
 

GIỚI THIỆU  

HỆ THỐNG TRÌNH KÝ ECUSSIGN-PRO 

Hệ thống trình ký ECUSSign Pro là phiên bản nâng cấp mới của ECUSSign Basic trước đây, cho phép 

doanh nghiệp trình ký trên hệ thống DC (Data Center) chuyên nghiệp, có đường truyền đảm bảo tốc độ 

cao, nhanh chóng thuận tiện, đồng thời là phiên bản có tính phí cho bên trình ký khi đăng ký tài khoản 

trình ký, phiên bản này có các tính năng và điểm nổi bật vượt trội so các phiên bản trước như: 

 Trình ký và quản lý dữ liệu hiệu quả trên hệ thống Data center chuyên nghiệp. 

 Đường truyền đảm bảo tốc độ cao giúp cho việc trình và duyệt ký hầu như tức thì. 

 Tích hợp chức năng thông báo khi có chứng từ trình đến cho người duyệt ký biết, thông qua email 

hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại. 

 Đây là phiên bản có tính phí sử dụng cho bên trình ký khi đăng ký tài khoản. 

Hệ thống trình ký ECUSSignPro được thể hiện qua sơ đồ: 

 

Hệ thống trình ký ECUSSignPro có đường truyền tốc độ cao, giúp cho việc trình và duyệt ký nhanh chóng 

nhất, đảm bảo quá trình kê khai hồ sơ Hải quan được xuyên suốt: 



 

 

Hệ thống còn tích hợp thêm chức năng thông báo cho người duyệt ký khi có chứng từ trình đến, thông 

qua email hoặc tin nhắn SMS để công việc không bị bỏ lỡ hoặc chậm trễ trong việc ký chứng từ: 

 



 

Nếu trên các phiên bản trình ký trước đây, sau khi thêm mới tài khoản được trình ký vào danh sách bạn 

không thể xóa đi được, thì ở phiên bản ECUSSignPro bạn có thể thêm mới hoặc xóa tài khoản một cách 

dễ dàng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc các bạn thực hiện thành công ! 



 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN 

Số 11 – Đặng Thùy Trâm – Hoàng Quốc Việt – Hà Nội 

Tel: 0243.7545.222 – Fax: 0243.7545.223 

 

 

HOTLINE 24/7 

Miền Bắc: 19004767 

Miền Trung - Nam: 19004768 

33A - Cửu Long- F.2-Tân Bình, TP.HCM 

Tel: 0283.5470.355 

VP Hồ Chí Minh 

B4-08 Cao ốc BICONSI, Bình Dương 

Tel: 0274.3848.886 

VP Bình Dương 

93/75 Đồng Khởi, Tân Phong, TP.Biên Hoà 

Tel: 0251.8871.868 

VP Đồng Nai 

Tầng 4 - Toà nhà EVNGENCO 2, Số 143 đường Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, Khuê Trung, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

Tel: 0274.3848.886 

VP Đà Nẵng 


