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SƠ LƯỢC CÁC MENU

1. Vài lưu ý khi sử dụng tài liệu này
- Không được tự ý tạo, xóa , sửa thêm tài khoản trong Đường thu vì nó ảnh hưởng chung với hệ thống
-

Không được tự ý tạo, xóa , sửa Vùng dữ liệu và Nhóm vùng dữ liệu

-

Không được xóa, sửa , đổi mật khẩu, tên tài khoản gồm:
+ nuocbdgadmin: Dùng cho hóa đơn mẫu 01 của Công ty cấp nước Bình Dương và đây cũng là tài khoản
Admin quyền cao nhất trong hệ thống.
+ xnxlctadmin05: Dùng cho hóa đơn mẫu 05 của Xí Nghiệp Xử Lý Chất Thải Bình Dương
+ xnxlctadmin06: Dùng cho hóa đơn mẫu 06 của Xí Nghiệp Xử Lý Chất Thải Bình Dương

-

Các mục trên cũng đã cấu hình chuẩn và đang hoạt động ổn đinh trên hệ thống NSD khi đọc tài liệu này nên bỏ
qua thao tác các lưu ý trên

-

Tài khoản nào đã giao cho nhân viên sử dụng thì chỉ thao tác với hóa đơn tương ứng với tài khoản đó. Không
được thao tác các hóa đơn khác khi không có sự cho phép của cấp trên hay công việc liên quan

-

Nếu có yêu cầu về chỉnh xóa sửa thay đổi đường thu, Vùng dữ liệu và nhóm vùng dữ liệu liên hệ ngay VNPT để
được hỗ trợ.
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2. Đăng nhập hệ thống.
Mở trình duyệt web Chrome hoặc Firefox gõ vào link (Cdadmin): https://nuocbdgadmin.vnpt-invoice.com.vn

-

Tên tài khoản: ( đã được VNPT cung cấp)
Mật khẩu: ( đã được VNPT cung cấp)
Nhập mã xác thực: Nhập đúng mã đã hiện lên ô kế bên
Khi đăng nhập thành công hệ thống hiện cửa sổ làm việc của Cadmin

3. Menu hệ thống
3.1 Thông tin đơn vị
Liệt kê thông tin đơn vị như tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại…….Phải cập nhật lần đầu. Trong
trường hợp cần sửa đổi thông tin bấm nút Chỉnh sửa
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3.2 Cấu hình chữ ký số
Hiện tại bên BIWASE đang dùng hệ thống ký số theo hệ thống HSM. Chỉ cần đăng ký 1 lần là sử dụng khi hết
hạn thì đăng ký gia hạn tiếp

4. Danh mục
4.1 Danh mục khách hàng
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-

Tên khách hàng: Nhận tên đầy đủ khách hàng khi cần tra cứu thông tin

-

Mã khách hàng: Ngoài tên khách hàng mình có thể tra cứu thông tin khách hàng bằng mã khách hàng

-

Kỳ cập nhật: khi có thay đổi thông tin khách hàng

-

Nút Tìm kiếm: khi đã nhập một vài thông tin trên bấm nút này để hiện thông tin tìm kiếm

-

Xuất Excel: Khi bấm nút này hệ thống sẽ xuất toàn bộ danh sách hàng hàng đang có trên hệ thống ra 01 file
định dang file Excel

-

Nút Tạo mới: Khi có khách hàng mới cần tạo trên hệ thống thì bấm nút này và nhập thông tin đầy đủ thông tin
khách hàng vào các ô có chứ (*) là yêu cầu bắt buộc
Lưu ý: Đây là trường hợp chúng ta nhập tay với một vài khách hàng phát sinh mới. Trường hợp tạo
nhiều khách hàng (vài chục hoặc vài trăm) cũng lúc thì mình tool để upload lên hệ thống.

-

Sửa: Bấm vô hình

cây bút để chỉnh sửa cập nhật lại thông tin khách hàng (*) là yêu cầu bắt buộc tương tự

như tạo mới

Khi cập nhật xong bấm nút Lưu
-

Bấm vào nút

để xóa khách hàng ra khỏi hệ thống
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-

Hình vào hình trên chúng ta thấy nút “ THAY ĐỔI MẬT KHẨU” là khi trường hợp khách hàng quên mật khẩu
chúng ta cần cấp lại mật khẩu mới cho khách hàng để tra cứu hóa đơn

4.2 Upload giao dịch khách hàng
Mục này đã tích hợp không sử dụng
4.3 Danh mục nhân viên:

Lưu ý:
KHÔNG ĐƯỢC XÓA, SỬA , ĐỔI MẬT KHẨU, TÊN TÀI KHOẢN GỒM: (MỤC NÀY VNPT XỬ LÝ
HỘ VÌ RẤT QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG TOÀN HỆ THỐNG HÓA ĐƠN)
+ nuocbdgadmin: Dùng cho hóa đơn mẫu 01 của Công ty cấp nước Bình Dương và đây cũng là tài khoản
Admin quyền cao nhất trong hệ thống.
+ xnxlctadmin05: Dùng cho hóa đơn mẫu 05 của Xí Nghiệp Xử Lý Chất Thải Bình Dương
+ xnxlctadmin06: Dùng cho hóa đơn mẫu 06 của Xí Nghiệp Xử Lý Chất Thải Bình Dương
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Lưu ý: (*) là bắt buộc tạo xong bấm nút Lưu
-

Sửa: Bấm vô hình

cây bút để chỉnh sửa cập nhật lại thông tin nhân viên (*) là yêu cầu bắt buộc tương tự

như tạo mới
-

Bấm vào nút

để xóa tài khoản nhân viên ra khỏi hệ thống

-

Đường thu: Dùng để phân quyền cho tài khoản nhân viên thuộc phân vùng dữ liệu nào cụ thể như hình dưới
đây tài khoản xnxlctadmin06 chỉ có quyền trong vùng dữ liệu hóa đơn đối với mẫu 06 (MỤC NÀY VNPT XỬ
LÝ HỘ VÌ RẤT QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG TOÀN HỆ THỐNG HÓA ĐƠN)

-

Tương tự với tài khoản xnxlctadmin05 chỉ có quyền trong vùng dữ liệu hóa đơn đối với mẫu 05
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4.4 Danh mục sản phẩm
Mục này đã tích hợp không sử dụng
4.5 Danh mục cơ quan thuế
Danh mục mang tính chất tham khảo, tra cứu
4.6 Quản trị mail

Khi NSD phát hành hóa đơn thì hệ thống sẽ mail thông báo đến đơn vị nhận hóa đơn, mỗi 1 mail tương ứng với
mỗi 1lần phát hành hóa đơn. Lưu ý để bên nhận được hóa đơn thì trong Danh mục khách hàng phải cập nhật
địa chỉ mail chính xác
Đồng thời nó cũng thể hiện trạng thái mail đó đã được gửi đi hay chưa ví dụ: Trường hợp khách hàng bảo chưa
nhận được mail NSD có thể vào mục Sửa để gửi lại mail cho khách hàng
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4.7 Danh mục vùng dữ liệu: (MỤC NÀY VNPT XỬ LÝ HỘ VÌ RẤT QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG TOÀN HỆ
THỐNG HÓA ĐƠN)

Do đặt thù hóa đơn điện tử của BIWASE bao gồm cả Xí nghiệp xử lý chất Thải chạy chung 1 site , cùng một
mã số thuế.
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4.8 Danh mục nhóm vùng dữ liệu: (MỤC NÀY VNPT XỬ LÝ HỘ VÌ RẤT QUAN TRỌNG ẢNH HƯỞNG
TOÀN HỆ THỐNG HÓA ĐƠN)

5. Điều kiện phát hành
5.1 Quyết định phát hành
Doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn
điện tử gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp
Quản lý danh sách Quyết định áp dụng HDDT. Cho phép người dùng thực hiện Tìm kiếm/ Xem/ Thêm/ Sửa/
Xóa/ In quyết định/ Gửi quyết định áp dụng HDDT. Ngoài ra còn cho phép NSD chuyển trạng thái cho quyết
định áp dụng HDDT đã gửi CQT và chuyển trạng thái cho quyết định áp dụng HDDT đã được CQT chấp nhận

Bấm nút Tạo mới
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Điền đầy đủ các thông tin vào các ô Lưu ý (*) không được để trống
Tới bước chọn mẫu hóa đơn bấm nút Thêm

Bấm Lưu và tạo mới xong bấm Quay lại
Sau khi điền đầy đủ thông tin bấm nút Lưu để thoát. Sau đó Bấm chuột vào

ở dòng tương ứng. Màn hình

Xem thông tin chi tiết quyết định phát hành sẽ hiển thị:
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Xong bấm nút Gửi quyết định. Quay lại bấm chuột vào

lần nữa chọn

Ngoài ra NSD cũng có thể sửa / xoá quyết định phát hành mới tại
5.2 Thông báo phát hành
Mục đích: Quản lý danh sách các thông báo phát hành HDDT. Cho phép người dùng thực hiện Tìm kiếm/
Xem/Thêm/ Sửa/ Xóa/ Gửi thông báo/ In thông báo phát hành HDDT. Ngoài ra còn cho phép NSD chuyển trạng
thái cho thông báo phát hành đã gửi cơ quan thuế và chuyển trạng thái cho thông báo phát hành đã được cơ quan
thuế (CQT) chấp nhận.
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Nhập các thông tin tương ứng.
 Các thông tin:
o

Tên tổ chức khởi tạo hóa đơn (*)

o

Mã số thuế (*)

o

Địa chỉ trụ sở chính (*)

o

Số điện thoại

o

Người đại diện (*)

o

Cơ quan thuế tiếp nhận thông báo (*)

o

Thành phố sẽ được hệ thống hiển thị (*)

Lưu ý:
o

Trừ Tên tổ chức khởi tạo hóa đơn và Mã số thuế không được sửa thì các thông tin còn lại người dùng
đều có thể sửa.

o

Các thông tin có dấu (*) là thông tin bắt buộc nhập.

 Thêm loại hóa đơn phát hành:


Click chuột vào nút Tạo nằm ở bên tay phải phần Các loại hóa đơn phát hành.
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 Màn hình Đăng ký mẫu hóa đơn phát hành sẽ được hiển thị .

 Bắt buộc nhập:
o Ký hiệu;
o Tên mẫu;
o Số lượng;
o Ngày bắt đầu.
 Hệ thống sẽ tự tính số hóa đơn bắt đầu (Từ số).
o NSD nhập vào Ký hiệu của mẫu, chọn Tên mẫu hệ thống sẽ tự tính số hóa đơn bắt đầu







(Từ số) sao cho dải số liên tiếp.
Ví dụ: mẫu 01GTKT/001, serial AA/12E đã phát hành từ số 10 đến số 20 thì khi người
dùng chọn kí hiệu và serial này hệ thống sẽ tự tính số bắt đầu là 21.
o Nếu người dùng nhập Số lượng hệ thống sẽ tự tính số hóa đơn Đến số. Khi chọn mỗi
mẫu số hệ thống sẽ hiển thị loại hóa đơn tương ứng của mẫu số đó. NSD nhập mục đích
sử dụng của mỗi mẫu số.
Nếu người dùng nhập vào Đến số thì hệ thống sẽ tự tính Số lượng, sao cho Số lượng = Đến số Từ số + 1.
Ngày bắt đầu sử dụng phải là ngày hiện tại hoặc sau ngày hiện tại.
Click chọn Lưu để thêm mới loại hóa đơn phát hành như các thông tin đã nhập. Sau khi Click
Lưu NSD sẽ quay về màn hình Thêm mới thông báo phát hành HDDT. Loại hóa đơn phát
hành vừa thêm sẽ được hiển thị trong danh sách Các loại hóa đơn phát hành.
Click chọn Lưu & tạo mới để thêm mới loại hóa đơn phát hành như các thông tin đã nhập và
tiếp tục thêm mới loại hóa đơn phát hành khác. Sau khi Click Lưu & tạo mới, loại hóa đơn phát
hành vừa thêm sẽ được hiển thị trong danh sách Các loại hóa đơn phát hành. Màn hình Thêm
mới các loại hóa đơn phát hành sẽ được xóa các thông tin vừa chọn - nhập để cho NSD thêm
mới loại hóa đơn phát hành khác.
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 Click chọn Quay lại để thoát khỏi màn hình Đăng ký mẫu hóa đơn phát hành và trở về màn
hình Thêm thông báo phát hành HDDT.
+ Chuyển trạng thái cho thông báo phát hành đã gửi cơ quan thuế
Chức năng này sẽ thực hiện chuyển trạng thái cho thông báo phát hành mới lập thành thông báo phát hành đã gửi
sau khi thông báo phát hành này được gửi cho cơ quan thuế.
 Chọn 1 thông báo phát hành trên danh sách ở trang Thông báo phát hành. Click chuột vào

ở dòng tương

ứng. Màn hình Xem thông tin chi tiết thông báo phát hành sẽ hiển thị.
 Click chọn Thông báo đã gửi nếu thông báo này đã được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

+ Chấp nhận phát hành
 Chọn 1 Thông báo phát hành trên danh sách ở trang Thông báo phát hành. Click chuột vào

ở dòng tương

ứng. Màn hình Xem thông tin chi tiết thông báo phát hành sẽ hiển thị.
 Click chọn Chấp nhận thông báo nếu thông báo này gửi đến cơ quan thuế và đã được chấp nhận.

5.3 Quản lý thông báo phát hành
Mục này nhầm để biết được số lượng thống báo phát hành bao nhiêu lần. Xem được chi tiết mỗi lần phát hành
bao nhiêu hóa đơn, từ số đến số, ngày tháng áp dụng.
6. Lập hóa đơn
6.1 Quản lý hóa đơn
-

Tìm kiếm có thể tìm kiếm theo: ngày tháng, số hóa đơn, tên khách hàng, mã khách hàng…..Mỗi lần tìm
kiếm ứng với đối tượng gỏ từ khóa vào…

-

Tạo mới: vì đã dùng tích hợp nên mục này không dùng

-

Phát hành hóa đơn đã chọn: vì đã dùng tích hợp nên mục này không dùng
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6.2 Văn bản đính kèm
Tương tự như mục quản lý hóa đơn nhưng chỉ thêm phần bảng kê để kiểm soát ( cái này áp dụng cho XNXL
Chất Thải mẫu hóa đơn 05 và 06)

6.3 Phát hành hóa đơn theo lô ( đã tích hợp không dùng)
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6.4 Quản trị giao dịch hóa đơn ( đã tích hợp không dùng)
6.5 Quản trị lại giao dịch hóa đơn ( đã tích hợp không dùng)
7. Thanh toán
7.1 Danh mục đối soát thanh toán hóa đơn

Dùng để theo dõi đối soát hóa đơn. NSD muốn đối soát hóa đơn nào thì stick Chọn

sau đó bấm nút Đối

soát hóa đơn thanh toán
Khi đối soát hoàn tất thì thanh trạng thái sẽ hiện “ Đã thanh toán”
7.2 Thanh toán theo lô ( Đã tích hợp không dùng)
7.3 Hủy thanh toán ( Đã tích hợp không dùng)
8. Chuyển đổi hóa đơn
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8.1 Chuyển đổi chứng minh nguồn gốc
 Chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy nhằm mục đích chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa hữu
hình và nhằm mục đích lưu trữ.
Chú ý: chuyển đổi hóa đơn nhằm chứng minh nguồn gốc xuất xử của hàng hóa chỉ được chuyển đổi 01 lần. Vì thế
với những hóa đơn đã chuyển đổi cho mục đích này thì sẽ không được chuyển đổi nữa.
- Người sử dụng muốn chuyển đổi chọn hóa đơn cần chuyển đổi stick

xong bấm nút Chuyển đổi chứng minh

nguồn gốc
8.2 Chuyển đổi lưu trữ
-

Người sử dụng muốn chuyển đổi chọn hóa đơn cần chuyển đổi stick

xong bấm nút Chuyển đổi lưu trữ 

hiện lên từ hóa đơn  phía dưới có nút Chuyển đổi khi bấm nút này hiện ra cửa sổ NSD có thể chọn chuyển đổi
ra máy in hoặc ra file PDF
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- Việc chuyển đổi này được chuyển đổi nhiều lần
- Về tính pháp lý phải có chứ ký sống, đóng dấu trên hóa đơn chuyển đổi này thì hóa đơn chuyển đổi mới có giá
trị
9. Xử lý hóa đơn
9.1 Danh sách hóa đơn thay thế

Bảng liệt kê danh sách hóa đơn thay thế và bị thay thế
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9.2 Hóa đơn điều chỉnh

Bảng liệt kê danh sách hóa điều chỉnh và bị điều chỉnh
9.3 Lập hóa đơn thay thế
Mục đích: Lập hóa đơn thay thế khi phát hiện sai sót đối với hóa đơn đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa
giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế.

- Chọn mẫu số hóa đơn cần thay thế
- Chọn ký hiệu
- Nhập số hóa đơn cần thay thế
- Xong bấm nút Thay thế hóa đơn và hoàn thành thì hiện ra danh sách giống như mục 8.1
9.4 Lập hóa đơn điều chỉnh
 Mục đích: Lập hóa đơn điều chỉnh khi phát hiện sai sót đối với hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao
hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế.
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Lưu ý trong memu lập hóa đơn điều chỉnh có 3 kiểu điều chỉnh gồm:
- Điều chỉnh thông tin: Như sai tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế
- Điều chỉnh tăng: Sai tăng giá trị số lượng, thành tiền……
- Điều chỉnh giảm: Sai giảm giá trị số lượng, thành tiền……

- Chọn mẫu số hóa đơn cần điều chỉnh
- Chọn ký hiệu hóa đơn
- Nhập số hóa đơn cần điều chỉnh
- Chọn kiểu điều chỉnh
- Xong bấm nút Điều chỉnh hóa đơn và hoàn thành thì hiện ra danh sách giống như mục 8.2
Lưu ý: Đối với Công ty Môi trường nước Bình Dương và XN XL Chất Thải Bình Dương không thao tác
mục 8 này trên Cadmin bởi đã xử lý trong tool tích hợp
9.5 Hủy hóa đơn ( không thay thế, sửa đổi)
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Vì lý do vì đó cần hủy 1 số hóa đơn nào đó vào mục Hủy hóa đơn ( không thay thế, sửa đổi) stick dấu chọn
hóa đơn cần hủy.
Bấm nút Hủy hóa đơn đã chọn

Nhìn thanh trạng thái đã thấy hóa đơn chuyển thành Đã hủy hóa đơn
10. Thống kê
10.1
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Chọn kỳ báo cáo gồm: Quý và năm xong bấm nút Báo cáo

Đây là nội dung báo cáo theo chuẩn mẫu theo (Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)
NSD có thể in hoặc xuất ra file Excel
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10.2

Bảng kê hóa đơn hàng tháng

Chọn tháng và năm xong bấm nút Báo cáo

Người sử dụng có thể in , xuất file excel báo cáo này
Tương tự như các thống kê báo khác như: Bảng kê chi tiết hóa đơn, tạo lập bảng kê phát hành hóa đơn…. NSD
vẫn chọn thao tác như trên

11. Quản trị người dùng
Việc này rất quan trọng liên quan đến phân quyền cho người dùng và chỉ cá nhân có quyền cao nhất là quyền
Admin mới được điều chỉnh, Reset mật khẩu tài khoản trong mục này.
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Tìm tên tài khoản cần điều chỉnh, Reset mật khẩu…Bấm nút sửa để vào điều chỉnh tài khoản đã chọn

- Điều chỉnh xong bấm nút Lưu
- Mục QL đường thu NSD không cần thao tác bởi vì chúng đã được thiết lập ở Danh mục nhân viên
12. Mật khẩu
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Đây là mục đổi mật khẩu Cdamin của hệ thống hóa đơn điện tử, việc đổi mật khẩu người dùng phải cẩn thận
mật khẩu mình cần đổi luôn luôn phải đảm bảo nguyên tắc mật khẩu bao gồm: Chữ thường, chữ in HOA, số
và ký tự đặc biệt
- Để đổi mật khẩu người dùng nhập vào mật khẩu cũ
- Nhập mật khẩu mới
- Nhập lại mật khẩu mới lần nữa
- Bấm lưu
- Thoát khỏi hệ thống và đăng nhập lại theo mật khẩu mới để kiểm tra
Lưu ý: Để bảo mật àn toàn hệ thống nếu NSD nhập sai mật khẩu quá 3 lần thì hệ thống sẽ khóa tài khoản
lại. Trường hợp này NSD hãy liên hệ VNPT để được hỗ trợ.
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