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Phần I: Giới thiệu 

Part I: Introduction 

Mục đích/ Purpose 
 

Tài liệu này trình bày cách sử dụng Chương trình Internetbanking khách hàng doanh nghiệp. 

Tài liệu này dành cho người trực tiếp sử dụng chương trình./This document shows how to use 

the Internet Banking Customer Program. This document is for people who directly use the 

program. 

Phạm vi/Domain 
 

Tài liệu này hướng dẫn người sử dụng cách thức sử dụng chương trình trên web. Tài liệu không 

hướng dẫn cách cài đặt chương trình, người sử dụng có thể tham khảo tài liệu Hướng dẫn cài đặt 

để biết thêm./This document guides users how to use the program on the web. The document does 

not guide how to install the program, users can refer to the Installation Guide for more 

information. 

Các từ viết tắt / Abbreviations 
 

Thuật ngữ / Viết tắt Định nghĩa Ghi chú 

IB Internetbanking  

NSD Người sử dụng  

IE Internet Explorer  

VRB Ngân hàng liên doanh Việt - Nga  

   

Những người sử dụng chương trình/ People who use the program 
 

Chương trình Internetbanking khách hàng doanh nghiệp được sử dụng trên toàn hệ thống của VRB, 

đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ Internetbanking khách hàng 

doanh nghiệp của VRB./The Internet Banking customer program is used throughout VRB's system, 

the customer is the enterprise registering to use the Internet banking service for corporate 

customers of VRB. 

1. Đăng nhập hệ thống/ Log in to the system 

Khi khách hàng truy cập vào hệ thống IB khách hàng doanh nghiệp, hệ thống sẽ yêu cầu khách hàng 

phải đăng nhập truy cập vào hệ thống:/ When customers access the IB system of corporate 

customers, the system will require customers to log in to access the system: 
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Khách hàng nhập [Tài khoản], [Mật khẩu] đã được đăng ký và nhập [Mã xác nhận] để truy cập 

vào hệ thông IB khách hàng doanh nghiệp./ Customers enter [Account], [Password] registered 

and enter [Verification Code] to access IB system of corporate customers. 

Để biết thêm thông tin về hệ thống IB khách hàng doanh nghiệp, khách hàng chọn [Hướng dẫn sử 

dụng]/ For more information about IB system of corporate customers, please select [User guide] 

2. Tra cứu tài khoản/ Look up account 

 

 
 

 
2.1. Chi tiết tài khoản thanh toán/ Payment account details 



GUIDELINES ON CORPORATE INTERNET BANKING  
 

Trang/Page 6  

 

 
2.2. Chi tiết tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Term deposit account details
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2.3. Chi tiết tài khoản vay/ Loan account details 
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2.4. Tra cứu Tỷ giá/ Look up the exchange rate 

Khách hàng lựa chọn mục tra cứu tỷ giá trong mục “Tỷ giá-Lãi suất”. Hệ thống sẽ hiển thị thông 

tin tỷ giá đang được VRB áp dụng./Customers select the item to look up the exchange rate in the 

section " Exchange - Interest Rate". The system will display the exchange rate information being 

applied by VRB. 

2.5. Tra cứu Lãi suất/ Look up Interest Rate 

Khách hàng lựa chọn mục tra cứu Lãi suất trong mục “Tỷ giá-Lãi suất”. Hệ thống sẽ hiển thị 

thông tin lãi suất đang được VRB áp dụng./Customers select the item to look up the 

exchange rate in the section " Exchange - Interest Rate". The system will display the 

exchange rate information being applied by VRB. 

3. Chuyển tiền trong hệ thống/ Domestic money transfer 

3.1. Tạo giao dịch chuyển tiền trong hệ thống/Create transfer 

Bước 1: Chọn chức năng Tạo giao dịch trong mục Chuyển tiền 

Step 1: Select the Create transfer function in the Transfer section 

Bước 2: Trên màn hình Tạo giao dịch chuyển khoản hiển thị giao diện như hình dưới. Chọn 

loại chuyển khoản là chuyển tiền ngoài hệ thống. Ấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. 

Step 2: On the Create transfer screen. Choose Transfer to other local bank. Click Continue to 

move to the next step. 
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Bước 3: Trên màn hình Tạo giao dịch sẽ hiện thị thông tin như sau: 

Step 3: On the Create transaction screen, display the following information : 
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Khách hàng nhập thông tin/ Customers enter informations: 

o Số tài khoản nhận/ 

o Số tiền chuyển 

o Mô tả (Nhập tiếng việt không dấu) 

o Loại phí. 

Khách hàng ấn Tiếp tục để tiếp tục thực hiện tạo giao dịch chuyển tiền. 

Bước 4: Trên màn hình Xác thực giao dịch sẽ hiển thị thông tin.Khách hàng nhập mã kiểm   

tra và ấn xác nhận./Step 4:   On the Transaction Confirmation screen, the information will be 

displayed. Customers enter the test code and press “confirm”.
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Bước 5: Khách hàng nhập mã xác nhận. Màn hình hoàn tất giao dịch sẽ hiển thị. Đồng thời, hệ thống 

sẽ gửi email thông báo yêu cầu phê duyệt giao dịch tới cho các người dùng có quyền duyệt giao dịch 

của doanh nghiệp/ Step 5: Customers enter the confirmation code. The transaction completion screen 
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will be displayed. At the same time, the system will send an email to notify the transaction approval 

request to users who have transaction approval rights of the enterprise. 

 
3.2. Phê duyệt giao dịch chuyển tiền trong hệ thống/ Approval of remittance transaction in the 

system 

 Khách hàng với quyền duyệt giao dịch thực hiện nhập thông tin giao dịch./ Customers with 

transaction approval rights enter transaction information. 

Bước 1: Chọn chức năng Phê duyệt giao dịch trong mục Chuyển tiền. Hệ thống hiển thị danh 

sách giao dịch chuyển tiền trong hệ thống đang chờ duyệt./ Step 1: Select the Transaction Approval 

function on Remittance section. The system displays the list of remittance transaction in the system 
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are pending for approval. 

 
 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn giao dịch cần phê duyệt và lựa chọn hình thức xác thực. Ấn nút phê 

duyệt. Hệ thống sẽ tự động gửi mã số đăng ký vào số điện thoại đăng ký của khách hàng. Khách 

hàng thực hiện nhập thông tin trên mã xác thực và ấn nút Xác nhận./ Step 2: Customers choose the 

transaction that needs appro and choose the authentication form. Press the button “approve” .  The 

system will automatically send the registration code to the registered phone number of the customer. 

Customers input the information on the authentication code and press the button “Confirm”. 
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Bước 3: Sau khi xác thực thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Duyệt giao dịch thành công”/ 

Step 3: After successful authentication, the system will display the message " Approve Successfully" 
 

4. Giao dịch ngoài hệ thống/ Outward remittance transaction 

4.1. Tạo giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống/Create to outward remittance transaction 

 Khách hàng với quyền tạo giao dịch thực hiện nhập thông tin giao dịch/ Customers with the 

right to create transactions input transaction information 
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Bước 1: Chọn chức năng Tạo giao dịch trong mục Chuyển tiền/Step 1: To select the function  

Create transaction in item Remittance. 

Bước 2: Trên màn hình Tạo giao dịch chuyển khoản hiển thị giao diện như hình dưới. Chọn 

chuyển tiền ngoài hệ thống và ấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo./ Step 2: On the screen 

Create a transfer transaction showing the interface as shown below. Choose item Outward 

Remittance and click Continue to move to the next step. 

 
 

 
 

Bước 3: Trên màn hình Nhập thông tin sẽ hiện thị thông tin như sau: 
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Khách hàng nhập thông tin/ Customer insert the information: 

o Số tài khoản nhận/receiver’s account 

o Tên tài khoản nhận/receiver’s name 

o Tên Ngân hàng của tài khoản nhận/Name of Beneficiary’s Bank 

o Tỉnh/Thành phố của chi nhánh của tài khoản nhận/ Province/City of the branch of the receiving 

account 

o Tên chi nhánh Ngân hàng của tài khoản nhận/ Name of Branch of beneficiary’s bank 

o Số tiền chuyển/ Amount 

o Mô tả (Nhập tiếng việt không dấu) / Description (input Vietnamese without accent) 

o Loại phí./ Type of charge 

Khách hàng chọn Tiếp tục để tiếp tục thực hiện tạo giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống. /Customer  

input Continue to continue creating outward remittance. 

 

Bước 4: Trên màn hình Xác thực thông tin sẽ hiển thị thông tin như sau:/ Step 4:   On the Transaction 

Confirmation screen, the information will be displayed.  
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Khách hàng sẽ nhập mã kiểm tra để hoàn tất việc tạo giao dịch/ Customers enter the test code to complete 

the transaction. 
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Bước 5: Sau khi xác nhận mã kiểm tra thành công. Màn hình hoàn tất giao dịch sẽ hiển thị. Đồng 

thời hệ thống sẽ gửi email thông báo yêu cầu phê duyệt giao dịch tới cho các người dùng có quyền 

duyệt giao dịch của doanh nghiệp/ Step 5: After confirming the verification code. The transaction 

completion screen will be displayed. At the same time, the system will send an email to notify the 

transaction approval request to approved users of corporate. 
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4.2. Phê duyệt giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống:/Approve the outward remittance transaction 

Khách hàng có quyền duyệt giao dịch sẽ vào thực hiện phê duyệt giao dịch chuyển tiền ngoài hệ 

thống./Customers with the right to approve transactions will enter and approve the outward 

remittance transaction.



GUIDELINES ON CORPORATE INTERNET BANKING  
 

Trang/Page 21  

 

Bước 1: Khách hàng chọn “Phê duyệt giao dịch” trong mục “Chuyển tiền”. Chọn loại giao dịch 

chuyển tiền ngoài hệ thống. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách giao dịch chuyển tiền ngoài hệ thống đang 

chờ duyệt./ Step 1: Select the Transaction Approval function on Remittance section. Choose the 

outward remittance transaction. The system shows the list of outward remittance transaction are 

pending for approval. 

 

Bước 2: Khách hàng lựa chọn giao dịch, chọn hình thức xác thực và ấn Phê duyệt./Customers select the 

transaction and the authentication form and press the button “Approve”. 
 

Bước 3: Khách hàng nhập mã xác thực và ấn nút xác nhận/Customer inputs code and press the button  

“Confirm” 
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5. Tạo giao dịch định kỳ/ To create the periodic transactions 

5.1. Tạo giao dịch chuyển tiền định kỳ trong hệ thống/To create the periodic remittance 

transaction  in the system 

Bước 1: Chọn chức năng Tạo giao dịch trong mục Chuyển tiền định kỳ/Step 1: Select the function 

“Create transaction” in item “Periodic remittance”. 

Bước 2: Trên màn hình Tạo giao dịch định kỳ hiển thị giao diện như hình dưới. Chọn loại 

chuyển khoản là chuyển tiền định kỳ trong hệ thống. Ấn Tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo. 

Step 2: On the screen To create the periodic transactions, the interface is as shown below. Select  

the  transfer type as the periodic remittance transaction  in the system. Click Continue to move to the  

next step. 

 

 
 

Bước 3: Trên màn hình Tạo giao dịch sẽ hiện thị thông tin như sau./ Step 3: On the screen  

Create transaction, the information will be shown as followings: 
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Khách hàng nhập thông tin:/Customer input the information: 

o Số tài khoản nhận/Beneficiary’s account 

o Số tiền chuyển/Amount 

o Mô tả (Nhập tiếng việt không dấu) / Description (input Vietnamese without accent) 

o Loại phí./ Type of charge 

o Ngày bắt đầu giao dịch định kỳ/ Beginning of date of periodic transactions 

o Ngày kết thúc giao dịch định kỳ/ End of date of periodic transactions 

o Tần suất thực hiện giao dịch/ Frequency of transactions 

Khách hàng chọn Tiếp tục để tiếp tục thực hiện tạo giao dịch chuyển tiền định kỳ/ Customers select 

Continue to make the periodic remittance transactions. 

Bước 4: Trên màn hình Xác thực giao dịch sẽ hiển thị thông tin như sau:/ Step 4: On the Transaction 

Verification screen, the information will be shown as followings: 

- Khách hàng nhập mã kiểm tra/Customer input the verification code; 
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Bước 5: Khách hàng nhập mã kiểm tra và chọn Xác nhận. Màn hình hoàn tất giao dịch sẽ hiển thị. 

Đồng thời hệ thống sẽ gửi email thông báo yêu cầu phê duyệt giao dịch tới cho các người dùng có 

quyền duyệt giao dịch của doanh nghiệp./ Step 5: Customer input the verification code and select 

Confirm. The transaction completion screen will be displayed. At the same time, the system will 
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send an email to notify the transaction approval request to approved users of the corporate. 

 
 

5.2. Phê duyệt giao dịch chuyển tiền định kỳ/ To approve the periodic remittance transactions 

Khách hàng có quyền duyệt giao dịch sẽ vào thực hiện phê duyệt giao dịch chuyển tiền định kỳ 

trong hệ thống./ Customer who has the right to approve transactions will enter and approve the 

periodic remittance transactions. 
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Bước 1: Khách hàng chọn Phê duyệt chuyển tiền trong chuyển tiền định kỳ. Khách hàng chọn loại 

giao dịch là chuyển tiền định kỳ và trạng thái là tạo giao dịch định kỳ. Hệ thống sẽ hiển thị danh 

sách giao dịch định kỳ đang chờ duyệt./ Step 1: Customer selects the button  Approve the periodic 

remittance transactions. The customer chooses the type of transaction that is the periodic remittance 

transaction and the status is to create the periodic remittance transaction. The system will display 

the list of periodic transactions are pending for approval. 

 

 
Bước 2: Khách hàng lựa chọn giao dịch, chọn hình thức xác thực và ấn Phê duyệt./ Step 2:  

Customer selects the transaction, select the authentication form and click Approve. 
 

 

Bước 3: Khách hàng nhập mã xác thực và ấn nút Xác nhận/ Step 3: Customer inputs the verification 

code and press the button “Confirm” 
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6. Đóng giao dịch định kỳ/To close the periodic remittance transaction 

6.1. Tạo yêu cầu đóng giao dịch định kỳ/ To create a request of closing a periodic remittance 

transaction 

Khách hàng có quyền tạo giao dịch sẽ thực hiện tạo lệnh đóng giao dịch định kỳ./  

Customer who has rights to create transaction will execute to  close periodic remittance transaction. 

Bước 1: Khách hàng chọn “Đóng giao dịch định kỳ” trong mục “Chuyển tiền định kỳ”. Tạo yêu 

cầu đóng giao dịch định kỳ. Lựa chọn giao dịch và ấn nút “Đóng giao dịch”./  

Step 1: Customers select "Close the periodic remittance transaction" in "Periodic remittance" 

section. To create a request of closing a periodic remittance transaction. Select this transaction 

and click "Close". 

 

 

Bước 2: Xác nhận tạo yêu cầu đóng giao địch định kỳ 

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin giao dịch định kỳ đang được thực hiện đóng và yêu cầu khách 

hàng xác nhận./  

Step 2: Confirm to create a request of closing a periodic remittance transaction 

The system will display the information of periodic transaction are pending to close and ask 

customer to confirm. 
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Bước 3: Hoàn tất tạo yêu cầu đóng giao dịch định kỳ 

Khách hàng nhập mã kiểm tra để hoàn tất quá trình tạo yêu cầu đóng giao dịch định kỳ. Đồng 

thời hệ thống sẽ gửi email thông báo yêu cầu phê duyệt giao dịch tới cho các người dùng có 

quyền duyệt giao dịch của doanh nghiệp. 

Step 3: Complete creating the request of closing a periodic remittance transaction 

Customers enter the verification code to complete the process of creating a request to close the  

periodic remittance transaction. At the same time, the system will send an email to notify the  

transaction approval request to approval users of the corporate.
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6.2. Phê duyệt yêu cầu đóng giao dịch định kỳ/ Approve the request to close the periodic  

remittance transaction 

Khách hàng có quyền phê duyệt giao dịch định kỳ sẽ thực hiện được phê duyệt yêu cầu đóng 
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giao dịch định kỳ./ Customer with the right to approve a periodic remittance transaction will 

approve the request. 

Bước 1: Chọn “Đóng giao dịch định kỳ” trong chức năng “chuyển tiền định kỳ”. Lựa chọn 

Trạng thái là “Đóng giao dịch định kỳ”. Hệ thống sẽ hiển thị giao dịch chuyển tiền định kỳ chờ 

đóng cần  phê duyệt. Chọn hình thức xác thực và ấn Phê duyệt 

Step 1: Select " Close periodic remittance transaction" in the "periodic remittance" function. 

Select the Status is " Close periodic remittance transaction ". The system will display the periodic 

remittance transaction are pending to close for approval. Select the authentication form and click 

Approve 

 

 
Bước 2: Hệ thống tự động gửi mã xác thực về số điện thoại đăng ký của khách hàng. Khách 

hàng thực hiện nhập lên chương trình và ấn nút xác nhận 
 

Step 2: The system automatically sends the verification code to the registered phone number  

of the customer. Customer inputs the program and press the button “Confirm” 
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Bước 3: Sau khi xác thực được hoàn tất, hệ thống sẽ hiển thị thông báo kết quả thực hiện phê 

duyệt/ Step 3: After the authentication is completed, the system will display a notice of approval 

implementation results. 

 

7. Tra cứu giao dịch/Search transaction 

7.1. Tra cứu giao dịch chuyển tiền/Search the remittance transaction 

Khách hàng chọn trạng thái chuyển tiền trong mục chuyển tiền. Khách hàng nhập thông tin tra 

cứu và ấn tìm kiếm để thực hiện tra cứu các giao dịch chuyển tiền/ Customers select the transfer  

status in the remittance section. Customers input the information and click “Search” to look up the  

remittance transaction. 
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7.2. Tra cứu giao dịch chuyển tiền định kỳ/To search the periodic remittance transaction 
 

Khách hàng chọn Trạng thái lệnh định kỳ trong mục chuyển tiền định kỳ. Khách hàng nhập 

thông tin tra cứu và ấn tìm kiếm để thực hiện tra cứu các giao dịch chuyển tiền định kỳ./ 

Customers  select the item of periodic remittance transaction. Customers input the information  

and click “Search” to look up the periodic remittance transaction. 

 

 

 
8. Tạo tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Create term deposit account 

8.1. Tạo yêu cầu mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Create a request to open term deposit account 

 Khách hàng có quyền tạo yêu cầu mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trên hệ thống 

Internetbanking của ngân hàng VRB./ Customers have the right to create a request 

to open term deposit account on VRB Internetbanking system 

Bước 1: Chọn chức năng Mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 

Step 1: Select the function Open term deposit account 
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Bước 2: Trên màn hình chính xuất hiện giao diện cho phép người sử dụng nhập thông tin mở tài 

khoản tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn: 

Step 2: The main screen appears allowing the user to enter information to open term deposit account: 
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- Chọn Tài khoản nguồn/ Select Source Account  

- Chọn Kỳ hạn/ Select Term 

- Chọn Sản phẩm/ Select Product 

- Nhập Số tiền muốn gửi tiền gửi có kỳ hạn, số tiền tối thiểu có thể 

gửi là 5.000.000 VND/ Enter the amount of money you want to 

deposit for a fixed term, the minimum amount you can deposit is 

5,000,000 VND  

- Chọn Tự động quay vòng hoặc không chọn ( Nếu chọn Tự động 

quay vòng thì số tiền sẽ tự động được tái tục sang kỳ hạn tiếp 

theo)/ Select Auto-rotate or leave unchecked (If Auto-spin is 

selected, the amount will be automatically rolled over to the next 

term) 

Sau khi đã chọn và kiểm tra đầy đủ thông tin, chọn  

After selecting and checking all information, select  

Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình xác thực thông tin tiền gửi có kỳ hạn: 

Step 3: The system monitors switch authentication information with term deposits: 
 

 

Chú ý/ Note: 

 Khách hàng cần kiểm tra kỹ lại thông tin chính xác./ Customers need to check the correct 

information 
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Sau khi kiểm tra chính xác thông tin, khách hàng nhập Mã kiểm tra và chọn  

After checking the information correctly, customers enter the verification code and select  

Bước 4: Hiển thị kết quả thông tin giao dịch 

Step 4: Display transaction information 
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Hệ thống tạo yêu cầu mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn thành công 

The system successfully created the request to open term deposit account. 

8.2. Phê duyệt yêu cầu tạo tài khoản tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn:/ Approving the request to 

create term deposit account 

 Khách hàng có quyền phê duyệt yêu cầu mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trên hệ thống 

Internetbanking của ngân hàng VRB/ Customers have the right to approve the request to 

open term deposit account on VRB Internetbanking system 

Bước 1: Chọn chức năng Phê duyệt mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn 

Step 1: Select the Approve function to open term deposit account 
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Bước 2: Trên màn hình chính hiển thị danh sách tài khoản tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn đang chờ 

phê duyệt:/  

Step 2: On the main screen displays a list of term deposits accounts in pending approval 
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Khách hàng chọn Phê duyệt tài khoản tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn/ Customer chooses to Approve term 

deposit account. 

Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình cho khách hàng kiểm tra thông tin và xác thực: 

Step 3: The system switches to the screen for customers to check information and authenticate: 

Chú ý: Khách hàng chọn các hình thức xác thực:/ Note: Customers choose forms of 

authentication 

- Xác thực qua SMS/ Authentication via SMS  

- Xác thực qua Token/ Authenticate via Token  

- Xác thực qua chữ ký điện tử (CA)/ Authentication via electronic signature 

(CA) 

Với hình thức xác thực qua SMS, khách hàng Nhập mã kiểm tra sau đó chọn/ With the form of 

authentication via SMS, customers Enter the check code then select 
 

Hệ thống gửi mã OTP vào số điện thoại khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ OTP qua hệ thống 

Internetbanking của ngân hàng VRB/ The system sends OTP code to the phone number of customers 

registering to use OTP service via Internetbanking system of VRB bank 
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Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình cho khách hàng xác thực mã OTP 

Step 4: The system displays the screen for customers to authenticate OTP code 
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Khách hàng nhập mã OTP trên điện thoại, sau đó chọn  

Customers enter OTP code on the phone, then select  

Bước 5: Hệ thống hiển thị thông tin giao dịch: Duyệt giao dịch thành công 

Step 5: The system displays transaction information: successful transactions 
 

 
9. Tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn/ Liquidation of term deposit account: 

9.1. Gửi yêu cầu tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn có kỳ hạn/ Submit a request to liquid term 

deposit account  

 Khách hàng có quyền tạo yêu cầu tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trên hệ thống 

Internetbanking của ngân hàng VRB/ Customers have the right to create a request to 

liquid their term deposit account on the VRB Internetbanking system. 

Bước 1: Khách hàng chọn Tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn từ menu của hệ thống 

Step 1: Customer chooses liquid term deposit account from the menu of the system 

 

Bước 2: Hệ thống chuyển sang màn hình chứa danh sách tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cần tất 

toán. Khách hàng chọn tài khoản cần tất toán 

Step 2: The system switches to the screen containing a list term deposit accounts to be liquid. Customers 

choose an account to liquid 

Chú ý: Màn hình gồm Danh sách tài khoản chưa gửi yêu cầu phê duyệt tất toán và Danh sách tài 

khoản đã gửi yêu cầu tất toán nhưng chưa được phê duyệt/ Note: The screen includes account list 
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that has not sent a request to liquid settlement and a list of accounts that have sent a request to 

liquid but not yet approved.
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Bước 3: Hệ thống chuyển qua màn hình kiểm tra thông tin và xác thực 

Step 3: The system switches to the screen to check information and authentication 
 

Khách hàng kiểm tra thông tin chính xác, sau đó nhập mã xác thực và chọn  

Customers check the correct information, then enter the authentication code and select  

Bước 4: Hệ thống hiển thị thông tin giao dịch của khách hàng 

Step 4: The system displays customer transaction information 
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9.2. Phê duyệt tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn/ Approving liquid term deposit account 

 Khách hàng có quyền phê duyệt yêu cầu tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trên hệ 

thống Internetbanking của ngân hàng VRB/ Customers have the right to approve the 

request for liquid term deposit accounts on VRB Internetbanking system 
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Bước 1: Trên menu của hệ thống, khách hàng chọn Phê duyệt tất toán tài khoản tiền gửi có kỳ 

hạn/ Step 1: On the menu of the system, customers select Approve liquid term deposit account 

Bước 2: Trên màn hình hiển thị danh sách tài khoản cần phê duyệt tất toán, khách hàng chọn tài 

khoản tiền gửi có kỳ hạn cần phê duyệt 

Step 2: On the screen showing list of accounts requiring approval of liquidation, customers select 

term deposit accounts to be approved. 

 

Bước 3: Hệ thống chuyển sang màn hình thông tin tài khoản và xác thực 

Step 3: The system switches to the account information screen and authentication 
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Khách hàng kiểm tra thông tin, nhập mã xác thực và chọn  

Customers check information, enter authentication code and select  
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Bước 4: Khách hàng chọn loại xác thực là SMS, Token, hoặc Chữ ký số (CA) 

Step 4: Customers choose an authentication type as SMS, Token, or Digital signature (CA) 
 

 

Nếu khách hàng chọn loại xác thực SMS, khách hàng nhập mã xác thực sau đó chọn 

, hệ thống sẽ gửi mã OTP vào số điện thoại khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ 

Internetbanking của ngân hàng VRB/ If the customer selects the SMS authentication type, the customer 

enters the authentication code then selects , The system will send the OTP code to the 

phone number of the customer registering to use VRB Internetbanking service. 

Bước 5: Hệ thống xuất hiện màn hình cho khách hàng nhập mã OTP để xác thực giao dịch 

Step 5: The system appears the screen for customers to enter OTP code to authenticate transactions 
 

Khách hàng nhập mã OTP và chọn  

Customers enter OTP code and select  
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Bước 6: Hệ thống hiển thị thông tin giao dịch của khách hàng 

Step 6: The system displays customer transaction information 
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10. Chức năng thanh toán khoản vay/ Loan payment 

Chức năng này cho phép khách hàng thanh toán các khoản nợ gốc, nợ lãi, lãi bổ sung, phí 

phải thanh toán của khoản vay theo từng kỳ thanh toán tới thời điểm hiện tại. 

This function allows customers to pay the principal, interest, fee of the loan account in each 

payment period up to the present time. 

10.1. Lập lệnh thanh toán khoản vay/ Create Loan Payment 

Người sử dụng có quyền tạo giao dịch thanh toán khoản vay truy cập màn hình chức năng 

“Thanh toán khoản vay” -> “Lập lệnh thanht toán” từ menu để thực hiện. 

The user has the right to create a loan payment transaction access menu Loan payment/ 

Create payment 

Các bước thực hiện như sau: 

The steps are as follows: 

Bước 1: Nhập thông tin lệnh thanh toán 

Step 1: Input date 
 

 
- Kiểm tra lại các thông tin thanh toán: Tài khoản thanh toán, tài khoản vay và  

thông tin kỳ trả nợ đã chọn để thanh toán. 
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- Check the payment information: Payment account, loan account and selected 

payment period for payment. 

- Chọn “Xác nhận” để thực hiện thanh toán 

- Click “Confirm” 

Bước 2: Hoàn thành lập lệnh thanh toán 

 

Step  2:  Conplete   loan payment
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10.2. Phê duyệt giao dịch thanh toán khoản vay/ Approving loan payment transactions 

Người sử dụng có quyền phê duyệt giao dịch thanh toán khoản vay truy cập màn hình 

chức năng “Thanh toán khoản vay” -> “Phê duyệt thanh toán” từ menu để thực hiện. 

The user has the right to approve the loan payment transaction access menu Loan payment/  

Payment approval. 

Bước 1: Chọn lệnh thanh toán chờ duyệt từ danh sách 

Step 1: Select the payment order pending approval from the list 
 

 
Bước 2: Kiểm tra thông tin và lựa chọn hình thức xác thực giao dịch 

Step 2: Check information and choose transaction authentication form 
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- Khách hàng kiểm tra lại các thông tin: Tài khoản thanh toán, tài khoản vay và thông 

tin các kỳ thanh toán (thời gian, nợ gốc, nợ lãi thường, lãi khác và tổng số tiền sẽ thanh toán). 

- Check the information: payment account, loan account and payment period 

information (time, principal, normal interest, other interest and total amount to be paid). 

- Tiếp theo, chọn hình thức xác thực, khách hàng có thể chọn 1 trong ba hình thức 

xác thực: 

- Next, choose the form of authentication, customers can choose one of three forms 

of authentication: 

o SMS – Hệ thống sẽ gửi một mã xác thực tới số điện thoại Khách hàng đã đăng 

ký./ The system will send an authentication code to the phone number registered 

by the Customer. 

o TOKEN – Dành cho các Khách hàng đăng ký sử dụng TOKEN. Khách hàng 

bấm nút trên TOKEN để nhận mã xác thực, nhập dãy số này để thực hiện xác 

thực giao dịch./ For customers who register to use TOKEN. Customers press 

the button on TOKEN to receive the authentication code, enter this number to 

perform transaction authentication. 

o CA – Dành cho các Khách hàng đăng ký sử dụng chữ ký số để xác thực giao 

dịch. Khách hàng cắm thiết bị được cấp vào máy để thực hiện ký số giao dịch./ 

For registered customers using digital signatures to authenticate transactions. 

The customer plugs the supplied device into the machine to perform a 

transaction number. 

Bước 3: Xác nhận và hoàn thành phê duyệt thanh toán 
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Step 3: Confirm and complete payment approval



GUIDELINES ON CORPORATE INTERNET BANKING  
 

Trang/Page 55  

 
 

 
 

- Nhập thông tin xác thực: Mã OTP/ Mã TOKEN/ Ký số 

- Enter the authentication information: OTP code / TOKEN code / Digitally sign 

- Chọn “Xác nhận” để thực hiện duyệt lệnh thanh toán khoản vay. 

- Select "Confirm" to perform loan payment approval. 
 

11. Thanh toán lương/ Salary Payment 

11.1. Đối với người nhập giao dịch/ For people who enter transactions 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi đăng nhập thành công, chọn menu: Chuyển khoản -> 

Thanh toán lương -> Thanh toán lương 

Step 1: At the home screen, after successful login, select menu: Transfer -> Salary Payment -> Salary 

Payment 

 

Bước 2: Tại màn hình thanh toán lương – nhập giao dịch, khách hàng: 

Step 2: At the screen of salary payment - enter transaction, customers: 

- Chọn tài khoản trả lương/Select the account paid 

- Tải về file mẫu thanh toán lương, sau đó tiến hành nhập thông tin thanh toán theo như 

nội dung file mẫu. Sau đó, khách hàng chọn “Browse” để tải file thanh toán lương lên 
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hệ thống./Download the salary payment template file, then proceed to enter payment 

information according to the sample file content. Then, customers choose "Browse" to 

upload the salary payment file to the system.
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Nhập mã kiểm tra và chọn “tiếp tục”/ Enter the security code and select "continue" 

 

 

Bước 3: Tại màn hình thanh toán lương – xác nhận giao dịch, khách hàng kiểm tra lại thông tin 

thanh toán lương. Nếu thông tin chính xác, khách hàng nhập mã kiểm tra và chọn “xác nhận”. 

Ngược lại, khách hàng có thể chọn “quay lại” để thực hiện lại quá trình thanh toán lương. 

Step 3: At the payment screen - confirm the transaction, customers check the salary payment 

information. If the information is correct, please enter the verification code and select "confirm". In 

contrast, customers can choose to "back" to perform the salary payment process again 

Bước 4: Sau khi thực hiện xác nhận giao dịch tại bước 3. Màn hình thanh toán lương – xác nhận 

giao dịch thông báo “Tạo giao dịch thành công”. 
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Step 4: After confirming the transaction in step 3. Salary payment screen - confirming the 

transaction: "Successful create transaction". 
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Chú ý: giao dịch thanh toán lương chỉ thực hiện hoàn tất khi khách hàng thực hiện bước tiếp 

theo là “phê duyệt thanh toán lương”. 

Note: the salary payment transaction is only completed when the customer takes the next step as 

"approving salary payment". 

11.2. Đối với người duyệt giao dịch/ For transaction approvers 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi đăng nhập thành công, chọn menu: Chuyển khoản -> 

Thanh toán lương -> Phê duyệt thanh toán lương 

Step 1: At the home screen, after logging in successfully, select menu: Transfer -> Salary payment -> 

Approve salary payment 

 

Bước 2: Tại màn hình thanh toán lương – xác nhận giao dịch, khách hàng kiểm tra thông tin giao 

dịch thanh toán lương đang trong trạng thái “chờ duyệt”. Nếu thông tin giao dịch chính xác, 

khách hàng chọn “Phê duyệt”, ngược lại chọn “Từ chối” 

Step 2: At the screen of salary payment - transaction confirmation, customers check the information 

of salary payment transactions are in "pending approval" status. If the transaction information is 

correct, the customer selects "Approve", otherwise select "Reject" 
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Bước 3: Sau khi chọn “Phê duyệt” tại bước 2, khách hàng xác nhận thực hiện giao dịch thông qua 

các hình thức xác thực đã đăng ký với Ngân hàng (SMS/ TOKEN/CA), khách hàng “Nhập mã 

kiểm tra” sau đó chọn “Nhận OTP/ Xác nhận/ Ký số” 

Step 3: After selecting "Approve" in step 2, the customer confirms the transaction through authentication 

forms registered with the Bank (SMS / TOKEN / CA), the customer "Enter the verification code" Then 

select "Receive OTP / Confirm / Sign digit"
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Bước 4: Khách hàng nhập thông tin xác thực hệ thống gửi tới và chọn “Xác nhận” 

Step 4: Customers enter authentication information sent to the system and select "Confirm" 
 

 
Bước 5: Màn hình thanh toán lương – xác thực giao dịch thông báo trạng thái giao dịch thành 
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công hoặc không thành công tới khách hàng. 

Step 5: Salary payment screen - transaction authentication notifying the status of successful or 

unsuccessful transactions to customers 

 
 

11.3. Lịch sử thanh toán lương/ Salary history 



GUIDELINES ON CORPORATE INTERNET BANKING  
 

Trang/Page 63  

 

Khách hàng có thể theo dõi lại lịch sử các lần thanh toán lương bằng cách:/ Customers can track the 

history of salary payments by: 

Bước 1: chọn menu: Chuyển khoản -> Thanh toán lương -> Lịch sử thanh toán lương 

Step 1: select menu: Transfer -> Salary Transfer -> Salary history 

 

Bước 2: Tại màn hình thanh toán lương – lịch sử giao dịch, khách hàng chọn “Tài khoản trả 

lương”, “Từ ngày”,”Đến ngày”. Sau đó chọn “xem” 

Step 2: At salary payment screen - transaction history, customers select "From account", 

"From date", "To date". Then select "Search" 

 

12. Quản lý khách hàng doanh nghiệp/ Business customer management 

12.1. Quản lý người dùng doanh nghiệp/ Manage business users 

1. Quản lý danh sách Danh sách doanh nghiệp:/ Listing Business managements 
 

NSD chọn menu: “Quản trị người dùng”, màn hình danh sách người dùng hiển thị như màn hình 

sau:/ User selects menu: “Manage User”, the screen of user list is displayed as the following screen:

http://10.62.9.115:8080/Webs/Admin/QuanTriDN_NguoiDung.aspx
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2. Thêm mới người dùng:/ Add new users: 
 

Bước 1: NSD chọn nút “Thêm mới”, xuất hiện màn hình thêm mới, trong đó “Mã đăng nhập” do 

chương trình tự sinh ra. 

Step 1: The user selects the "New", a new creation screen is displayed, in which the " Username" is 

automatically generated by the program. 

 

Trong đó:/In which: 

- Mã đăng nhập: Do chương trình tự sinh trên cơ sở mã khách hàng (Số CIF). 

User: Generated by the program on the basis of customer code (CIF Number). 

- Vai trò: NSD chọn vai trò cho người dùng là “Tạo giao dịch” hoặc “Duyệt giao dịch”. 
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Role: The user chooses a role for the user to either “Create Transaction” or “Approve 

Transaction”. 

- Dịch vụ SMS Banking: Chọn dịch vụ này nếu NSD muốn nhận tin nhắn SMS khi tài khoản 

phát sinh giao dịch. 

Register SMSBanking Services: Choose this service if user wants to receive SMS message 

when account arises. 

- Ngôn ngữ mặc định: NSD chọn ngôn ngữ mặc định khi đăng nhập vào chương trình. 

Use Language Default: User selects the default language when logging into the program. 

Bước 2: Nhập các thông tin người dung 

Step 2: Enter the user information 

Bước 3:/ Step 3: 

- Chọn nút “Thêm mới” để lưu thông tin người dùng 

Select "Add" to save user information 

- Chọn nút “Thoát” nếu hủy thông tin 

Select "Cancel" if cancel information 

3. Sửa người dùng doanh nghiệp:/ Edit business users: 
 

Bước 1: Từ danh sách “Quản lý người dùng”, NSD chọn người dùng cần chỉnh sửa và chọn nút 

“Sửa”, chương trình hiển thị màn hình chỉnh sửa thông tin người dùng như sau: 

Step 1: From the " Manage User " list, the user selects the user to edit and select "Edit", the program 

displays the screen to edit user information as follows:

http://10.62.9.115:8080/Webs/Admin/QuanTriDN_NguoiDung.aspx
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Bước 2: NSD thay đổi các thông tin về người dùng. 

Step 2: The user changes the information about the user. 

- Để đổi mật khẩu trong khi cập nhật, NSD chọn ô “Đổi mật khẩu” và nhập mật khẩu mới 

 To change the password during the update, the user selects the "Change password" box and 

enters a new password 

Bước 3: Chọn nút “Cập nhật” để lưu thông tin đã chỉnh sửa. 

Step 3: Select "Update" to save the edited information. 

12.2. Quản lý hạn mức người dùng/ Manage limit corporation’s user 

Đây là chức năng nâng cao trong trường hợp Quản trị khách hàng muốn thay đổi hạn mức duyệt cả 

từng người duyệt giao dịch./ This is an advanced function in case the Customer Administration 

wants to change the approval limit for each transaction approver 

Chương trình quy định hạn mức giao dịch và hạn mức trong ngày cho từng người dùng theo khung 

hạn mức chung cho phép do ngân hàng quy định. Do vậy, sau khi Tạo mới người dùng, cán bộ quản 

trị thực hiện thiết lập hạn mức cho từng người dùng trong đơn vị mình./ The program regulates 
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transaction limits and daily limits for each user according to the general limit frame allowed by the 

bank. Therefore, after creating a new user, the administrator will set a limit for each user. 

 

Bước 1: NSD chọn chức năng “Quản trị hạn mức người dùng” xuất hiện màn hình như sau: 

Step 1: The user chooses the " Limit for User" function, the screen appears as follows: 

 

http://10.62.9.115:8080/Webs/Admin/QuanTriDN_HanMucDuyet.aspx
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Bước 2: NSD chọn loại giao dịch tương ứng của mỗi người dùng và chọn chức năng “Sửa” và thực 

hiện chỉnh sửa hạn mức theo màn hình dưới đây: 

Step 2: The user selects the respective transaction type of each user and select the "Edit" function 

and makes the limit adjustment according to the screen below:
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Bước 3:/ Step3: 

- NSD chọn chức năng “Cập nhật” để lưu thông tin hạn mức/ User selects the "Update" function to 

save the limit information 

- NSD chọn chức năng “Thoát” để hủy thông tin hạn mức vừa cập nhật./ User selects the "Cancel" 

function to cancel the updated limit information. 

12.3. Quản lý hạn mức tài khoản/Manage limit of account 

Đây là chức năng nâng cao trong trường hợp Quản trị khách hàng muốn thay đổi hạn mức giao dịch 

của tài khoản doanh nghiệp/ This is an advanced function in case the Customer Administration 

wants to change the trading limit of a business account 

Chương trình quy định hạn mức giao dịch và hạn mức trong ngày cho từng tài khoản thanh toán theo 

khung hạn mức chung cho phép do ngân hàng quy định. Do vậy, sau khi Tạo mới người dùng, cán 

bộ quản trị thực hiện thiết lập hạn mức cho từng người dùng trong đơn vị mình./ The program 

stipulates the transaction limit and daily limit for each payment account according to the common 
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limit allowed by the bank. Therefore, after creating a new user, the administrator will set a limit for 

each user. 

Bước 1: NSD chọn chức năng “Quản trị hạn mức tài khoản” xuất hiện màn hình như sau: 

 

Step 1: The user chooses the “Limit for User" function, the screen appears as follows: 

 

 
 
Bước 2: NSD chọn loại giao dịch tương ứng của mỗi tài khoản và chọn chức năng “Sửa” và thực hiện chỉnh sửa hạn 

mức theo màn hình dưới đây: 

Step 2: The user selects the respective transaction type of each account and select the "Edit" function and 

makes the limit adjustment according to the screen below 

 

http://10.62.9.115:8080/Webs/Admin/QuanTriDN_HanMucDuyet.aspx
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Bước 3:/Step3: 

- NSD chọn chức năng “Cập nhật” để lưu thông tin hạn mức 

User selects the "Update" function to save the limit information 

- NSD chọn chức năng “Thoát” để hủy thông tin hạn mức vừa cập nhật. 

User selects the "Cancel" function to cancel the updated limit information. 

12.4. Quản trị Quy trình duyệt/ Administration of the Approval Process 

Đây là chức năng nâng cao trong trường hợp Quản trị khách hàng muốn thay đổi quy trình duyệt 

giao dịch của doanh nghiệp. 

This is an advanced function in case the Customer Administration wants to change the 

transaction approval process of the business. 

Bước 1: NSD chọn chức năng “Quản lý quy trình duyệt”, xuất hiện màn hình sau: 

 

Step 1: The user selects the function of "Manage process", the following screen appears:

http://10.62.9.115:8080/Webs/Admin/QuanTriDN_QuyTrinhDuyet.aspx
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Bước 2: NSD chọn nút ‘Thêm mới’ trong trường hợp quy trình chưa được tạo hoặc “Chỉnh sửa” để 

sửa lại quy trình duyệt và thực hiện phân quyền người dùng theo từng loại giao dịch, cụ thể: 

Step 2: The user chooses the “Add” in case the process has not been created or "Edit" to revise the 

approval process and perform user authorization according to each transaction type, specifically: 

- Loại giao dịch: NSD chọn loại giao dịch tương ứng của chương trình như: Thanh toán lương, 

Chuyển tiền trong hệ thống, … 

Transaction type: The user selects the corresponding transaction type of the program such 

as: Salary payment, Transfer within VRBANK….. 

- Số mức duyệt: Đây là mức duyệt khi đơn vị đăng ký với ngân hàng, gồm 01 mức duyệt hoặc 

02 mức duyệt. 
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Approval level: This is the approval level when the unit registers with the bank, including 

01 approval level or 02 approval levels. 

- Từ Danh sách người dùng, NSD chọn hoặc hủy người dùng theo các nhóm quyền tương 

ứng. 

From the User List, the user selects or cancels the user according to the respective rights 

groups. 

Bước 3: NSD chọn nút “Cập nhật” để lưu thông tin phân quyền cho người dùng. Lưu ý với các giao dịch 

chỉnh sửa nếu vẫn còn tồn tại giao dịch đang chờ duyệt thì sẽ không cập nhật được. 

Step 3: The user selects "Update" to save the authorization information to the user. Note that if there are 

still pending transactions, they will not be updated 

 

 

13. Chuyển tiền quốc tế/ International money transfer 

13.1 Tạo giao dịch chuyển tiền quốc tế/ Create Over Sea Tranfer 

1. Tạo giao dịch chuyển tiền quốc tế với tài khoản chuyển khác đồng RUB:/ Create international 

money transfer transactions for currencies except RUB: 
 

Bước 1: NSD quyền tạo giao dịch điền các thông tin số tài khoản hưởng, tên người hưởng, địa chỉ người 

hưởng, điền mã SWIFT ngân hàng hưởng nếu đúng sẽ tự điền thông tin vào tên và địa chỉ ngân hàng 

hưởng, chọn yêu cầu xử lý (thường, gấp), ngày giao dịch, số tiền, loại phí, nội dung chuyển tiền. chọn 

nút “Tiếp tục” 

Step 1: User has the right to create a transaction, fill in the beneficiary account number, beneficiary's 

name, beneficiary's address, enter the SWIFT code of beneficiary's bank. If the information is correct, 

the system will fill in name and address of the beneficiary's bank automatically. Then, user select request 

processing (usually, urgent), date of transaction, amount, type of fee, remittance content. Click 

"Continue"  

 

http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/OverseaTransfer.aspx
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 Xuất hiện màn hình xác thực lại thông tin giao dịch:/ A screen to re-verify transaction information is 

displayed: 
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Bước 2: NSD điền mã kiểm tra và ấn xác nhận. Sau đó giao dịch sẽ vào trạng thái chờ NSD có quyền duyệt giao 

dịch duyệt.  

Step 2: User will enter the verification code and click confirm. After that the transaction will be in the state of 

waiting for the user who have the right to approve the transaction. 

1. Tạo giao dịch chuyển tiền quốc tế với tài khoản chuyển là đồng RUB:/  Create international 

money transfer transaction for RUB: 
 

Bước 1: NSD quyền tạo giao dịch điền các thông tin số tài khoản hưởng, tên người hưởng, mã INN, mã 

KPP, địa chỉ người hưởng, điền mã BIK ngân hàng hưởng nếu đúng sẽ tự điền thông tin vào TK của 

ngân hàng hưởng tại NH trung ương Nga, tên và địa chỉ ngân hàng hưởng, chọn yêu cầu xử lý 

(thường, gấp), ngày giao dịch, số tiền, loại phí, nội dung chuyển tiền. chọn nút “Tiếp tục” 

Step 1: The user who has the right to create a transaction enter the beneficiary account number, name of 

the beneficiary, INN code, KPP code, beneficiary address, enter the beneficiary's BIK code, if the 

information is correct, the system will fill in the beneficiary's account at Russian central bank, name and 

address of the beneficiary bank, select the processing request (usually, urgent), date of transaction, 
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amount, type of fee, content of money transfer. Then select "Continue"  

 

 Xuất hiện màn hình xác thực lại thông tin giao dịch: 

A screen to re-verify transaction information is displayed:
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Bước 2: NSD điền mã kiểm tra và ấn xác nhận. Sau đó giao dịch sẽ vào trạng thái chờ NSD có quyền duyệt giao 

dịch duyệt.  

Step 2: User will enter the verification code and click confirm. After that the transaction will be in the state of 

waiting for the user who have the right to approve the transaction. 

13.1. Duyệt giao dịch chuyển tiền quốc tế/ Approval Over Sea Tranfer 

Bước 1: NSD có quyền duyệt chọn chức năng “Chuyển tiền quốc tế -> Duyệt chuyển tiền quốc tế” xuất 

hiện màn hình như sau: 

Step 1: The user who has the right select the function "International money transfer ->Approval Over 

Sea Tranfer" A screen will display: 

http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/ApprovalOverseaTransfer.aspx
http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/ApprovalOverseaTransfer.aspx
http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/ApprovalOverseaTransfer.aspx
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Bước 2: NSD chọn giao dịch tương ứng cần duyệt sẽ hiện ra màn hình chi tiết dưới đây để NSD xác 

thực giao dịch: 

Step 2: The user selects the corresponding transaction to be browsed, the following screen will be 

displayed for the user to authenticate the transaction: 

 

Bước 3:/ Step3: 

- NSD chọn “Hình thức xác thực” và điền “mã kiểm tra” 

User selects "Authentication type" and fill in "Security Code" 

- NSD chọn chức năng “Quay lại” để quay lại trang chi tiết. 

User selects the "Back" function to return to the details page. 

- NSD chọn chức năng “Hủy duyệt” để hủy giao dịch. 
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User selects the function "Cancel approval" to cancel the transaction. 

14. Chuyển tiền lô quốc tế/ Batch Transfer 

14.1. Tạo giao dịch chuyển tiền lô quốc tế/ Create Batch Transfer 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản có quyền tạo giao dịch đăng nhập thành công, chọn 

menu: Chuyển khoản theo lô -> chuyển tiền quốc tế -> tạo giao dịch lô chuyển tiền quốc tế 

Step 1: At the home screen, after the account has the right to create a successful login, select menu: 

Batch transfer -> International Money Transfer-> Create Batch Oversea 

 

Bước 2: Màn hình tạo giao dịch lô quốc tế hiện ra: 

Step 2: “create batch oversea transfers” screen appears: 

 

Khách hàng chọn tải tệp mẫu để download file template mẫu để điền thông tin chuyển khoản vào 

file đó rồi tải lên hệ thống. File template này phải cùng 1 tài khoản chuyển.  

Customers choose to download the template file to download the template file to fill out the 

transfer information into that file and then upload it to the system. This template file must be the 

same transfer account. 

Khách hàng có thể tải thêm file hồ sơ lên. File hồ sơ có định dạng đuôi là PDF. File hồ sơ là 

không bắt buộc 

Customers can upload more file to file. The file has a PDF format. Profile file is not required 

- Sau khi tiến hành nhập thông tin thanh toán theo như nội dung file mẫu. Sau đó, khách 

hàng chọn “Browse” để tải file lô quốc tế lên hệ thống. Sau đó ân nút “Tiếp tục” 

http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/BatchAllC.aspx
http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/BatchOverseaTransfer.aspx
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After proceeding to enter payment information according to the contents of the sample file. 

After that, the customer selects "Browse" to upload the international batch file to the 

system. Then press "Continue". 
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Bước 3: Nếu file lô chuyển tiền quốc tế đúng định dạng, thông tin giao dịch lô sẽ hiển thị và không 

có lỗi. Khách hàng chọn nút “Tạo giao dịch”  

Step 3: If the international money transfer file is in the correct format, the batch transaction 

information will be displayed and no error. Customers select "Create transaction"

 

Bước 4: Khách hàng nhập mã bảo mật trên màn hình vào rồi bấm nút “Xác nhận”. Sau đó sẽ có 

thông báo “Tạo giao dịch thành công”. Giao dịch sau đó ở trạng thái chờ tài khoản duyệt giao 

dịch duyệt. 

Step 4: Enter the security code on the screen and click "Confirm". Then there will be the message 

"Create successful transaction". The transaction is then in the state that the account is approved 

for transaction approval. 

Chú ý: giao dịch lô quốc tế chỉ thực hiện hoàn tất khi khách hàng thực hiện bước tiếp theo là “phê duyệt 

lô quốc tế”. 

Note: international lot transactions are only completed when the customer takes the next step of 

"Approve Batch Oversea". 

14.2. Duyệt giao dịch chuyển tiền lô quốc tế/ Approve Batch Oversea 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản có quyền duyệt giao dịch đăng nhập thành công, chọn 

menu: Chuyển khoản theo lô -> chuyển tiền quốc tế -> Phê duyệt giao dịch lô chuyển tiền quốc tế 

Step 1: At the home screen, after the account has the right to approve the transaction successfully logged 

in, select menu: Batch Transfer -> international money transfer -> Approve Batch Oversea 

http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/BatchOverseaTransferApprove.aspx
http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/BatchOverseaTransferApprove.aspx
http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/BatchOverseaTransferApprove.aspx
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Bước 2: Màn hình duyệt giao dịch lô quốc tế hiện ra: Khách hàng chọn file lô vừa upload lên (tên file) 

Step 2: The screen for approving the international batch transaction is displayed: Customer selects the 

uploaded file (file name) 

 

- Khách hàng bấm nút “Duyệt” để tiếp tục bước duyệt giao dịch.  

Click "Approve" to continue the transaction approval step. 

- Sau khi chọn chi tiết về giao dịch lô sẽ hiện ra. 

After selecting the details of the batch transaction will appear. 

 

- Sau đó khách hàng chọn những giao dịch cần duyệt hoặc có thể chọn tất cả. Sau đó chọn 

“Duyệt” hoặc “Từ chối”  

Then the customer selects the transactions to browse or can select all. Then select 

"Approve" or "Reject" 
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Bước 3: Nếu bấm nút “duyệt” màn hình xác thực giao dịch sẽ hiện ra 

Step 3: If choose "Approve", the transaction confirmation screen will appear 

 

Bước 4: Khách hàng chọn hình thức xác thực rồi nhập mã bảo mật trên màn hình vào rồi bấm nút 

“Lấy mã OTP”. Sau khi xác thực tùy số bước duyệt của doanh nghiệp và tài khoản duyệt là mức 1 

hay mức 2 thì trạng thái giao dịch sẽ chuyển tương ứng. 

Step 4: Customers choose the form of authentication then enter the security code on the screen 

and click "Get OTP code". After authentication, depending on the number of steps approved by 

the enterprise and the approval account is level 1 or level 2, the transaction status will change 

accordingly. 

15. Chuyển tiền lô nội dịa/Domestic Batch Transfer 

15.1. Tạo giao dịch chuyển tiền lô nội địa/ Create domestic batch transfer transactions 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản có quyền tạo giao dịch đăng nhập thành công, chọn 

menu: Chuyển khoản theo lô -> chuyển tiền theo lô -> tạo giao dịch lô 

Step 1: On the home screen, after the account has the right to create a successful login transaction, 

select menu: Transfer in batch -> transfer in batch -> create batch transaction 

 

Bước 2: Màn hình tạo giao dịch lô hiện ra: 

Step 2: The screen for creating batch transaction appears: 

http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/BatchAll_DuyetGD.aspx
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- Khách hàng chọn tải tệp mẫu để download file template mẫu để điền thông tin chuyển khoản 

vào file đó rồi tải lên hệ thống. File template này phải cùng 1 tài khoản chuyển.  

Customers choose to download the sample file to download the template file to fill out the 

transfer information into that file and then upload it to the system. This template file must be the 

same transfer account. 

- Khách hàng chọn Tải danh sách mã Citad để tìm mã Citad của ngân hàng nhận tiền.   

Customers choose Download Citad code list to find Citad code of the receiving bank. 

- Khách hàng có thể tải thêm file hồ sơ lên. File hồ sơ có định dạng đuôi là PDF. File hồ sơ là 

không bắt buộc 

Customers can upload more file to file. The file has a PDF format. Profile file is not required 

- Sau khi tiến hành nhập thông tin thanh toán theo như nội dung file mẫu. Sau đó, khách 

hàng chọn “Browse” để tải file lô quốc tế lên hệ thống. Sau đó ân nút “Tiếp tục” 

 After proceeding to enter payment information according to the contents of the sample file. 

After that, the customer selects "Browse" to upload the international batch file to the 

system. Then press "Continue". 
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Bước 3: Nếu file lô chuyển tiền quốc tế đúng định dạng, thông tin giao dịch lô sẽ hiển thị và không 

có lỗi. Khách hàng chọn nút “Tạo giao dịch”  

Step 3: If the international money transfer file is in the correct format, the lot transaction 

information will be displayed and no error. Customers select the button "Create transaction" 

 

Bước 4: Khách hàng nhập mã bảo mật trên màn hình vào rồi bấm nút “Xác nhận”. Sau đó sẽ có 
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thông báo “Tạo giao dịch thành công”. Giao dịch sau đó ở trạng thái chờ tài khoản duyệt giao 

dịch duyệt. 

Step 4: Enter the security code on the screen and click "Confirm". Then there will be the 

message "Create successful transaction". The transaction is then in the state that the account is 

approved for transaction approval. 

Chú ý: giao dịch lô trong nước chỉ thực hiện hoàn tất khi khách hàng thực hiện bước tiếp theo là “phê 

duyệt lô”/ The domestic lot transaction is only completed when the customer takes the next step as 

"Approve Batch Transfer". 

15.2. Duyệt giao dịch lô nội địa/ Browse domestic batch transactions 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản có quyền duyệt giao dịch đăng nhập thành công, chọn 

menu: Chuyển khoản theo lô -> chuyển tiền theo lô -> Duyệt giao dịch lô nội địa 

Step 1: On the home screen, after the account has the right to approve the login successfully, select 

menu: Batch Transfer-> Batch Transfer -> Approve Batch Transfer 

 

Bước 2: Màn hình duyệt giao dịch lô nội địa hiện ra: Khách hàng chọn file lô vừa upload lên (tên file) 

Step 2: The screen of approving the transaction in domestic batchs is displayed: Customers select the 

uploaded file (file name) 

 

- Khách hàng bấm nút “Duyệt”  để tiếp tục bước duyệt giao dịch./ Click "Approve" to continue 

the transaction approval step. 

- Sau khi chọn chi tiết về giao dịch lô sẽ hiện ra./After selecting the details of the batch transaction 

will appear. 

http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/BatchAll_DuyetGD.aspx
http://10.62.9.115:8080/Webs/Transfer/BatchAll_DuyetGD.aspx
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- Sau đó khách hàng chọn những giao dịch cần duyệt hoặc có thể chọn tất cả. Sau đó chọn 

“Duyệt” hoặc “Từ chối”/ Then the customer selects the transactions to browse or can 

select all. Then select "Approve" or "Reject" 

 

Bước 3: Nếu bấm nút “duyệt” màn hình xác thực giao dịch sẽ hiện ra 

Step 3: If press "Approve”, the transaction confirmation screen will appear 

 

Bước 4: Khách hàng chọn hình thức xác thực rồi nhập mã bảo mật trên màn hình vào rồi bấm nút 

“Lấy mã OTP”. Sau khi xác thực tùy số bước duyệt của doanh nghiệp và tài khoản duyệt là mức 1 

hay mức 2 thì trạng thái giao dịch sẽ chuyển tương ứng. 

Step 4: Customers choose the form of authentication then enter the security code on the screen 

and click "Get OTP code". After authentication, depending on the number of steps of approval of 

the business and the approval account is level 1 or level 2, the transaction status will change 

accordingly. 

16. Đăng ký khoản vay/ Register new loan 

16.1. Đăng ký mở khoản vay/ Register new loan 
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Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản đăng nhập thành công, chọn menu: Thanh toán 

khoản vay -> Đăng ký mở khoản vay -> Đăng ký mới 

Step 1: Access Menu Loan payment/ Register new loan/ Register 

 

Bước 2: Màn hình đăng ký mới khoản vay hiện ra 

Step 2: The screen appears: 
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- Khách hàng điền các thông tin người đại diện, chức vụ, HD hạn mức số,số tiền vay, lãi suất . 

- Fill in the information of the representative, position, credit limit contract number, loan amount, 

interest rate. 

- Khách hàng chọn file đính kèm để đính kèm hồ sơ lên (nếu có).  

- Attach file (if any) 

- Khách hàng ấn nút “Xác nhận” 

- Click “ Confirm” 
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Bước 3: Thông báo “Thêm mới thành công” 

Step 3; Noficication “Success” 

16.2. Danh sách khoản vay đăng ký/ List of registered loans 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản dịch đăng nhập thành công, chọn menu: Thanh toán 

khoản vay -> Đăng ký mở khoản vay -> Danh sách khoản vay đăng ký 

Step 1: Access menu Loan payment/ Register new loan/ List of registered loans 

 

Bước 2: Màn hình danh sách khoản vay hiện ra / The screen appear 
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17. Đăng ký mua bán ngoại tệ/ Register to buy and sell foreign currencies 

17.1. Đăng ký mua ngoại tệ/ Register to buy foreign currency 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản đăng nhập thành công, chọn menu: Mua bán ngoại tệ 

-> Đăng ký mua bán ngoại tệ -> Đăng ký mua ngoại tệ 

Step 1: On the home screen, after the account is successfully logged in, select menu: Foreign currency 

trading -> Register for foreign currency trading -> Register to buy foreign currency 

 
 

Bước 2: Màn hình đăng ký hẹn mua ngoại tệ hiện ra: 

Step 2: Registration screen for buying foreign currency is available 
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- Khách hàng điền các thông tin/ Customers fill in information.  

- Khách hàng chọn file đính kèm để đính kèm hồ sơ lên (nếu có)./ Customers choose the attached 

file to attach the file (if any).  

- Khách hàng nhập mã bảo mật vào ô điền mã bảo mật./ Customers enter the security code 

in the box to enter the security code. 
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- Khách hàng ấn nút “Xác nhận”/ Customers press "Confirm" button
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Bước 3: Thông báo “Đặt lịch hẹn thành công” 

Step 3: Notice of "Successful appointment" 

17.2. Đăng ký bán ngoại tệ/ Register to sell foreign currency 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản đăng nhập thành công, chọn menu: Mua bán ngoại tệ 

-> Đăng ký mua bán ngoại tệ -> Đăng ký bán ngoại tệ 

Step 1: At the home screen, after the account has successfully logged in, select menu: Foreign currency 

trading -> Foreign currency registration -> Register to sell foreign currency 
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Bước 2: Màn hình đăng ký hẹn bán ngoại tệ hiện ra: 

Step 2: The screen for registering to sell foreign currency appears: 
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- Khách hàng điền các thông tin/ Customers fill in information  

- Khách hàng chọn file đính kèm để đính kèm hồ sơ lên (nếu có)./ Customers choose the attached 

file to attach the file (if any).  

- Khách hàng nhập mã bảo mật vào ô điền mã bảo mật./ Customers enter the security code 

in the box to enter the security code. 

- Khách hàng ấn nút “Xác nhận”/ Customers press "Confirm" button
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Bước 3: Thông báo “Đặt lịch hẹn thành công” 

Step 3: Notice of "Successful appointment" 

18. Chuyển tiền nhanh 247/ IBFT 247 

18.1. Tạo giao dịch/ Create transaction 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản đăng nhập thành công, chọn menu: Chuyển tiền trong 

nước/ Tạo giao dịch 247/ On the home screen, after your account is successfully logged in, select the menu: 

Transfer / Create transfer 247 
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Bước 2: Màn hình tạo giao dịch 247 hiện ra/ The screen for creating 247 transaction appears 

 

Khách hàng thực hiện nhập các thông tin cụ thể như sau:/Customers enter the details as follows:  

Với số tài khoản, thực hiện nhập các thông số:/For account number, enter the followings: 

Số tài khoản: Nhập số tài khoản thụ hưởng và kịch vào mục tài khoản/Account numner: Input 

beneficiary account number and click on account entry 

Tên ngân hàng: Nhập tên ngân hàng thụ hưởng, hệ thống đã có list sẵn các ngân hàng tham gia dịch vụ 

IBFT 247./Bank name: Input beneficiary bank, there is a list of banks having IBFT 247 service. 

Số tiền chuyển:/Amount: 

Nội dung:/Description: 

Bước 3: Màn hình xác thực hiện ra các thông tin liên quan đến số tài khoản, ngân hàng thụ hưởng, mức 

phí, nội dung chuyển. Khách hàng Nhập mã kiểm tra và bấm Xác nhận./The screen shows information 

related to account number, beneficiary bank, fee, description of the transfer. Customers input the test 

code and click confirm. 
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Bước 4: Hệ thống hiện màn hình thông báo:/The system displays the notification screen 

 

18.2. Duyệt giao dịch/Transaction approval 

 

Bước 1: Tại màn hình trang chủ, sau khi tài khoản đăng nhập thành công, chọn menu: Giao dịch chuyển 

tiền trong nước/ Phê duyệt giao dịch 247/On the home screen, after succuessful login, select menu: 

Domestic money transfer/Approve transaction 247.  
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Bước 2: Màn hình phê duyệt giao dịch hiện ra:/The transaction approval screen appears: 

 

Khách hàng thực hiện bấm tick vào giao dịch cần duyệt và bấm vào nút chọn giao dịch. Hệ thống xuất 

hiện màn hình lựa chọn hình thức xác thực. Khách hàng lựa chọn hình thức xác thực và ấn phê 

duyệt/Customers ticks on the transaction to be approved and click on select transaction. The system 

appears a screen to select the authentication methods. Customers choose the authentication methods and 

click approve. 

 

Bước 3: Màn hình phê duyệt giao dịch thông báo/Screen of notification transaction approval  

 

Lưu ý: Khi màn hình hiện lên thông báo: Giao dịch đã được gửi đến Ngân hàng thụ hưởng. Trường hợp 

người nhận chưa nhận được tiền, đề nghị quý khách không thực hiện lại giao dịch và vui lòng liên hệ với 

Ngân hàng để kiểm tra/Notes: When the screen shows up: The transaction has been sent to the 

beneficiary bank. In case the recipient has not received the money, please do not re-perform the 
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transaction and contact the bank for checking.  

Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn và tuyệt đối không thực hiện lại giao dịch. 

Please do follow the instructions and do not re-perform the transaction.  
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