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Câu hỏi 



Câu hỏi 
 

▪ Xác nhận PO 

1. Nếu số tiền PO không chính xác hoặc cần chỉnh sửa các thông tin khác trên PO thì thực hiện trên Coupa như thế nào? 

2. Làm thế nào để chấp nhận một Đơn đặt hàng? 

3. Ngoài CSP, có cách nào khác để nhận thông báo về đơn đặt hàng mới không? 

4. Nếu tôi không thể đáp ứng ngày giao hàng dự kiến trên PO, làm thế nào để tôi đề xuất và xác nhận ngày giao hàng mới? 
▪ Tạo hóa đơn 

1. Tôi có thể tạo một hóa đơn cho nhiều PO trong CSP được không? 
2. Tôi có thể tạo hóa đơn dựa trên số lượng hoặc số tiền không? 
3. Tôi có thể tạo nhiều hóa đơn cho một PO trong CSP được không? 
4. Có cần quét và đính kèm hóa đơn trên giấy vào hóa đơn điện tử không? Có thể quét nhiều hóa đơn vào một tài liệu được 

không? 
5. Mục đích của việc tạo hóa đơn điện tử khi đã có hóa đơn trên giấy là gì? Sau khi tạo hóa đơn điện tử, tôi có cần phải gửi hóa 

đơn trên giấy nữa không? 
6. Khi nào thì tôi nên xuất hóa đơn? Sau khi PO được xác nhận hay sau khi nhận được hàng hóa/dịch vụ? 
7. Đối với việc xuất hóa đơn Trung Quốc: Mô tả hàng hóa/dịch vụ trong PO là bằng tiếng Anh, nhưng mô tả hóa đơn trên giấy lại 

là tiếng Trung Quốc. Như vậy có được không? 
8. Đối với việc xuất hóa đơn Trung Quốc: Nếu giao dịch được thực hiện bằng ngoại tệ thì có cần hóa đơn điện tử không? Tôi nên 

chọn điền như thế nào khi tạo số hóa đơn điện tử - số hóa đơn chính thức hay số hóa đơn hình thức? 
9. Tôi nên chọn ngày xuất hóa đơn như thế nào? Ngày xuất hóa đơn trên giấy hay ngày tạo hóa đơn điện tử? 
10. Làm thế nào để tìm các PO đã xuất hóa đơn? 
11. Làm thế nào để gộp tiền thuế vào hóa đơn điện tử? 



Câu hỏi 
 

▪ Chỉnh sửa hóa đơn 

1. Tôi phải làm gì nếu hóa đơn điện tử không được phê duyệt? 
2. Nếu cần xuất lại hóa đơn trên giấy thì làm thế nào để chỉnh sửa hóa đơn điện tử tương ứng? 
3. Làm thế nào để tôi gửi giấy báo có cho Jabil? 

▪ Đăng ký nhà cung cấp 
1. Tôi có nhiều mã số nhà cung cấp cho các nhà máy Jabil khác nhau. Tôi có cần đăng ký thông tin nhà cung cấp riêng không? 

▪ Địa chỉ ngân hàng của bên thụ hưởng 
1. “Địa chỉ ngân hàng của bên thụ hưởng” là địa chỉ nào? Địa chỉ ngân hàng hay địa chỉ công ty? Có yêu cầu gì về định dạng 

không? 
▪ Các câu hỏi khác 

1. Tôi có thể kiểm tra tình trạng nhận hàng trong CSP không? 
2. Tôi có thể xử lý giao dịch gửi hàng/JIT/thỏa thuận tiến độ trong CSP không? 
3. Tôi có thể liên lạc với ai để được trợ giúp khi tôi có câu hỏi sau khi trực tuyến? Có dịch vụ trả lời câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc 

không? 
4. CSP sẽ được dùng cho tất cả các công ty Jabil đúng không? 
5. Jabil sẽ mở chức năng catalog trong CSP đúng không? 
6. Tôi có thể sử dụng CSP trên điện thoại không? 



Trả lời 



Xác nhận PO 
 

1. Nếu số tiền PO không chính xác hoặc cần chỉnh sửa các thông tin khác trên PO thì thực hiện trên Coupa như thế nào? 

Nhà cung cấp không thể chỉnh sửa PO. 
Vui lòng liên hệ với Jabil để khởi tạo chỉnh sửa PO. Bạn có thể liên hệ với người mua địa phương của Jabil ngoài hệ thống 
hoặc nhập yêu cầu và lý do vào phần nhận xét PO trong CSP. 



Xác nhận PO 
 

2.  Làm thế nào để chấp nhận một Đơn đặt hàng? 
Bạn chỉ cần nhấp vào ô “Acknowledged” (Đã xác nhận) để xác nhận Đơn đặt hàng. 



Xác nhận PO 
 

3.  Ngoài CSP, có cách nào khác để nhận thông báo về đơn đặt hàng mới không? 
CSP sẽ gửi email cho nhà cung cấp khi có đơn đặt hàng mới. 

4.  Nếu tôi không thể đáp ứng ngày giao hàng dự kiến trên PO, làm thế nào để tôi đề xuất và xác nhận ngày giao hàng 
mới? 
Khi xác nhận về việc nhận được đơn đặt hàng cho hàng hóa thực tế, trong trường hợp không thể đáp ứng ngày giao hàng 
dự kiến trên đơn đặt hàng, vui lòng liên hệ với người mua/người yêu cầu Jabil để điều chỉnh ngày giao hàng mới và sau 
đó cập nhật “Supplier confirmed delivery date” (Ngày giao hàng đã được nhà cung cấp xác nhận) trong dòng PO. 



Tạo hóa đơn 
 

1.  Tôi có thể tạo một hóa đơn cho nhiều PO trong CSP được không? 
Nhà cung cấp không thể tạo hóa đơn điện tử cho nhiều PO trong CSP. 
Nếu bạn muốn kết hợp các PO vào một hóa đơn trên giấy, bạn cần gửi cho Jabil để xử lý. Đối với xuất hóa đơn Trung 
Quốc, bạn cần làm theo 2 bước sau: 

▪ Tạo một mẫu với định dạng Excel liệt kê các số PO và số dòng PO liên quan; 
▪ In mẫu này ra và gửi kèm với các hóa đơn trên giấy. Gửi tập hồ sơ này cho bộ phận Tài chính Jabil. Bộ phận Tài 

chính Jabil sẽ tạo hóa đơn trên Coupa sau khi nhận được hồ sơ của bạn. 
2.  Tôi có thể tạo hóa đơn dựa trên số lượng hoặc số tiền không? 

CSP cho phép nhà cung cấp tạo hóa đơn dựa trên số lượng hoặc số tiền theo hàng hóa đã mua (hàng hóa/dịch vụ thực 
tế). 
 



Tạo hóa đơn 
 

3.  Tôi có thể tạo nhiều hóa đơn cho một PO trong CSP được không? 
Nhà cung cấp không thể tạo nhiều hóa đơn cho một PO. 
Lần đầu tiên tạo hóa đơn điện tử, bạn sẽ thấy hệ thống đã tự động điền vào các trường: Qty (Số lượng) và Amount (Số 
tiền) với số lượng và số tiền trên PO. Bạn có thể chỉnh sửa số lượng/số tiền hóa đơn này theo số lượng/số tiền Fapiao 
của mình rồi gửi hóa đơn điện tử này. Sau đó, trong trường hợp Số lượng PO hoặc Số tiền PO không được xuất hóa đơn 
đầy đủ, bạn có thể chuyển đổi PO đó bằng phương pháp này một lần nữa (Thông qua Email hoặc thông qua tab Đơn đặt 
hàng CSP và nhấp vào nút đồng tiền màu vàng) để tạo một hóa đơn điện tử khác. 
 



Tạo hóa đơn 
 

4.  Có cần quét và đính kèm hóa đơn trên giấy vào hóa đơn điện tử không? Có thể quét nhiều hóa đơn vào một tài liệu 
được không? 
Nhà cung cấp cần cập nhật hóa đơn trên giấy bản scan vào hệ thống. Nếu không, bộ phận Tài chính Jabil sẽ từ chối hóa 
đơn điện tử. 
Hóa đơn trên giấy bản scan phải khớp với hóa đơn điện tử. Vui lòng tải lên hóa đơn bản scan tương ứng cho từng hóa 
đơn điện tử. 
 



Tạo hóa đơn 
 

5. Mục đích của việc tạo hóa đơn điện tử khi đã có hóa đơn trên giấy là gì? Sau khi tạo hóa đơn điện tử, tôi có cần phải gửi hóa 
đơn trên giấy nữa không? 

 Nhà cung cấp có thể kiểm tra các cập nhật theo thời gian thực từ bộ phận Tài chính Jabil về hóa đơn thông qua việc tạo hóa đơn 
điện tử. Sau khi hóa đơn điện tử được tạo chính xác, hiệu quả của quá trình phê duyệt sẽ được cải thiện rất nhiều để nhà cung cấp 
có thể nhận được thanh toán nhanh hơn. Sau khi tạo hóa đơn điện tử, vẫn cần gửi hóa đơn trên giấy cho Jabil. 

6. Khi nào thì tôi nên xuất hóa đơn? Sau khi PO được xác nhận hay sau khi nhận được hàng hóa/dịch vụ? 
 Nhà cung cấp có thể tạo hóa đơn điện tử trong CSP sau khi nhận được PO. Tuy nhiên, số hóa đơn điện tử phải là số hóa đơn trên 

giấy, vì vậy chúng tôi khuyến nghị nhà cung cấp tạo hóa đơn điện tử sau khi phát hành hóa đơn trên giấy để tránh sự không chính 
xác. 

7. Đối với việc xuất hóa đơn Trung Quốc: Mô tả hàng hóa/dịch vụ trong PO là bằng tiếng Anh, nhưng mô tả hóa đơn trên giấy lại là 
tiếng Trung Quốc. Như vậy có được không? 

 Nếu mô tả PO mà bạn nhận được bằng tiếng Anh, bạn sẽ thấy mô tả bằng tiếng Anh khi tạo hóa đơn điện tử. Nhưng khi bạn xuất 
hóa đơn trên giấy bằng tiếng Trung Quốc, bạn phải kiểm tra xem đơn giá và số lượng có giống với hóa đơn điện tử hay không. Mô 
tả có thể khác nhau. Bộ phận tài chính Jabil sẽ xác nhận lại xem mô tả trên hóa đơn trên giấy và trên hóa đơn điện tử có giống 
nhau không. 

8. Đối với việc xuất hóa đơn Trung Quốc: Nếu giao dịch được thực hiện bằng ngoại tệ thì có cần hóa đơn điện tử không? Tôi nên 
chọn điền như thế nào khi tạo số hóa đơn điện tử - số hóa đơn chính thức hay số hóa đơn hình thức? 

 Nhà cung cấp cũng có thể tạo hóa đơn điện tử cho giao dịch ngoại tệ. Phải điền số hóa đơn chính thức khi tạo hóa đơn điện tử. 
9. Tôi nên chọn ngày xuất hóa đơn như thế nào? Ngày xuất hóa đơn trên giấy hay ngày tạo hóa đơn điện tử? 

Hãy điền ngày xuất hóa đơn trên giấy. 



 

Tạo hóa đơn 
 

10.  Làm thế nào để tìm các PO đã xuất hóa đơn? 
Bạn có thể đăng nhập vào CSP và đi tới Orders (Hóa đơn) - Order Lines (Dòng hóa đơn). Sau đó lọc (Create View (Tạo 
khung nhìn)) hoặc chọn từng dòng để kiểm tra số tiền trên hóa đơn điện tử đã được tạo. 
 



Tạo hóa đơn 
 

10.  Làm thế nào để tìm các PO đã xuất hóa đơn? 
Bạn có thể đăng nhập vào CSP và đi tới Orders (Hóa đơn) - Order Lines (Dòng hóa đơn). Sau đó lọc (Create View (Tạo 
khung nhìn)) hoặc chọn từng dòng để kiểm tra số tiền trên hóa đơn điện tử đã được tạo. 
 



Tạo hóa đơn 
 

11.  Làm thế nào để gộp tiền thuế vào hóa đơn điện tử? 
Không điền số tiền thuế khi tạo hóa đơn, sau đó chọn loại thuế và kiểm tra xem số tiền thuế có đúng không. 
 



Chỉnh sửa hóa đơn 
 

1.  Tôi phải làm gì nếu hóa đơn điện tử không được phê duyệt? 
 Nếu hóa đơn điện tử không được phê duyệt, bộ phận tài chính Jabil sẽ từ chối hóa đơn điện tử của bạn trên Coupa và đưa ra lý do. 

Sau khi nhận được thông báo từ chối, nhà cung cấp phải chỉnh sửa (hoặc thêm tài liệu đính kèm vào) hóa đơn theo nhận xét đó. 
Thông tin hóa đơn ban đầu cũng sẽ được lưu, để nhà cung cấp không cần điền lại các thông tin hay tạo hóa đơn mới. 

2. Nếu cần xuất lại hóa đơn trên giấy thì làm thế nào để chỉnh sửa hóa đơn điện tử tương ứng? 
 Nếu bạn muốn xuất hóa đơn trên giấy mới do xuất hóa đơn sai, bạn phải tạo một giấy báo có trong CSP sau khi nhận được hóa đơn 

trên giấy được gửi từ bộ phận tài chính Jabil. Sau khi giấy báo có được phê duyệt, bạn có thể xuất hóa đơn trên giấy mới và tạo hóa 
đơn điện tử mới. 

 



Chỉnh sửa hóa đơn 
 

3.  Làm thế nào để tôi gửi giấy báo có cho Jabil? 
 Bất kể bạn gửi giấy báo có như thế bào (qua email hay qua CSP), khi gửi giấy báo có cho Jabil, Qty (Số lượng) phải có giá trị ÂM (-) 

và Amount (Số tiền) phải có giá trị Dương (+). Nếu bạn không gửi giấy báo có như vậy, Jabil sẽ không thể xử lý yêu cầu này. 



Đăng ký nhà cung cấp 
 

1.  Tôi có nhiều mã số nhà cung cấp cho các nhà máy Jabil khác nhau. Tôi có cần đăng ký thông tin nhà cung cấp riêng không? 
 Nếu bạn có mã số nhà cung cấp khác nhau cho các nhà máy Jabil khác nhau, bạn sẽ nhận được nhiều email đăng ký. Bạn có thể 

đăng ký nhiều tài khoản thông qua các email này. Sau đó bạn có thể ghép các tài khoản lại với nhau trên trang chủ của CSP để có 
thể sử dụng một tài khoản để quản lý PO và hóa đơn của tất cả các nhà máy Jabil. 



Địa chỉ ngân hàng của người thụ hưởng 
 

1.  “Địa chỉ ngân hàng của bên thụ hưởng” là địa chỉ nào? Địa chỉ ngân hàng hay địa chỉ công ty? Có yêu cầu gì về định dạng không? 
 Vui lòng điền địa chỉ công ty vào Địa chỉ ngân hàng của người thụ hưởng. Một số dòng trong địa chỉ có yêu cầu về định dạng. (VD: 

mã bưu điện) 
 



Các câu hỏi khác 
 

1. Tôi có thể kiểm tra tình trạng nhận hàng trong CSP không? 
 Không có chức năng kiểm tra tình trạng nhận hàng. 
2. Tôi có thể xử lý giao dịch gửi hàng/JIT/thỏa thuận tiến độ trong CSP không? 
 Không. CSP được sử dụng để mua sắm vật liệu/dịch vụ không dùng trong sản xuất. Nếu công ty của bạn cũng cung cấp các vật liệu 

trên, thì nó sẽ vẫn duy trì quá trình hiện tại. 
3. Tôi có thể liên lạc với ai để được trợ giúp khi tôi có câu hỏi sau khi trực tuyến? Có dịch vụ trả lời câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc 

không? 
 Sau khi trực tuyến, bạn có thể chọn 2 cách để hỗ trợ: 

✓ Gửi email cho P2P_Support@Jabil.com trực tiếp. Chấp nhận câu hỏi bằng tiếng Trung Quốc; 
✓ Liên hệ với người mua địa phương của bạn. 

4. CSP sẽ được dùng cho tất cả các công ty Jabil đúng không? 
Các nhà máy Jabil sẽ bắt đầu sử dụng CSP theo từng nhóm. Dự kiến tất cả các nhà máy của Jabil trên toàn thế giới sẽ sử dụng CSP 
cho việc mua vật liệu không dùng cho sản xuất vào cuối năm 2018. 

5. Jabil sẽ mở chức năng catalog trong CSP đúng không? 
Chức năng catalog sẽ bắt đầu với một số nhà cung cấp nhất định. Nếu bạn quan tâm đến chức năng này, hãy liên hệ với Jabil. 

6. Tôi có thể sử dụng CSP trên điện thoại không? 
Nhà cung cấp có thể sử dụng các trình duyệt di động để truy cập CSP. 

mailto:P2P_Support@Jabil.com


 

Xin cảm ơn 

Nếu có câu hỏi nào khác, vui lòng liên hệ với Jabil hoặc gửi email đến 

P2P_Support@Jabil.com.  
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