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Chương trình chi tiết 
• Thông báo Tương tác với Nhà cung cấp - Chuyển đổi Email 

- Nhận và xem Đơn đặt hàng 

- Xác nhận Đơn đặt hàng 

- Tạo Hóa đơn qua email 



Thông báo Tương tác 
cho Nhà cung cấp 
(Chuyển đổi Email) 

 



 

Giao dịch trên Coupa qua Email 

• Với sự trợ giúp của Coupa, Nhà cung cấp có thể nhận 

và xác nhận PO nhanh chóng, đồng thời xuất hóa đơn 

cho các đơn đặt hàng thông qua email 

• Là Nhà cung cấp, bạn có thể xử lý trực tiếp từ hộp 

thư đến khi nhận được email thông báo về Đơn đặt 

hàng (PO) 

• Email thông báo sẽ bao gồm các nút hành động để 

tùy thuộc vào nút bạn nhấp mà bạn có thể Tạo hóa 

đơn, Xác nhận PO hoặc Thêm nhận xét vào PO 

• Nhà cung cấp không cần đăng nhập vào trang web 

hoặc cổng thông tin khác 

• Nhà cung cấp đã đăng ký trên Cổng thông tin Nhà 

cung cấp Coupa cũng có thể tận dụng các thông báo 

tương tác này 



Nhận Đơn đặt hàng qua Email 

• Nếu địa chỉ email của Nhà cung cấp được thêm vào hệ thống của Jabil thì PO sẽ được 

gửi email trực tiếp cho bạn 

• Đơn đặt hàng sẽ được hiển thị là Thông báo của Coupa trong hòm thư của bạn 

-  PO sẽ được gửi tới địa chỉ email PO mà nhà cung cấp đã xác nhận và không gửi cho 

địa chỉ email của người liên lạc chính (trừ khi hai email này giống nhau). 



 

Xác nhận Đơn đặt hàng qua Email 
Xem thông tin PO và nhấp vào Acknowlege PO (Xác nhận PO) để thông báo cho Jabil biết 

bạn đã nhận được đơn đặt hàng. 

Thông báo rằng bạn cũng có thể 

thêm nhận xét hoặc tạo một hóa 

đơn trực tiếp từ email của bạn 



Xác nhận Đơn đặt hàng qua Email 
Coupa sẽ mở trong một tab trình duyệt hoặc cửa sổ mới. Bạn sẽ thấy thông báo “Order 

acknowledged” (Đơn đặt hàng đã được xác nhận) ở phía trên màn hình. 



Tạo Hóa đơn qua Email 
Để chuyển PO này thành hóa đơn, hãy nhấp vào Create Invoice (Tạo hóa đơn). 



Tạo Hóa đơn qua Email 

Cửa sổ Choose Remit-To Address (Chọn 

địa chỉ gửi tới) sẽ hiển thị. Chọn địa chỉ 

bạn muốn gửi tới bằng cách nhấp vào 

Choose (Chọn). 

Lưu ý: Nếu chỉ có một địa chỉ Gửi tới 

được lưu trong hồ sơ của bạn thì 

Coupa sẽ mặc định chọn địa chỉ đó 

và sẽ không có cửa sổ hiển thị để 

chọn địa chỉ. Hoặc nếu không có địa 

chỉ Gửi tới nào được lưu thì Coupa 

sẽ yêu cầu bạn tạo một địa chỉ. 

- Nếu địa chỉ gửi tới chính xác không 

xuất hiện thì hãy nhấp vào Create 

New Remit-To (Tạo địa chỉ gửi tới 

mới). 

 
Lưu ý rằng nếu bạn tạo địa chỉ mới, hóa đơn sẽ được chuyển thành “tạm dừng” vì địa chỉ gửi tới 

mới cần được bộ phận AP của Jabil phê duyệt. 

 



 

Tạo Hóa đơn qua Email 
Trên màn hình Create Invoice (Tạo hóa đơn), nhập số hóa đơn vào trường Invoice # (Số hóa đơn). 

 

Lưu ý rằng tất cả các trường bắt buộc được đánh dấu bằng dấu hoa thị. 



Tạo Hóa đơn qua Email 
Cuộn xuống phần Lines (Dòng) và đảm bảo tất cả các thông tin chi tiết đều chính xác, đặc biệt là 

mục Price (Giá) và Quantity (Số lượng). 

 

 
• Nhập các thông tin giao 

hàng và vận chuyển 
 

• Nhập các thông tin về thuế 
Mục này không áp dụng 
cho các nhà cung cấp 
Penang do quy định mới về 
thuế. 

• Nếu áp dụng, điền số thuế 
vào mục thích hợp bằng 
một trong các cách sau: 
• Chọn mã số thuế từ Tax 

Code (Mã số thuế) thả 
xuống rồi nhấp vào 
Calculate (Tính) 

•  Nhập thuế suất bằng tay 
•  Nhập số thuế ($) bằng 

tay 
 

• Nhập các nhận xét cho 
Jabil rồi nhấp vào Add 
Comment (Thêm nhận 
xét). 

 
 



 

Tạo Hóa đơn qua Email 
Sau khi nhấp vào Submit (Gửi), một cửa sổ hiển thị để xác nhận xem bạn có sẵn sàng gửi hóa đơn 

không. Nhấp vào Send Invoice (Gửi hóa đơn) để hoàn tất quy trình. Lưu ý rằng khi đã gửi thì bạn 

sẽ không thể sửa hóa đơn. 



 

Tình trạng Hóa đơn 

• Nhà cung cấp có thểm xem các tình trạng hóa đơn sau đây trên CSP: 
- Dự thảo - Hóa đơn dự thảo chưa được gửi đi. 
- Đang xử lý - Hóa đơn đang nằm trong khoảng giữa hóa đơn được nộp bởi Nhà cung cấp 

và việc nộp hóa đơn được lưu vào hệ thống của Jabil. 
- Đang chờ phê duyệt - Hóa đơn đang trải qua quá trình nội bộ của Jabil để cho phép phê 

duyệt cuối cùng. Trạng thái này có thể là đang chờ nhận hoặc đang chờ phê duyệt. 
- Tranh chấp - Hóa đơn này hiện đang bị tranh chấp bởi doanh nghiệp hoặc AP. 
- Đã phê duyệt - Hóa đơn đã được phê duyệt và sẵn sàng thanh toán theo các điều khoản 

thanh toán hoặc ngay lập tức nếu đã quá hạn. 
- Không có hiệu lực - Hóa đơn không có hiệu lực sau khi được phê duyệt và xử lý đầy đủ. 



 

Xin cảm ơn! 
 
 
 

 
 
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với Jabil hoặc gửi 
email đến P2P_Support@Jabil.com. 


