong Nhật ký hiển thị

-

Chọn

-

User chọn
để xem chi tiết nội dung đề mục công việc đó
User chọn sửa hoặc xóa tại các biểu tượng chức năng

để thực hiện thêm mới Nhật ký sơ chế, chế biến
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Bước 3: User click nút

để Cập nhật thông tin Nhật ký thu hoạch.

Hình ảnh màn hình chức năng thêm mới Nhật ký sơ chế chế biến
 Các trường thông tin bắt buộc (*): Cần điền đúng và đầy đủ
Bước 4: Xác nhận hành động:
Nếu chọn nút

, các thông tin sẽ tự động cập nhật trong hệ thống.

e. Xem thông tin lịch sử nguồn nguyên liệu
Bước 1: User chọn biểu tượng
liệu của lô

để xem Lịch sử nguồn nguyên

Bước 2: Xem thông tin lịch sử nguồn nguyên liệu

Hình ảnh màn hình kết quả xem lịch sử nguồn nguyên liệu
f. Xuất HTML Nhật ký của lô sản xuất
Bước 1:User chọn biểu tượng
xuất

tại lô muốn xuất HTML lô sản
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Bước 2: Nhấn nút
của lô sản xuất

để thực hiện copy lấy toàn bộ HTML nhật ký

Hình ảnh hiển thị chức năng copy HTML nhật ký của lô
6.3 Tạo mới lô mã định danh sản phẩm của lô sản xuất
User chọn menu chức năng Quản lý mã định danh phía bên trái màn hình.

Bước 1: Chọn menu Thêm mới mã định danh
Bước 2: Cập nhật các trường thông tin thêm mới lô mã định danh

- Tên lô: tự động sinh từ hệ thống (được mã hóa từ ngày tạo lô và tên lô sản xuất)
- Số lượng tem: Tương ứng với số sản phẩm được tạo ra từ lô sản xuất.
- Loại tem: Bao gồm 2 loại:
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+ Tem công khai: là loại tem có 1 mã QR công khai, không giới hạn lượt quét
mã.
+ Tem bí mật: là loại tem có 1 cặp mã QR tự động sinh ra với 1 mã công khai và
1 mã xác thực lại mã QR1, mã QR2 chỉ cho phép xác nhận và lưu trữ thông tin của người
quét mã đầu tiên.
- Hộ sản xuất: Chọn hộ sản xuất cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp.
- Lô sản xuất: User chọn đúng lô sản xuất trong danh sách các lô sản xuất đã có, mà
sản phẩm được tạo ra.
Bước 3: Nhấn Lưu để hoàn thành thêm mới lô mã định danh
Bước 4: Hiển thị Danh sách mã định danh đã tạo thành công

Màn hình danh sách lô mã định danh
Thông tin hiển thị danh sách lô mã định danh bao gồm:
-

Tên sản phẩm

-

Ảnh sản phẩm

-

Tên tải khoản/ thời gian đăng và sửa thông tin lô mã định danh

-

Số lượng tem: Tương ứng với số cá thể sản phẩm được tạo

-

Serial: là 1 dãy ký tự bao gồm chữ cái và chữ số, mỗi serial định danh cho 1 cá
thể trong lô. Các serial tem trong lô là 1 dãy số liên tiếp nhau và không trùng
nhau.

-

Khoảng serial tem là 1 dãy số liên tiếp không trùng nhau.

* Các chức năng cập nhật lô mã định danh:
- Ấn định vị trí lô mã: Chức năng này cho phép ấn định vị trí nhất định mà sản phẩm
được lưu thông trên thị trường. Nhằm mục đích quản lý Chống tràn vùng hiệu quả.

38

Màn hình cập nhật vị trí ấn định cho lô mã
- Phục hồi lô mã: User chọn
đối với các lô mã đã kích hoạt thành công nhưng
muốn thay đổi cho sản phẩm khác/ lô sản xuất khác. Lô mã sẽ được phục hồi thành Lô
chưa xác định để có thể phân lô/ kích hoạt lại cho sản phẩm/ lô sản xuất khác.
- Phân kho cho lô mã: User chọn

để phân kho sản phẩm cho lô mã.

Màn hình Cập nhật thông tin kho cho lô mã
+ Chọn kho: là loại kho sản phẩm đã được tạo và có trong list Danh sách Kho.
- Cập nhật thông tin khách hàng cho lô mã: User chọn
hàng cho lô mã.

để gán thông tin khách

Màn hình Cập nhật thông tin khách hàng cho lô mã
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+ Chọn khách hàng: Là khách hàng của doanh nghiệp đã có trong list Danh sách khách
hàng.
- Tải về file mã: User tải file mã về máy và sử dụng phần mềm chuyên dụng để tạo
thành mã QR in thành tem truy xuất nguồn gốc dán lên sản phẩm.
6.4 Kích hoạt tem đưa mã ra thị trường
a. Trường hợp 1: Đối với lô mã mới tạo cho lô sản xuất đã xác định (có hiển thị ảnh
sản phẩm )

Bước 1: Chọn menu Danh sách mã định danh
Bước 2: Nhấn nút

để cập nhật trạng thái lô mã thành Kích hoạt đưa

mã tem ra thị trường

.

b. Trường hợp 2: Đối với lô tem truy xuất đã in sẵn (Lô mã chưa xác định)

Bước 1: Chọn menu quản lý lô mã
Bước 2: Người dùng tìm kiếm lô mã chứa serial trên tem cần kích hoạt
- Chọn trạng thái: Tem mới tạo
- Loại tem: tương ứng với loại tem đã in (tem công khai 1 mã hay tem bí mật 2 mã)
- Tìm số serial: User nhập đầy đủ dãy số serial trên con tem cần kích hoạt. Ví dụ :
A0002156, U0126864…)
Bước 3: Chọn biểu tượng
tem cần kích hoạt.

có chức năng phân chia lô mã tại lô mã có chứa serial

Bước 4: Cập nhật thông tin Phân chia lô mã vô danh
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Màn hình cập nhật thông tin Phân chia lô mã vô danh
- Chọn phương pháp chia:
+ Chia theo số lượng: Nhập số lượng tem cần kích hoạt (hệ thống sẽ tự động kích
hoạt từ serial tem đầu tiên của lô mã hiện tại.

+ Chia theo chuỗi Serial liền mạch: Nhập 2 số serial đầu và cuối trong số tem cần
kích hoạt: Từ … (serial đầu ) …. Đến …… (serial cuối) …

+ Chia theo Serial không liền mạch: Nhập Danh sách Serial(Mỗi dòng một Serial)

- Chọn trạng thái: Kích hoạt đưa mã tem ra thị trường
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- Chọn Hộ sản xuất:
- Chọn lô sản xuất:
Bước 5: Nhấn nút Lưu để hoàn thành
Hệ thống hiển thị danh sách lô mã vừa được phân chia và kích hoạt thành công

Bước 6: Mở ứng dụng quét mã, Quét mã QR trên tem vừa kích hoạt để kiểm tra.

Màn hình quét tem truy xuất nguồn gốc trên điện thoại di động
(Tab 1: Thông tin sản phẩm)

42

Tab 2: Thông tin Nguồn gốc sản phẩm

Tab 3: Thông tin thương hiệu của doanh nghiệp
7. Làm sao để chỉnh sửa âm thanh , thông điệp phát ra khi quét mã QR truy
xuât nguồn gốc, định danh sản phẩm?
7.1 Tạo danh sách âm thanh, thông điệp.
User chọn menu Quản lý âm thanh, quản lý thông điệp trên list menu phía cuối bên trái
màn hình.
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a. Quản lý âm thanh

User chọn Thêm âm thanh để thêm mới âm thanh.

Bước 1: Nhập tên tiêu đề: Do doanh nghiệp tự đặt tên để lựa chọn khi thêm mới
âm thanh cho lô mã định danh
Bước 2: Up File âm thanh: Chọn 1 file âm thanh từ thiết bị.
Bước 3: Nhấn Lưu để xác nhận thêm mới âm thanh lên hệ thống.
Danh sách âm thanh đã tạo:

Màn hình quản lý danh sách âm thanh
b. Quản lý thông điệp

User chọn Thêm thông điệp:
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Màn hình chức năng thêm mới thông điệp
Bước 1: Nhập tiêu đề của thông điệp để chọn khi cập nhật thông điệp cho lô mã
định danh.
Bước 2: Nhập Nội dung thông điệp muốn hiển thị khi người dùng quét mã tem
QR.
Bước 3: Nhấn lưu để kết thúc.
Danh sách thông điệp đã tạo:

Màn hình quản lý danh sách thông điệp
7.2 Cập nhật âm thanh thông điệp cho lô mã định danh
Bước 1: Chọn menu chức năng Quản lý mã định danh
Bước 2: Chọn Thêm mới lô mã hoặc chỉnh sửa thông tin lô mã.

Bước 3: Cập nhật âm thanh, thông điệp cho lô mã.
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- User chọn âm thanh, thông điệp trong danh sách các file âm thanh, thông điệp đã tạo

Bước 4: Nhấn Lưu để kết thúc.
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