Date: 2nd Mar 2020

Notice of ELECTRONIC DELIVERY ORDER (EDO)
LỆNH GIAO HÀNG ĐIỆN TỬ (EDO)
Dear Valued Customers,
Kính gửi Quý Khách Hàng
On behalf of CMA CGM VN, we would like to notify you that we will apply EDO from 16th Mar 2020
CMA CGM VN xin trân trọng được thông báo, Kể từ ngày 16/03/2020 chúng tôi sẽ chuyển sang
hình thức giao hàng bằng Lệnh Giao Hàng điện tử (EDO)

•
•
•

Carriers/Hãng tàu:
Scope/Phạm vi áp dụng:
Effective Date/ Ngày hiệu lực:

CMA CGM, CNC, ANL
All import cargo to CAT LAI
16/03/2020

Customers are requested to use USB TOKEN to active your account & register email to receive
EDO in website: https://edo.bkav.com/ as following guideline.
Quý khách hàng vui lòng sử dụng chữ ký số (USB TOKEN) để kích hoạt tại khoản và đăng ký
email nhận mã tra cứu Lệnh giao hàng điện tử (EDO) trên website https://edo.bkav.com/ theo
hướng dẫn bên dưới.
Should you have any further inquiries or questions about this adjustment, please do not hesitate to
contact us at email: sgn.import@cma-cgm.com.
Mọi thắc mắc Quý khách hàng vui lòng liên lạc chúng tôi qua email sgn.import@cma-cgm.com để
được tư vấn và hướng dẫn thêm.
We would like to thank for your usual support.
Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã và sẽ tiếp tục ủng hộ dịch vụ của chúng tôi.

Yours sincerely,
CMA CGM Vietnam JSC
Floor 8th, RUBY Tower, 81-85 Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, HCM City
T: +84 28 914 8400
F: +84 28 915 1716

Hướng dẫn Đăng nhập bằng USB Token và cập nhật địa chỉ
nhận EDO
Để thực hiện phát hành/tra cứu eDO, bạn cần phải đăng nhập vào hệ thống Bkav eDO.
Lưu ý: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống eDO theo hai cách:
- Đăng nhập bằng USB Token
- Đăng nhập bằng Tên đăng nhập và Mật Khẩu thông thường (Sau khi đã kích hoạt tài khoản
bằng USD Token.
Bước 1: Cắm USB Token Chữ ký số vào máy tính.
Bước 2: Truy cập vào địa chỉ https://edo.bkav.com, bấm Đăng nhập bằng USB Token (1).

-

Thực hiện theo 3 bước hướng dẫn để cài đặt BkavCA Signer Plugin

Bước 3: Chọn lại Đăng nhập bằng USB Token
-

Chọn thông tin Chứng thư số đã đăng ký (2), sau đó bấm Đăng nhập (2)

Bước 4: Hệ thống hiển thị yêu cầu Đặt mật khẩu, Bạn cập nhật Tên đăng nhập, Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới sau đó bấm Cập nhật (3).
Lưu ý: Yêu cầu Đặt mật khẩu chỉ hiển thị cho lần đăng nhập đầu tiên. Từ lần đăng nhập sau, hệ
thống sẽ hiển thị giao diện danh sách EDO

Bước 5: Thông báo Cập nhật mật khẩu thành công, bấm Tiếp tục (4).

• Hệ thống hiển thị giao diện danh sách EDO

Bước 6: Bạn chọn tab Quản lý Tài khoản (5), bấm Chỉnh sửa (6), kiểm tra và sửa lại các thông tin
đơn vị và địa chỉ email (tối đa 3email) nhận thông báo về EDO sau đó bấm Lưu lại (8) để cập nhật

