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Help For Using Online Stock & Price Check 

Hương dẫn sử dụng tiện ích kiểm tra giá sản phẩm và hàng trong kho trực tuyến 

We would like to introduce our new Online Stock & Price Check for customers  

Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Hệ thống trợ giúp kiểm tra giá và hàng trong kho trực tuyến mới 

của phòng IT cho khách hàng  

This application has 2 levels of access: 

Hệ thống này có 2 mức độ truy cập: 

- Hafele’s Customer who had an account on Orion: can view the prices, pictures and available 

stock at 3 main locations: Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang warehouses (warehouses 01, 02 and 

1500) 

Đối với khách hàng đã có account trong hệ thống Orion: có thể xem giá sản phẩm và số tồn 

kho ở 3 kho chính: Ho Chi Minh, Ha Noi, Da Nang với mã kho tương ứng là 01, 02, 1500. 

- Guest: can view only the prices, available stock: yes/no. 

Khách hàng chưa có tài khoản trên Orion chỉ có thể xem được giá và hàng trong kho có hàng 

hay đã hết hàng 

 

To start using it, please access to website: http://www.hafele.com.vn and click at icon on the 

right panel or link: http://www.hafele.com.vn/vn/en/products/29249.asp 

 

 
Để bắt đầu sử dụng hế thống này, vui lòng truy cập vào trang website: 

http://www.hafele.com.vn  và tìm đến icon như trên hoặc link: 

http://www.hafele.com.vn/vn/en/products/29249.asp 

 

- To register: click link below 

Để đăng ký nhấn chọn link như hình bên dưới 

http://www.hafele.com.vn/
http://www.hafele.com.vn/vn/en/products/29249.asp
http://www.hafele.com.vn/
http://www.hafele.com.vn/vn/en/products/29249.asp
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- For Hafele’s customers who had an account on Orion: must be registered with their Customer 

Code. Then, press “verify” button for checking this customer code.  

Đối với khách hàng có customer code: Nhập mã khách hàng và nhấn kiểm tra 
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If this customer code is correct, system will allow them input more information. Both customer 

and CS department will receive welcome email with customer detail information. CS 

Department will cross check the information and activate customer account if data is correct. 

An email will be sent to the customer with username and password to login. 

Trường hợp mã khách hàng khớp với hệ thống, hệ thống sẽ yêu cầu nhập thêm một số thông 

tin như là password để đăng nhập, tên địa chỉ email, điện thoại. Những thông tin này cần 

chính xác để bộ phân chăm sóc khách hàng xác minh và kích hoạt tài khoản. Sau đó email sẽ 

được gửi đến khách hàng thông báo username và password để đăng nhập. 

 

 
If this account number is wrong, the system will not allow register. 

Nếu mã khách hàng sai, hệ thống sẽ thông báo lỗi. 
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- For Guest: only click link as picture 

Đối với khách hàng không có customer code và chỉ muốn xem giá thì nhấp vào link như hình 

bên dưới 
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Please note that you have to allow Cookies on your browser so that the application can work 

properly.  

Lưu ý: Nếu đang sử dụng trình duyệt web Internet Explorer và không thể login được vui lòng 

cho phép lưu Cookies để ứng dụng có thể hoạt động tốt hơn. Thực hiện các bước bên dưới. 

 Click the Tools button 

 Select "Internet Options" 

 Click the "Privacy" tab 

 In the Settings, move the cursor down to "Low" level, then click OK 

 

Step1: point to Tools\Internet Options 

Tìm đến mục Tools\Internet Options 

 

Step2: choose Privacy tab  

Chọn tab “Privacy” 
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Step3: move the cursor from “Medium” level to  

“Low” level, then click ok 

Di chuyển con trỏ xuống mức “Low” và chọn Ok 
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