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I. ĐĂNG NHẬP 

 Người dùng đăng nhập vào hệ thống MBS để thực hiện giao dịch: Đặt lệnh, chuyển 

tiền,… 

 

(1) Nhấn vào chức năng 

 

 

(2) Nhập vào Số tài khoản và 

mật khẩu 

(3) Nhấn nút Đăng nhập 

 

 

Ở lần đầu Đăng nhập, hệ thống sẽ 

thông báo kích hoạt tính năng đăng 

nhập bằng sinh trắc hay không (vân 

tay, khuôn mặt) 

=> Đồng ý: Kích hoạt đăng nhập 

bằng sinh trắc (khi đăng nhập KH 

có thể nhập mật khẩu tĩnh hoặc sinh 

trắc) 

=> Hủy bỏ: Chỉ đăng nhập bằng 

mật khẩu  

(Nếu không kích hoạt tại bước này, 

KH có thể kích hoạt sau. Chi tiết 

xem mục VII.3.Xác thực sinh trắc 

học) 

II. THỊ TRƯỜNG 

1. Danh mục theo dõi 

 Mục đích: Theo dõi biến động giá trên danh mục các mã yêu thích của người dùng, và 

một số danh mục khác như VN30, danh mục khuyến nghị… 

1.1. Tạo danh mục 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Nhấn nút Tạo danh mục 

 

(2) Đặt tên cho danh mục 

(3) Nhấn nút Lưu 

 

Danh mục vừa tạo hiển thị lên danh sách Danh mục đã tạo: 
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1.2. Quản lý danh mục 

a. Thêm mã chứng khoán vào danh mục 

 Các bước thực hiện: 



                                                                                                           

UG-APP MOBILE                                                                                                                                                       7 

 

(1) Nhấn vào nút Thêm mã CP hoặc 

icon Tìm kiếm 

 

(2) Nhập vào ký tự mã, tên công ty để 

tìm kiếm 

(3) Nhấn vào icon ngôi sao để thêm vào 

danh mục 
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 Danh mục chứng khoán được thêm vào danh mục hiển thị như hình trên 

b. Xóa mã chứng khoán khỏi danh mục 

 Các bước thực hiện:  

 

 

(1) Mở danh mục có mã cần xóa 

(2) Trượt phải sang trái trên mã cần xóa 

khỏi danh mục 

 Xuất hiện nút Xóa 

(3) Người dùng nhấn vào nút Xóa  

 Mã chứng khoán được xóa khỏi 

danh mục 
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2. Thị trường 

 Mục đích: Hiển thị thông tin thị trường: 

o Chỉ số, biểu đồ chỉ số 

o Top chứng khoán tăng, giảm, top chứng khoán giao dịch hàng đầu 

 Biểu đồ chỉ số: 
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 Tổng quan 

 

 Khuyến nghị 
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 Chi tiết mã chứng khoán 
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3. Bộ lọc 

 Mục đích: Lọc ra các mã cổ phiếu theo tiêu chí mong muốn của người dùng: 

o Sàn/ Ngành 

o Chỉ số cơ bản (Giá, Vốn hóa, %Giao dịch) 

o Chỉ số (Khối lượng, Cổ tức, P/B, P/E, Tỷ lệ cổ tức, EPS…) 

o Tín hiệu kỹ thuật, một số tín hiệu được đưa vào lọc trên ứng dụng: 

 RSI 7 quá bán 

 RSI 14 quá bán 

 MACD Cross 

 Đường MA5 vượt đường MA10 

 Ba chàng lính trắng 

 KDJ quá bán 

 Rút ngắn thời gian phân tích cổ phiếu, nâng cao hiệu quả đầu tư 

 Lọc cổ phiếu 
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(1) Trên menu Thị trường nhấn 

vào icon Bộ lọc CP 

 

(2) Nhấn vào nút Tạo bộ 

lọc mới  

(3) Nhấn chọn bộ lọc và nhập 

nhập giá trị tương ứng cho 

bộ lọc 

(4) Nhấn nút Xem kết quả 

 Kết quả là danh sách mã chứng 

khoán phù hợp với tiêu chí mà 

người dùng lựa chọn, và hiển 

thị thông tin tương ứng của mã 

chứng khoán (Giá, Thay đổi, 

Vốn hóa…) 
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 Lưu bộ lọc 

- Sau khi lọc ra danh sách phù hợp với tiêu chí của người dùng, hệ thống cho 

phép lưu lại bộ lọc để dùng cho lần sau.  

 

Các bước thực hiện: 

- (1) Nhấn nút Lưu, ứng dụng sẽ hiển thị ra nút chọn tương ứng với mã 

- (2) KH tích chọn vào mã chứng khoán muốn thêm vào danh mục theo 

dõi 

- (3) Nhấn nút Thêm vào danh mục theo dõi 
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- (4) Chọn danh mục  

- (5) Nhấn nút Xong hoặc nút Back để quay về màn hình chính 

4. Cài đặt cảnh báo 

 Mục đích: Cung cấp tính năng cảnh báo Giá/ Khối lượng/ Thay đổi giá theo mã chứng 

khoán, chỉ số Index qua notification đến khách hàng để quản lý hiệu quả danh mục đầu tư 

của khách hàng 

 Đường dẫn: Mở rộng/ Cảnh báo 

 Cài đặt cảnh báo: 

  
 

- (1) Nhập vào mã chứng khoán, mã chứng khoán có thể là mã cổ phiếu hoặc chỉ số Index 

(VD VN30, VNALL, VNIndex…). Lưu ý bật ON/OFF nút kích hoạt cảnh báo mã đặt bên 

phải mã chứng khoán. 

- (2) Nhập vào các tiêu chí cảnh báo 

 Mã chứng khoán:  Có các tiêu chí: 



                                                                                                           

UG-APP MOBILE                                                                                                                                                       18 

+ Giá khớp >= : Nếu Giá khớp >= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ Giá khớp <= : Nếu Giá khớp <= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ % tăng giá >=: Nếu % tăng giá >= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ % giảm giá <=: Nếu % giảm giá <= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ Dư mua >=: Nếu Giá dư mua 1 >= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ Dư bán <=: Nếu Giá dư bán 1 <= Giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

 Mã Index: 

+ Chỉ số >=: Nếu điểm chỉ số >= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ Chỉ số <= : Nếu điểm chỉ số <= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ % tăng chỉ số >=: Nếu điểm chỉ số >= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ % giảm chỉ số <= : Nếu điểm chỉ số <= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ KL GD >=: KL giao dịch >= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

+ Giá trị GD >=: Giá trị GD >= giá trị thiết lập thì hệ thống sẽ sinh notice 

 Lưu ý bật nút ON/OFF nút kích hoạt cảnh báo tương ứng các tiêu chí cảnh báo đặt 

bên phải của các tiêu chí. 

- (3) Nhấn nút “Đồng ý” => Cài đặt cảnh báo thành công 

 

 Quản lý cảnh báo 

Mục đích: Quản lý danh sách mã chứng khoán/ index đã cài đặt cảnh báo 

 ON/OFF cảnh báo các mã bằng cách bật nút kích hoạt bên cạnh ô Mã 

 Trường hợp NĐT muốn sửa lại các tiêu chí cảnh báo, chỉ cần nhấn vào mã chứng 

khoán trên danh sách đã thiết lập, chỉnh sửa lại thông tin và nhấn nút ‘Đồng ý’ 

để lưu lại 
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III. GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

 Mục đích: 

 Lưu ý: Đối với thiết bị lần đầu đăng nhập. Sau khi đăng nhập KH cần Đăng ký Smart 

OTP cho thiết bị để thực hiện giao dịch (Chi tiết tại mục VII.1) 

1. Lệnh cơ sở 

 Mục đích: Đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết 

 Đường dẫn: Người dùng mở màn hình đặt lệnh bằng cách nhấn vào menu Đặt lệnh, hoặc 

nhấn vào icon đặt lệnh nhanh  

a. Đặt lệnh 

 

(1) Nhập vào Mã chứng khoán 

Sau khi nhập vào Mã chứng khoán phần mềm sẽ 

hiển thị các thông tin tương ứng của mã: 

- Sàn – Phiên 

- Giá khớp hiện tại/Tăng giảm của mã 

- Giá Trần/Sàn/Tham chiếu 

- Bảng giá 3 giá mua/bán tốt nhất 

(2) Nhập/chọn: 

- Tài khoản 

- Loại lệnh MUA/BÁN 

- Loại mua/bán: Thường/ OutR, TT68 

- Giá (đơn vị là nghìn đồng) 

- Khối lượng 

(3) Nhấn nút  

=> Thông tin hợp lệ, phần mềm hiển thị form Xác 

nhận lệnh 
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(4) Trên màn hình xác nhận => Người dùng kiểm 

tra lại thông tin đặt lệnh và nhấn nút Xác nhận 

=> Ở lần đầu giao dịch, yêu cầu KH nhập mã pin 

để lấy mã Smart OTP để xác thực giao dịch (B5) 

 

 

 

(5) Nhập mã pin đã thiết lập theo mục VII.1 

=> Nhấn nút Lấy mã xác thực 

 

 

(6) Nhấn nút Lấy mã xác thực 

(7) Nhấn nút Xác nhận để Gửi lệnh 

(Từ các lần giao dịch tiếp theo không phải thực 

hiện các bước (5), (6), (7)) 

b. Lệnh điều kiện 

 Mục đích: Đặt lệnh kèm theo các điều kiện của lệnh. NĐT tạo lệnh, lệnh sẽ được CTCK 

ghi nhận và gửi lệnh vào sàn nếu thỏa mãn điều kiện của lệnh. Khi lệnh điều kiện được 

kích hoạt đảm bảo tuân thủ theo quy định giao dịch của sở giao dịch chứng khoán và 

CTCK. 

i. Lệnh trước ngày 

 Là lệnh điều kiện được đặt trước phiên giao dịch từ một tới nhiều ngày với số 

lượng & giá đã được xác định trước. 
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Nhập đầy đủ thông tin lệnh: 

- Mã CK/ Tài khoản/ Mua/Bán 

- Giá/ Khối lượng 

- Lệnh điều kiện 

- Phương thức/ Điều kiện 

- Đến ngày 

Lưu ý: 

- Thời gian đặt lệnh: 24/7 

- Lệnh sẽ kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện về 

Giá tham chiếu (nếu có) và trong khoảng thời 

gian hiệu lực của lệnh. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Phát sinh một lần 

thì sau khi lệnh được kích hoạt 1 lần sẽ hết hiệu 

lực. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Khớp đủ KL đặt 

thì trong khoảng thời gian hiệu lực của lệnh, nếu 

trong ngày lệnh chưa khớp đủ số lượng đặt, lệnh 

tiếp tục được kích hoạt ở ngày kế tiếp nếu thỏa 

mãn điều kiện. 

 

ii. Lệnh xu hướng 

- Lệnh xu hướng là lệnh điều kiện trợ giúp nhà đầu tư Bán với giá tối ưu nhất vùng 

đỉnh khi thị trường có xu hướng tăng và Mua với giá tối ưu nhất vùng đáy khi thị 

trường có xu hướng giảm. Với nguyên lý kích hoạt tự động của Lệnh xu hướng, 

nhà đầu tư không cần theo dõi diễn biễn thị trường mà vẫn có thể Mua đáy – Bán 

đỉnh. 

- Định nghĩa giá trong lệnh xu hướng: 

 Giá thị trường (MP_Market Price): là giá khớp cuối cùng của mã chứng 

khoán (trường hợp mã CK chưa có giá khớp cuối cùng thì giá thị trường 

sẽ là giá tham chiếu trong ngày). 
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 Giá kích hoạt (TP_Trigger Price): là giá được sử dụng để so sánh với 

giá thị trường của cổ phiếu, từ đó xác định điểm kích hoạt của lệnh. Giá 

được tính bắt đầu khi KH nhập lệnh vào hệ thống, theo giá khớp cuối của 

mã CK và khoảng dừng đã thiết lập 

 Giá đặt lệnh (OP_Oder Price): là giá của lệnh thật được phát sinh vào 

sàn khi lệnh thỏa mãn điều kiện về lệnh đặt 

- Để thực hiện được lệnh, cần thỏa mãn điều kiện: 

 Mua: 

o TP = MP + Khoảng dừng theo giá trị 

 Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmin (dựa vào thông tin MP của mã CK và 

theo công thức trên)  Phi lệnh vào sàn khi và chỉ khi MP >= Tpmin 

 Bán: 

o TP = MP - Khoảng dừng theo giá trị 

 Tại mỗi thời điểm, sẽ tính được TPmax (dựa vào thông tin MP của mã CK 

và theo công thức trên)  Phi lệnh vào sàn khi và chỉ khi MP <= Tpmax 

- Khoảng dừng theo giá trị: là việc KH thiết lập giá mua/bán điều kiện cao/thấp hơn 

giá thị trường 1 giá trị xác định do KH đặt ra. 

- Biên trượt: Được sử dụng để làm tăng khả năng khớp của lệnh. 

o Giá đặt mua khi lệnh được kích hoạt = Giá TP + Biên trượt 

o Giá đặt bán khi lệnh được kích hoạt = Giá TP – Biên trượt 
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Nhập đầy đủ thông tin lệnh: 

- Mã CK/ Tài khoản/ Mua/ Bán 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện 

- Phương thức 

- Khoảng dừng 

- Biên trượt 

- Đến ngày 

Lưu ý: 

- Thời gian đặt lệnh: 24/7 

- Lệnh sẽ kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện về 

Giá kích hoạt và trong khoảng thời gian hiệu 

lực của lệnh. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Phát sinh một 

lần thì sau khi lệnh được kích hoạt 1 lần sẽ hết 

hiệu lực. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Khớp đủ KL đặt 

thì trong khoảng thời gian hiệu lực của lệnh, 

nếu trong ngày lệnh chưa khớp đủ số lượng 

đặt, lệnh tiếp tục được kích hoạt ở ngày kế tiếp 

nếu thỏa mãn điều kiện. 

iii. Lệnh chốt lãi 

 Là lệnh bán có mức giá bán được Khách hàng thiết lập cao hơn giá bình quân mua 1 

khoảng chênh lệch theo giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó. 

- Giá trị (chênh lệch): Là mức chênh lệch so với giá bình quân mua khi NĐT mong 

muốn thực hiện chốt lãi 

o Kích hoạt nếu giá thị trường >=  Giá bình quân + giá trị chênh lệch 

o Kích hoạt nếu giá thị trường >= Giá bình quân * ( 1+ % chênh lệch) 

- Khi giá thị trường đạt điều kiện kích hoạt, hệ thống tự động đẩy lệnh với: 

o Giá đặt = Giá bình quân + Giá trị chênh lệch – biên trượt 

o Giá đặt = Giá bình quân *(1+% chênh lệch)– biên trượt  
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Nhập đầy đủ thông tin lệnh: 

- Mã CK/ Tài khoản/ Bán 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện 

- Phương thức 

- Chênh lệch giá 

- Biên trượt 

- Đến ngày 

Lưu ý: 

- Lệnh sẽ kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện 

về Giá chốt lãi và trong khoảng thời gian 

hiệu lực của lệnh. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Phát sinh một 

lần thì sau khi lệnh được kích hoạt 1 lần sẽ 

hết hiệu lực. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Khớp đủ KL 

đặt thì trong khoảng thời gian hiệu lực của 

lệnh, nếu trong ngày lệnh chưa khớp đủ số 

lượng đặt, lệnh tiếp tục được kích hoạt ở 

ngày kế tiếp nếu thỏa mãn điều kiện. 

 

iv. Lệnh cắt lỗ 

- Là lệnh bán có mức giá bán được Khách hàng thiết lập thấp hơn giá bình quân mua 1 

khoảng chênh lệch theo giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó. 

- Giá trị (chênh lệch): Là mức chênh lệch so với giá bình quân mua khi NĐT mong 

muốn thực hiện cắt lỗ. 

- Giá thị trường  

o Kích hoạt nếu giá thị trường <=  Giá bình quân - giá trị chênh lệch 

o Kích hoạt nếu giá thị trường <= Giá bình quân *( 1- % chênh lệch) 

- Khi giá thị trường đạt điều kiện kích hoạt, hệ thống tự động đẩy lệnh với: 



                                                                                                           

UG-APP MOBILE                                                                                                                                                       25 

o Giá đặt = Giá bình quân - Giá trị chênh lệch – biên trượt 

o Giá đặt = Giá bình quân * (1- % chênh lệch) – biên trượt  

 

 

Nhập đầy đủ thông tin lệnh: 

- Mã CK/ Tài khoản/Bán 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện 

- Phương thức 

- Chênh lệch giá 

- Biên trượt 

- Đến ngày 

Lưu ý: 

- Lệnh sẽ kích hoạt khi thỏa mãn điều kiện 

về Giá cắt lỗ và trong khoảng thời gian hiệu 

lực của lệnh. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Phát sinh một 

lần thì sau khi lệnh được kích hoạt 1 lần sẽ 

hết hiệu lực. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Khớp đủ KL 

đặt thì trong khoảng thời gian hiệu lực của 

lệnh, nếu trong ngày lệnh chưa khớp đủ số 

lượng đặt, lệnh tiếp tục được kích hoạt ở 

ngày kế tiếp nếu thỏa mãn điều kiện. 

 

v. Lệnh tranh mua, tranh bán 

 Là lệnh sẵn sàng Mua/Bán theo giá từng phiên để khả năng khớp lệnh cao 

nhất. Điều này tương đương KH sẵn sàng Mua ở các mức giá ATO/ Giá trần/ ATC 

và sẵn sàng Bán ở các mức giá ATO/ Giá sàn/ ATC 
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Nhập đầy đủ thông tin lệnh: 

- Mã CK/ Tài khoản/ Mua/Bán 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện 

- Phương thức 

- Đến ngày 

- Giá: mặc định không nhập và 

xác định theo nguyên tắc đẩy 

giá theo từng phiên 

Lưu ý: 

- Lệnh sẽ được kích hoạt với các mức giá đặt 

khác nhau theo từng phiên giao dịch nếu 

đảm bảo điều kiện của tài khoản và cho tới 

khi lệnh được khớp đủ khối lượng.  

- Giá đặt: 

 Phiên Trước giờ: Giá đặt là giá trần (lệnh 

mua)/ giá sàn (lệnh bán) với sàn 

HNX/UPCOM, Giá ATO  với sàn  

HOSE 

 ATO: Giá đặt là giá ATO 

 Phiên liên tục: Giá đặt là giá trần (lệnh 

mua)/Giá sàn (lệnh bán) 

 Phiên ATC: Giá đặt là giá ATC 

- Nếu lệnh có Phương thức là Phát sinh một 

lần thì sau khi lệnh được kích hoạt 1 lần sẽ 

hết hiệu lực. 

- Nếu lệnh có Phương thức là Khớp đủ KL 

đặt thì trong khoảng thời gian hiệu lực của 

lệnh, nếu trong ngày lệnh chưa khớp đủ số 

lượng đặt, lệnh tiếp tục được kích hoạt ở 

ngày kế tiếp nếu thỏa mãn điều kiện theo 

đúng nguyên tắc của lệnh. 

(Lưu ý : Với lệnh sàn HOSE, sau khi kết 

thúc phiên ATO, nếu lệnh không khớp hoặc 

khớp không đủ KL lệnh đặt thì lệnh sẽ được 

kích hoạt tiếp với KL còn lại vào phiên liên 

tục). 

c. Sổ lệnh 

 Mục đích: Hiển thị tất cả các lệnh cơ sở KH đã đặt trên tab   
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 Sửa lệnh 

o Cho phép KH sửa lệnh theo quy định của sàn giao dịch 

o Các bước thực hiện: 

 

(1) Nhấn chọn lệnh cần sửa 

=> Hiển thị màn hình Chi tiết lệnh 
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(2) Nhấn nút Sửa lệnh 

=> Phần mềm hiển thị màn hình Sửa 

lệnh, cho phép KH sửa khối lượng và 

giá 

 

(3) KH nhập vào Giá mới, Khối lượng 

mới 

=> Nhấn nút Xác nhận lệnh để gửi 

thông tin sửa lệnh 

 Hủy lệnh 

o Cho phép KH hủy lệnh theo quy định của sàn giao dịch 

o Hủy 1 lệnh 
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(1) Nhấn chọn lệnh cần hủy 

=> Hiển thị màn hình Chi tiết lệnh 

 

(2) Nhấn nút Hủy lệnh 

=> Phần mềm bật thông báo xác nhận 

 

(3) Nhấn nút Đồng ý  

=> Phần mềm gửi lệnh Hủy lên sàn 

 

o Hủy một hoặc nhiều lệnh 
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(1) Nhấn vào nút Hủy lệnh 

 

(2) Tích chọn các lệnh cần hủy (Hủy tất cả 

lệnh thì bỏ qua bước này  

(3) Nhấn nút  nếu muốn 

hủy tất cả lệnh. Nhấn nút  

nếu muốn hủy các lệnh đã chọn  

=> Phần mềm hiển thị thông báo xác nhận 

 

 

(4) Nhấn nút Đồng ý để phần mềm gửi 

lệnh hủy lên sàn 
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2. Lệnh phái sinh 

a. Đặt lệnh 

 Mục đích: Đặt lệnh mua bán chứng khoán phái sinh 

 Đường dẫn: Người dùng mở màn hình đặt lệnh bằng cách nhấn vào menu Đặt lệnh, hoặc 

nhấn vào icon đặt lệnh nhanh  

 Các bước thực hiện: 

 

 

(1) Nhập vào Mã chứng khoán 

Sau khi nhập vào Mã chứng khoán phần mềm sẽ 

hiển thị các thông tin tương ứng của mã: 

- Phiên 

- Giá khớp hiện tại/Tăng giảm của mã 

- Giá Trần/Sàn/Tham chiếu 

- Bảng giá 3 giá mua/bán tốt nhất 

(2) Nhập/chọn: 

- Tài khoản 

- Giá 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện (không chọn là lệnh 

thường). Nếu chọn đặt lệnh điều kiện 

người dùng cần nhập giá điều kiện. 

(3) Nhấn nút LONG/ SHORT 

=> Thông tin hợp lệ, phần mềm hiển thị form Xác 

nhận lệnh 

(4) Trên màn hình xác nhận => Người dùng kiểm 

tra lại thông tin đặt lệnh và nhấn nút Xác nhận 

=> Ở lần đầu giao dịch, yêu cầu KH nhập mã pin 

để lấy mã Smart OTP để xác thực giao dịch (B5) 
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(5) Nhập mã pin đã thiết lập theo mục VII.1 

=> Nhấn nút Lấy mã xác thực 

 

 

(6) Nhấn nút Lấy mã xác thực 

(7) Nhấn nút Xác nhận để Gửi lệnh 

(Từ các lần giao dịch tiếp theo không phải thực hiện 

các bước (5), (6), (7)) 

b. Đặt lệnh điều kiện 

- Lệnh điều kiện: là loại lệnh khi đặt có kèm điều kiện.  

- Lệnh chỉ được kích hoạt và đẩy vào sàn khi đạt điều kiện đã đặt ra. 

- Tùy vào mục đích sử dụng, Quý khách hàng có thể dùng lệnh điều kiện để đặt lệnh mở 

vị thế mới hoặc đóng vị thế cũ khi thị trường đạt điều kiện mong muốn. 

- Các loại lệnh điều kiện: 

o UP/ T-UP 

o DOWN/ T-DOWN 

o OCO 

o Bull&Bear 
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 Lệnh UP 

 

 

Nhập đầy đủ các thông tin lệnh: 

- Mã HĐ 

- Giá 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện: UP 

- Giá kích hoạt 

Lưu ý: 

- Giá kích hoạt > Giá thị trường 

- Giá thị trường tăng bằng hoặc vượt giá 

điều kiện thì lệnh được kích hoạt và 

đẩy vào sàn giao dịch theo mức giá 

đặt. 

 Lệnh T-UP 

  

 

Nhập đầy đủ các thông tin lệnh: 

- Mã HĐ 

- Giá 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện: T – UP 

- Giá kích hoạt 

Lưu ý: 

- Giá kích hoạt > Giá thị trường 

- Giá thị trường tăng bằng hoặc vượt giá 

điều kiện thì lệnh được kích hoạt và 

đẩy vào sàn giao dịch theo mức giá 

đặt. 
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 - Trong xu thế thị trường giảm, lệnh T 

Up sẽ giúp nhà đầu tư đặt lệnh vị thế 

LONG tại mức giá tốt nhất. 

 Lệnh DOWN 

 

 

Nhập đầy đủ các thông tin lệnh: 

- Mã HĐ 

- Giá 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện: DOWN 

- Giá kích hoạt 

Lưu ý: 

- Giá kích hoạt < Giá thị trường 

- Khi giá thị trường giảm bằng hoặc 

dưới giá điều kiện thì lệnh được kích 

hoạt và đẩy vào sàn giao dịch theo 

mức giá đặt 
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 Lệnh T-DOW

N 

 

Nhập đầy đủ các thông tin lệnh: 

- Mã HĐ 

- Giá 

- Khối lượng 

- Lệnh điều kiện: T.DOWN 

- Giá kích hoạt 

Lưu ý: 

- Giá kích hoạt < Giá thị trường 

- Khi giá thị trường giảm bằng hoặc 

dưới giá điều kiện thì lệnh được kích 

hoạt và đẩy vào sàn giao dịch theo 

mức giá đặt 

- Trong xu thế thị trường tăng, lệnh 

T.Down sẽ giúp nhà đầu tư đặt vị thế 

SHORT tại mức giá tốt nhất. 

 Lệnh OCO 

 

 

- Lệnh OCO được sử dụng với mục 

đích đóng vị thế đang mở. Là kết hợp 

của 2 lệnh: Lệnh đóng vị thế đang có 

với mức giá chốt lãi kèm điều kiện cắt 

lỗ.  

- Trường hợp Giá thị trường chạm 

ngưỡng cắt lỗ lệnh sẽ được kích hoạt 

đóng vị thế tại mức Giá cắt lỗ +/- biên 

trượt. 

Lưu ý: 

LONG: Lệnh đặt phải thỏa mãn: 

- Giá cắt lỗ > Giá thị trường  

- Giá cắt lỗ khác Giá đặt 

SHORT: Lệnh đặt phải thỏa mãn: 

- Giá cắt lỗ < Giá thị trường 
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- Giá cắt lỗ khác giá đặt 

 Lệnh Bull&Bear 

 

 

Là tổ hợp 3 lệnh:  

- Lệnh đặt mới, mở vị thế Long/Short 

- Lệnh điều kiện chốt lãi 

- Điều kiện cắt lỗ 

NĐT đặt lệnh, hệ thống gửi 1 lệnh mở vị thế với 

giá đặt. Nếu lệnh gốc khớp, tự động sinh ra lệnh 

OCO đóng vị thế với giá đặt là Giá chốt  lãi, kèm 

điều kiện giá cắt lỗ.  

Khi thị trường tăng/ giảm, giá khớp thị trường 

chạm đến các mức: 

+ Giá chốt lãi: lệnh OCO khớp, không còn kích 

hoạt điều kiện cắt lỗ 

+ Giá cắt lỗ: kích hoạt lệnh đóng với giá cắt lỗ +/- 

biên trượt. 

 

 

c. Sổ lệnh 

 Mục đích: Hiển thị tất cả các lệnh phái sinh KH đã đặt trên tab   

 Sổ lệnh 
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 Sửa lệnh 

o Cho phép KH sửa lệnh theo quy định của sàn giao dịch 

o Các bước thực hiện: 

 

(1) Nhấn chọn lệnh cần sửa 

=> Hiển thị màn hình Chi tiết lệnh 
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(2) Nhấn nút Sửa lệnh 

=> Phần mềm hiển thị màn hình Sửa lệnh, 

cho phép KH sửa khối lượng và giá, giá 

kích hoạt (nếu là lệnh điều kiện chưa kích 

hoạt) 

 

(3) KH nhập vào Giá mới, Khối lượng mới 

=> Nhấn nút Xác nhận lệnh để gửi thông 

tin sửa lệnh 

 Hủy lệnh 

o Cho phép KH hủy lệnh theo quy định của sàn giao dịch 

o Hủy 1 lệnh 
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(1) Nhấn chọn lệnh cần hủy 

=> Hiển thị màn hình Chi tiết lệnh 

 

(2) Nhấn nút Hủy lệnh 

=> Phần mềm bật thông báo xác nhận 

 

(3) Nhấn nút Đồng ý  

=> Phần mềm gửi lệnh Hủy lên sàn 

 

o Hủy một hoặc nhiều lệnh 
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(1) Nhấn vào nút Hủy lệnh 

 

(2) Tích chọn các lệnh cần hủy (Hủy tất cả 

lệnh thì bỏ qua bước này  

(3) Nhấn nút  nếu muốn 

hủy tất cả lệnh. Nhấn nút 

 nếu muốn hủy các lệnh 

đã chọn  

=> Phần mềm hiển thị thông báo xác nhận 

 

 

 

(4) Nhấn nút Đồng ý để phần mềm gửi 

lệnh hủy lên sàne 
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IV. GIAO DỊCH TIỀN 

1. Nạp tiền vào tài khoản chứng khoán 

Hướng dẫn thao tác thực hiện trên App MBBank 

Bước 1: Tải ứng dụng App MBBank trên điện thoại di động 

Khách hàng sử dụng từ khóa “mb bank” hoặc “mbbank” để tìm kiếm và tải app ứng 

dụng MBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hình minh họa với hệ điều hành IOS) 

Bước 2: Đăng nhập ứng dụng: 

Khách hàng sử dụng Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập e-banking tại MB 
của mình để đăng nhập ứng dụng           MBBank. 
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Bước 3: Lựa chọn tính năng Sản phẩm  Bảo hiểm, Chứng khoán và Vay tiêu dùng  
Chứng khoán MB 

 

 

Bước 4: Lựa chọn tính tăng “Chuyển đến tài khoản MBS”  Chọn tài khoản trong 

Danh sách thụ hưởng đã   lưu hoặc Người thụ hưởng mới 

     

  

- Hoàn thiện các Thông tin người thụ hưởng tại MBS 
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Số tài khoản: Nhập số TKGDCK (7 số) tại MBS 

Tên tài khoản: Hệ thống tự động cập nhật tên TKGDCK tại MBS theo số 

Tài khoản  

Số tiền: KH nhập số tiền chuyển tối thiểu/tối đa theo KH đăng ký hoặc 

MBBank quy định từng thời kỳ.  

Nội dung: Nhập nội dung không quá 210 ký tự 

KH có thể lựa chọn tick vào “Lưu người thụ hưởng” để sử dụng cho các lần chuyển 
tiền tiếp theo. 

               

 

 Lựa chọn tích nút “Tiếp tục” hệ thống chuyển đến màn hình “Xác nhận thông tin” 

hiển thị lại toàn bộ thông tin chuyển để Khách hàng kiểm tra lại. 

 Sau khi kiểm tra lại thông tin chuyển tiền Khách hàng tích nút “Xác nhận” hệ 

thống sẽ chuyển đến màn hình “Xác  nhận OTP” yêu cầu cầu Khách hàng nhập 

mã OTP để xác thực Giao dịch và Kết thúc quá trình giao dịch. 
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2. Chuyển tiền 

2.1. Chuyển tiền ngân hàng 

 Mục đích: Chuyển tiền từ tài khoản công ty chứng khoán ra tài khoản ngân hàng 

 Đường dẫn: KH mở màn hình chuyển tiền ngân hàng tại menu Mở rộng/ Giao dịch tiền/ 

Chuyển tiền/ Chọn chuyển tiền ra ngân hàng 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn số tài khoản chuyển, loại là 

Chuyển tiền ra ngân hàng 

(2) Nhấn nút Tiếp tục 

 

(3) Nhập thông tin chuyển tiền: Số tài 

khoản ngân hàng, chuyển nhanh/thường, 

Số tiền, Nội dung 

(4) Nhấn nút Tiếp tục 
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(5) KH kiểm tra lại thông tin chuyển tiền 

và nhấn nút Tiếp tục 

 

 

 

(6) Nhập vào mã pin của KH (Nếu chưa 

có mã Pin thì đăng ký như chi tiết tại mục 

VI.1 

(7) Nhấn nút Xác nhận để tạo yêu cầu 

chuyển tiền 

2.2. Chuyển tiền nội bộ 

 Mục đích: Khách hàng có thể chuyển tiền giữa các tài khoản cash, margin 

 Đường dẫn: KH mở chức năng này tại đường dẫn Mở rộng/ Giao dịch tiền/ Chuyển tiền/ 

Chọn Chuyển tiền nội bộ 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn số tài khoản chuyển, loại là Chuyển 

tiền nội bộ 

(2) Nhấn nút Tiếp tục 

 

(3) Nhập thông tin chuyển tiền: Số tài khoản 

nhận, Số tiền, Nội dung 

(4) Nhấn nút Tiếp tục 
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(5) KH kiểm tra lại thông tin chuyển tiền 

và nhấn nút Tiếp tục 

 

 

(6) Nhập vào mã pin của KH (Nếu chưa 

có mã Pin thì đăng ký như chi tiết tại mục 

VI.1 

(7) Nhấn nút Xác nhận để tạo yêu cầu 

chuyển tiền 

Với các giao dịch lần tiếp theo thì không 

có các bước (6), (7), (8) 

2.3. Chuyển tiền ra phái sinh 

 Mục đích: Khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản cơ sở sang tài khoản phái sinh 

 Đường dẫn: KH mở chức năng này tại đường dẫn Mở rộng/ Giao dịch tiền/ Chuyển tiền/ 

Chọn Chuyển tiền ra phái sinh 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn số tài khoản chuyển, loại là  

Chuyển tiền ra phái sinh 

(2) Nhấn nút Tiếp tục 

 

(3) Nhập thông tin chuyển tiền: Số tài 

khoản chuyển, Số tiền, Nội dung 

(4) Nhấn nút Tiếp tục 

 



                                                                                                           

UG-APP MOBILE                                                                                                                                                       50 

 

(5) KH kiểm tra lại thông tin chuyển tiền và 

nhấn nút Tiếp tục 

 

 

 

(6) Nhập vào mã pin của KH (Nếu chưa 

có mã Pin thì đăng ký như chi tiết tại mục 

VI.1 

(7) Nhấn nút Xác nhận để tạo yêu cầu 

chuyển tiền 

Với các giao dịch lần tiếp theo thì không 

có các bước (6), (7), (8) 

2.4. Chuyển tiền ra cơ sở 

 Mục đích: Khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản phái sinh sang tài khoản cơ sở 

 Đường dẫn: KH mở chức năng này tại đường dẫn Mở rộng/ Giao dịch tiền/ Chuyển tiền/ 

Chọn Chuyển tiền ra cơ sở 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn số tài khoản chuyển, loại là 

Chuyển tiền ra cơ sở 

(2) Nhấn nút Tiếp tục 

 

(3) Nhập thông tin chuyển tiền: Số tài 

khoản nhận, Số tiền, Nội dung 

(4) Nhấn nút Tiếp tục 
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(5) KH kiểm tra lại thông tin chuyển tiền 

và nhấn nút Tiếp tục 

 

 

 

(6) Nhập vào mã pin của KH (Nếu chưa có 

mã Pin thì đăng ký như chi tiết tại mục VI.1 

(7) Nhấn nút Xác nhận để tạo yêu cầu 

chuyển tiền 

Với các giao dịch lần tiếp theo thì không có 

các bước (6), (7), (8) 

2.5. Nộp ký quỹ lên VSD 

 Mục đích: KH nộp tiền lên tài khoản phái sinh 

 Đường dẫn: KH mở chức năng này tại đường dẫn Mở rộng/ Giao dịch tiền/ Chuyển tiền/ 

Chọn Nộp ký quỹ lên VSD. 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn số tài khoản chuyển, loại là Nộp 

ký quỹ lên VSD 

(2) Nhấn nút Tiếp tục 

 

(3) Nhập thông tin chuyển tiền: Số tài 

khoản nhận, Số tiền, Nội dung 

(4) Nhấn nút Tiếp tục 
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(5) KH kiểm tra lại thông tin chuyển tiền 

và nhấn nút Tiếp tục 

 

 

 

(6) Nhập vào mã pin của KH (Nếu chưa có 

mã Pin thì đăng ký như chi tiết tại mục VI.1 

(7) Nhấn nút Xác nhận để tạo yêu cầu 

chuyển tiền 

Với các giao dịch lần tiếp theo thì không có 

các bước (6), (7), (8) 

2.6. Rút ký quỹ từ VSD 

 Mục đích: KH rút tiền từ tài khoản phái sinh 

 Đường dẫn: KH mở chức năng này tại đường dẫn Mở rộng/ Giao dịch tiền/ Chuyển tiền/ 

Chọn Rút ký quỹ từ VSD 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Chọn số tài khoản chuyển, loại là Nộp 

ký quỹ lên VSD 

(2) Nhấn nút Tiếp tục 

 

(3) Nhập thông tin chuyển tiền: Số tài 

khoản nhận, Số tiền, Nội dung 

(4) Nhấn nút Tiếp tục 
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(5) KH kiểm tra lại thông tin chuyển tiền 

và nhấn nút Tiếp tục 

 

 

 

(6) Nhập vào mã pin của KH (Nếu chưa có 

mã Pin thì đăng ký như chi tiết tại mục VI.1 

(7) Nhấn nút Xác nhận để tạo yêu cầu 

chuyển tiền 

Với các giao dịch lần tiếp theo thì không có 

các bước (6), (7), (8) 

3. Ứng trước tiền bán chứng khoán 

 Mục đích: Màn hình cho KH tạo yêu cầu ứng trước tiền bán 

 Đường dẫn: KH mở chức năng này tại đường dẫn Mở rộng/ Giao dịch tiền/ Ứng 

trước tiền bán 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Nhập thông tin Ứng trước: Tài khoản 

ứng, Số tiền 

(2)Nhấn nút Đồng ý 

=> Phần mềm hiển thị các thông tin Ứng 

trước để xác thực 

 

(3) Người dùng kiểm tra thông tin ứng 

trước và nhấn nút Xác nhận 

 

 

(4) Nhập vào mã pin để lấy mã Smart 

OTP 
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(5) Nhập vào mã pin của KH (Nếu chưa 

có mã Pin thì đăng ký như chi tiết tại mục 

VI.1 

(6) Nhấn nút Xác nhận để tạo yêu cầu 

chuyển tiền 

Với các giao dịch lần tiếp theo thì không 

có các bước (4), (5), (6) 

V. QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 

1. Thông tin tài khoản 

 Mục đích: Hiển thị thông tin cá nhân của khách hàng 

 Đường dẫn: Menu Mở rộng/ Nhấn vào Tên khách hang 
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2. Danh mục đầu tư 

 Mục đích: Hiển thị danh mục chứng khoán của khách hàng đầu tư, theo dõi lãi lỗ trên giá 

vốn và giá hiện tại của chứng khoán 

 Đường dẫn: Menu Mở rộng/ Quản lý tài sản/ Danh mục đầu tư. Quý khách ấn vào dòng 

thông tin từng mã CK trong danh mục để xem chi tiết thông tin Khối lượng CK chờ về, 

quyền cổ phiếu chờ về… 

  

3. Tài sản 

 Mục đích: Hiển thị thông tin tài sản của khách hàng: Tiền, chứng khoán, nợ, tổng tài 

sản… 

 Đường dẫn: Menu Mở rộng/ Quản lý tài sản/ Tài sản 
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VI. QUẢN LÝ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

1. Gia hạn khoản vay Online 

 Mục đích: Cho phép KH tạo đề nghị gia hạn khoản vay margin 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Nhấn chọn màn hình Gia 

hạn 

 

(2) Trên danh sách món nợ, 

nhấn chọn món nợ cần gia 

hạn 

 

(3) Nhấn ‘Tôi đồng ý…. 

(4) Nhấn nút Gia hạn 

 

 

(6) Nhập mã pin và nhấn nút Lấy mã Smart 

OTP 

(7) Nhấn nút Nhập mã OTP, sau đó nhấn 

nút Xác nhận để gửi yêu cầu Gia hạn 

Online 
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 Quý khách có thể tra cứu lịch sử yêu cầu gia hạn trên màn hình ‘Lịch sử’ 

2. Thay đổi hạn mức Online 

 Mục đích: Cung cấp chức năng Thay đổi hạn mức margin Khách hàng có thể làm Online 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Nhấn chọn chức năng Thay 

đổi hạn mức 

 

(2) Nhập hạn mức mới 

(3) Tích vào Tôi đã đồng ý 

(4) Nhấn nút Xác nhận 

 

 

(5) Nhập đúng mã pin và nhấn ‘Lấy 

mã Smart OTP’ 

(6) Nhấn nút ‘Nhập mã OTP, sau đó 

nhấn nút Xác nhận để tạo yêu cầu 
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 Quý khách có thể tra cứu lịch sử yêu cầu gia hạn trên màn hình ‘Lịch sử’ 

VII. TIỆN ÍCH 

1. Xác nhận lệnh online 

 Mục đích: Cung cấp chức năng cho Khách hàng Xác nhận lệnh Online thay cho việc 

ký phiếu lệnh tại quầy giao dịch. 

 Đăng ký dịch vụ Xác nhận lệnh Online: Chỉ thực hiện lần đầu 

- Khách hàng nhấn chọn chức năng Xác nhận lệnh Online, hệ thống sẽ hiển thị thông 

báo mời Đăng ký dịch vụ nếu chưa Đăng ký 
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(1) Nhấn chọn chức năng XNL Online 

(2) Trên màn hình Thông báo nhấn vào nút Đồng ý 

(3) Nhấn vào ô Tôi đồng ý với điều khoản, sau đó nhấn nút Đăng ký. Hệ thống sẽ gửi mã 

xác thực qua SMS 

(4) Nhập mã xác thực vào, sau đó nhấn nút Tiếp tục. 

 Các bước Xác nhận lệnh Online: 
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(1) Tích chọn lệnh 

(2) Nhấn nút Xác nhận 

 

(3) Nhấn vào Tôi đồng ý, sau đó 

nhấn nút Đồng ý 

 

 

(4) Nhập vào đúng mã pin 

(5) Nhấn Nhập mã OTP và 

nhấn nút Xác nhận 

 

2. Đăng ký quyền mua 

 Mục đích: Cấp cấp màn hình cho NĐT đăng ký mua chứng khoán phát hành thêm 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Nhấn vào 1 dòng tương ứng 

với Mã CK mà NĐT muốn đăng 

ký mua 

 

(2) Nhập số lượng mua và chọn 

tài khoản thanh toán tiền.  

(3) Nhấn nút Đăng ký để tạo 

yêu cầu. 

 

NĐT có thể tra cứu Lịch sử 

đăng ký mua trên Tab Lịch sử 

3. Thay đổi dịch vụ 

 Mục đích: Cung cấp chức năng cho NĐT có thể đăng ký: 

 Dịch vụ chăm sóc tài khoản 

 Phương thức xác thực 

 Dịch vụ ứng trước tự động SMUT 

3.1. DV chăm sóc 

 NĐT có thể chuyển đổi dịch vụ chăm sóc tài khoản từ DV MBS Online sang Dịch 

vụ có Broker chăm sóc hoặc ngược lại 

 Đăng ký dịch vụ 
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(1) Nhấn chọn nút Đăng ký. NĐT có thể 

Đăng ký chuyển qua lại giữa dịch vụ MBS 

Online và Dịch vụ có broker 

 

(2) Nhấn Tôi đọc và đồng ý… 

(3) Nhấn nút Xác nhận đăng ký để tạo yêu 

cầu 
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3.2. Đăng ký dịch vụ SMUT (Ứng trước tự động) 

 

(1) Nhấn nút Đăng ký 

 

(2) Nhấn vào Tôi đồng ý.. 

(3) Nhấn nút Xác nhận đăng 

ký. Hệ thống sẽ gửi mã OTP 

qua SMS đến NĐT 

 

(4) Nhập mã OTP NĐT nhận 

được qua SMS. Sau đó nhấn nút 

Tiếp tục để tạo yêu cầu. 

 

3.3. Đăng ký Phương thức xác thực 

NĐT đang sử dụng phương thức xác thực là Ma trận, có thể đăng ký chuyển đổi sử 

dụng Phương thức xác thực là Smart OTP 
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(1) Nhấn nút SmartOtp để đăng 

ký chuyển đổi sang loại xác thực 

là Smart OTP 

 

(2) Nhấn nút Tôi xác nhận… 

(3) Nhấn nút Xác thực đăng ký 

hệ thống sẽ gửi mã OTP qua 

SMS cho NĐT 

 

(4) NĐT nhập mã xác thực OTP 

và nhấn nút tiếp tục để gửi yêu 

cầu lên hệ thống  

4. Đăng ký tài khoản dịch vụ 

 Mục đích: Cung cấp chức năng cho phép NĐT đăng ký tài khoản: 

 Dịch vụ Margin 

 Dịch vụ M-Credit 

 Các bước thực hiện: 

 Đăng ký dịch vụ margin 

 Đăng ký tài khoản M-Credit 
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VIII. MBS ++ 

1. Giới thiệu bạn bè 

 Mục đích: Cho phép NĐT có thể tham gia chương trình Giới thiệu bạn bè mở tài khoản 

giao dịch chứng khoán qua MBS Mobile App. 

 KH đăng nhập ứng dụng MBS Mobile trên điện thoại, chọn  Mở rộng (ở góc bên phải 

dưới cùng của màn hình). Chọn  MBS++ và chọn chức năng Giới thiệu bạn bè. 

 Các bước thực hiện: 

 

Click vào “Chia sẻ ngay” để gửi 

thông tin giới thiệu đến bạn bè 

thông qua SMS, Facebook, Zalo, 

Messenger, Skype, Gmail… 

Click chọn “Tham gia” và xác 

nhận đồng ý để hoàn tất đăng ký 

tham gia chương trình. 

 

Tiền thưởng sẽ chi trả vào ngày 

làm việc liền sau. NĐT có thể tra 

cứu thông tin ngay trên App. 

 

Khi người được giới thiệu phát 

sinh giao dịch, NĐT được nhận 

hoa hồng hàng tháng. 
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IX. CÀI ĐẶT 

3. Thiết lập Smart OTP 

3.1. Đăng ký Smart OTP 

 Mục đích: Đăng ký Smart OTP cho thiết bị để xác thực khi khách hàng thực hiện giao 

dịch 

 Các bước thực hiện: 

 

(1) Nhập vào mã OTP mà phần mềm gửi tới 

số điện thoại của KH 

(2) Nhấn nút Xác nhận 

 

(3) Nhập vào mã pin thiết lập 

(4) Nhấn nút Xác nhận 

3.2. Hủy đăng ký Smart OTP 

 Mục đích: Hủy đăng ký Smart OTP của thiết bị. Sau khi hủy đăng ký, tài khoản sẽ không 

thực hiện các giao dịch đặt lệnh, chuyển tiền, ứng trước… trên thiết bị đã hủy đăng ký 
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 Các bước thực hiện: 

 

(1) Tích chọn các thiết bị cần hủy 

(2) Nhấn nút Xác nhận => Phần mềm sẽ bật 

thông báo xác nhận 

 

(3) Nhấn nút Hủy đăng ký 

 

(4) Nhập mã pin 

 

(6) Nhấn nút Lấy mã xác thực 

(7) Nhấn nút Xác nhận 

3.3. Đổi mã pin Smart OTP 

 Mục đích: Đổi mã pin Smart OTP 

 Đường dẫn: KH mở chức năng này tại menu Mở rộng/ Cài đặt/ Thiết lập Smart OTP/ 

Đổi mã pin Smart OTP 



                                                                                                           

UG-APP MOBILE                                                                                                                                                       74 

 Các bước thực hiện: 

 

(1) Nhập mã pin hiện tại 

(2) Nhấn nút Xác nhận 

 

(3) Nhập mã pin mới và nhập lại mã pin 

mới 

(4) Nhấn nút Xác nhận 

4. Đổi mật khẩu 

 Mục đích: Đổi mật khẩu đăng nhập phần mềm 

 Đường dẫn: KH mở chức năng tại menu Mở rộng/ Cài đặt/ Đổi mật khẩu 

 Các bước thực hiện: 
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(1) Nhập đúng mật khẩu hiện tại và mật 

khẩu mới 

(2) Nhấn nút Xác nhận 

 

(3) Nhập vào mã pin hiện tại và nhấn nút 

Lấy mã xác thực 

 

(4) Nhấn nút Lấy mã xác thực 

(5) Nhấn nút Xác nhận để lưu lại mật 

khẩu mới 

5. Xác thực sinh trắc học 

 Mục đích: Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chức năng đăng nhập bằng sinh trắc học (vân tay, 

khuôn mặt). Khi kích hoạt chức năng đăng nhập bằng sinh trắc học, người dùng vẫn có thể 

đăng nhập bằng mật khẩu tĩnh. 

 Đường dẫn: Người dùng có thể mở chức năng này tại menu Mở rộng/ Cài đặt/ Xác thực 

sinh trắc học. 

 Người dùng bật hoặc tắt để kích hoạt hoặc bỏ kích hoạt chức năng  
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6. Thiết lập giao diện 

 Mục đích: Thiết lập chủ đề của giao diện. Người dùng có 3 lựa chọn: 

 

7. Màn hình đặt lệnh mặc định 

 Mục đích: Thiết lập màn hình Đặt lệnh mặc định (Đặt lệnh cơ sở/ Đặt lệnh phái sinh) 

 Đường dẫn: Menu Mở rộng/ Cài đặt/ Màn hình đặt lệnh mặc định 

 Người dùng thường xuyên sử dụng màn hình nào thì bật mặc định của màn hình đó 
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8. Chọn ngôn ngữ 

 Mục đích: Thiết lập ngôn ngữ sử dụng phần mềm  

 Đường dẫn: Người dùng mở chức năng Thiết lập ngôn ngữ trên: Màn hình đăng nhập, 

Menu Mở rộng, Menu Mở rộng/ Cài đặt/ Chọn ngôn ngữ 
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