
 
 

HƯỚNG DẪN 

 NHÀ PHÂN PHỐI ĐẶT HÀNG TRỰC TIẾP TRÊN WEBSITE 

 

1. Đặng nhập 

Khách hàng truy cập địa chỉ website http://dathang.vicembutson.com.vn 

 nhập thông tin: Tài khoản, mật khẩu/ ấn nút đăng nhập.

 

Sau khi đăng nhập thành công vào giao diện chính của chương trình: khách hàng 

theo dõi được thông tin đơn hàng đã đặt, biểu đồ sản lượng tiêu thụ 10 ngày gần nhất, 

thông tin công nợ - địa bàn tiêu thụ. 

 

http://dathang.vicembutson.com.vn/


 
 

 Đăng nhập thành công, khách hàng đổi mật khẩu tích vào biểu tượng / 

chọn đổi mật khẩu 

 

2. Đặt hàng 

- B1: Khách hàng chọn menu: Đơn hàng/Đơn hàng hợp đồng. 

 

 

 

- B2: Chọn thông tin cho đơn hàng: Địa bàn, sản phẩm, số lượng, danh sách 

xe…Sau đó ấn nút “Thêm dòng” để lên danh sách đơn hàng đã thêm/Ấn nút “đặt hàng” 

để gửi đơn hàng đi nhà máy. 



 
 

 

- B3: Sau khi gửi đơn hàng đi nhà máy thành công, khách hàng xem lại danh sách 

đơn hàng đã đặt trong menu: Đơn hàng/Danh sách toàn bộ đơn hàng.  

 

Tích vào biểu tượng  để xem chi tiết đơn hàng hoặc sửa lại thông tin đơn 

hàng (lưu ý: chỉ sửa được đơn hàng đang ở trạng thái “chờ duyệt”): Địa bàn, sản phẩm, 

số lượng, phương tiện/ sửa xong bấm nút “cập nhật”. 

 

 



 
 

 

 

3. Ngoài ra khách hàng có thể theo dõi được chi tiết dòng tiền của Nhà phân phối trong 

Menu: Công nợ/ quản lý công nợ. 

 
 

4. Hằng ngày, hằng tháng Khách hàng có thể tùy biến lựa chọn cột báo cáo trong Menu: 

Thống kê – Báo cáo/ Thống kê sản lượng; Báo cáo tổng hợp; Báo cáo lũy kế sản 

lượng; Báo cáo chi tiết (như hình) và xuất được ra file excel, file pdf. 



 
 

 


