Đây là tiện ích gửi email cho khách hàng sau khi xuất hóa đơn, khách hàng nhận được email, khách
hàng có thể xem thông tin hóa đơn đã xuất, tải hóa đơn hoặc ký số cho hóa đơn. Nhưng trước khi sử
dụng được chức năng này, hệ thống xuất hóa đơn của bạn phải được người quản lý cần cấu hình chi
tiết theo các bước hướng dẫn sau đây.
Bước 1: Tiến hành đăng nhập hệ thống tại địa chỉ https://einvoice.com.vn/ bằng user đã được cấp.

Bước 2: Hướng dẫn cấu hình
Bạn vào menu Nghiệp vụ khác, chọn Quản lý gửi email

Tại màn hình mới hiện ra, bạn chọn vào tab "Cấu hình email":

Đánh dấu tích chọn vào "Sử dụng" sau đó nhập vào các thông tin cấu hình như sau:
- SMTP, Port : Đây là thông tin mail server của doanh nghiệp bạn đang sử dụng.
- Địa chỉ email, tài khoản và mật khẩu: Nhập vào thông tin địa chỉ email bạn sẽ dùng để gửi hóa
đơn cho khách hàng.
- File mẫu: Bạn chọn đến có nội dung mẫu sẽ gửi cho khách hàng bằng cách nhấn vào nút "Chọn
file".
Sau khi hoàn tất việc nhập liệu cho mục cấu hình, bạn nhấn vào Lưu lại để kết thúc bước cấu hình,
lúc này người sử dụng sau khi xuất hóa đơn đã có thể gửi email thông báo cho khách hàng.
Bước 3: Gửi email cho khách hàng
Hóa đơn sau khi xuất và ký số, bạn chuyển sang tab Thông tin vận chuyển, nhập email của của
người nhận sau đó ấn nút Gửi lại email

Nếu việc gửi email cho khách hàng là người quản lý hoặc một người dùng khác không phải người
xuất hóa đơn thì vào menu Nghiệp vụ khác / Quản lý gửi email

Màn hình chức năng quản lý gửi email sẽ hiện ra như sau:

Danh sách hóa đơn chờ gửi email sẽ nằm tại tab "Danh sách hóa đơn chưa gửi", bạn kiểm tra hóa
đơn sau đó đánh dấu tích chọn các hóa đơn cần gửi email và nhấn vào nút "Gửi email":

Ngoài ra bạn có thể xem lại danh sách các hóa đơn đã gửi thành công tại tab "Danh sách hóa đơn đã
gửi" hoặc các hóa đơn gửi bị lỗi để biết nội dung lỗi và gửi lại tại tab "Danh sách hóa đơn đã gửi
lỗi".

