Bước 1: truy cập vào website của Maersk line my.maerskline.com
Bước 2: Click chọn “Register” để đăng ký thông tin

Bước 3: Điền đầy đủ thông tin như những ô đã highlight bên dưới rồi ấn “Register”
Chú ý:
+ User name: anh/chị vui lòng điền ít nhất 5 ký tự và viết liền
+ Tên và địa chỉ công ty phải điền bằng tiếng anh, vui lòng điền đầy đủ tên công ty như sử dụng
trên bill ( ô này bị giới hạn ký tự nên mình điền được bao nhiêu ký tự thì điền bấy nhiêu)
+ Trong tên công ty anh/ chị vui lòng bỏ những dấu “.” “,” vẫn để dấu cách
+ Ô “ Postal/ zip: anh chị có thể lên google search la sẽ có nhé! (vd: hồ chí minh là 70000)
+ Phần comment: anh/ chị vui lòng điền mã số thuế của công ty để hệ thống tiện kiểm tra thông
tin công ty mình nhé

Bước 4: Sau khi đăng ký xong thì hệ thống sẽ mất khoảng 2-3h để check thông tin và gửi lại cho
bạn một mail để set password cho account của bạn
Khi nhận được mail thì set password, chú ý password phải có ít nhất 8 ký tự và phải có ít nhất 1
chữ viết hoa, 1 chữ viết thường, 1 số.
**** Lưu ý: nếu quá 3h mà bên mình vẫn chưa nhận được mail set pw anh/ chi có thể kiểm tra
trực tiếp với hệ thống bằng cách chat với “Livehelp”
Anh/chị nhập thông tin và chọn support on là Registration sau đó sẽ có một bạn của hệ thống
sẽ chat trực tiếp với anh/chị và sẽ hộ trợ để lấy được mail set pw sớm nhé.
Nếu chat với Livehelp mà vẫn không giải quyết được thì anh chị vui lòng gọi trực tiếp số +84 8
35203500 để được hỗ trợ cụ thể nhé.

