A. HƯỚNG DẪN GỬI HÀNG
Hướng dẫn này được thiết kế để hướng dẫn bạn tạo đơn hàng trực tuyến qua website của
Newdays. Đơn giản chỉ với 3 bước nhấp chuột là bạn sẽ có được những tiện ích như:

 Kiểm tra, so sánh ngay cước phí cho lô hàng của bạn cần gửi.
 Hiển thị danh sách các dịch vụ vận chuyển uy tín để bạn lựa chọn.
 Tự động kết nối yêu cầu của bạn đến dịch vụ vận chuyển.
 Tự động tạo ra số vận đơn đúng theo dịch vụ vận chuyển mà bạn đã lựa chọn.
 Theo dõi trực tuyến về lộ trình lô hàng của bạn.
Đây là tính năng rất dễ sử dụng và tiện lợi để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của bạn ở bất kỳ mọi
lúc, mọi nơi khi bạn cần gửi chuyển phát hàng hóa hoặc tài liệu.
(*) Ví dụ: Bạn cần gửi 1 kiện hàng từ Hà Nội đi Hong Kong.
Trọng lượng: 5kg
Kích thước: 40cm x 30cm x 20cm

BƯỚC 1:

Sau khi khai báo xong thông tin về
lô hàng của bạn cần gửi, tiếp theo
bạn nhấn “Tra cước” thì cửa sổ báo
giá của các dịch vụ sẽ hiển thị để
giúp bạn lựa theo nhu cầu.

BƯỚC 2:

Lựa chọn dịch vụ vận chuyển phù
hợp rồi bạn nhấn “Gửi”.

BƯỚC 3:

Tên sản phẩm hàng hóa
Tổng giá trị lô hàng của bạn
(Tính bằng VNĐ)

Thời gian sẵn sàng hẹn
Newdays đến nhận lô hàng.

- Dấu (*) là nhắc bạn phải khai báo thông tin để giúp việc chuyển phát cho
lô hàng của bạn được thuận lợi, nhanh chóng và chính xác. Tiếp theo bạn
nhấp “Gửi vận đơn” để hoàn tất công việc yêu cầu gửi hàng của bạn. Việc
hoàn tất này của bạn cũng đồng thời đã truyền dữ liệu kết nối đến bộ phận
phụ trách của NEWDAYS.
- NEWDAYS sẽ đảm nhận công việc tiếp theo để chuyển phát lô hàng của
bạn thật an toàn, chính xác và kịp thời.

XÁC NHẬN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÍ GỬI HÀNG:

Tải vận đơn rồi in làm 2 liên.
Khách hàng giữ 1 liên, Newdays
giữ 1 liên.

Chữ kí của khách hàng.

Chữ kí của NEWDAYS.

B. QUẢN LÝ CỦA BẠN VỚI MY NEWDAYS.
1- Chức năng My Newdays:
 Quản lý chi tiết tất cả các lô hàng của bạn.
 Truy tìm lịch sử lô hàng theo tùy chọn.
 Được hưởng cước phí theo chính sách ưu đãi.
 Cung cấp thông tin liên quan đến lô hàng của bạn như: thời gian vận chuyển, thời
gian giao hàng, người kí nhận và nhật ký vận chuyển giúp bạn biết chính xác thời gian
cũng như địa điểm giao hàng

2 - My Newdays quen bạn khi: Bạn đã được NEWDAYS cấp số tài khoản hoặc đã
có hợp đồng vận chuyển với NEWDAYS.

