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 !
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