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- Đăng nhập Internet Banking.
- Chọn tính năng Đăng ký Soft OTP --> hiển thị màn hình đăng ký.
- Chọn SĐT (nhận mã kích hoạt dịch vụ).
- Chọn email (nhận mã QR/ Số tham chiếu để kích hoạt).
- Nhập mật khẩu.
- Tích chọn Đồng ý với Điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ.
- Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

- Đăng ký dịch vụ thành công. Nhận thông tin kích hoạt qua email và SĐT đã đăng ký.
- Kích hoạt Soft: Khách hàng tải và mở app Vietbank SmartOTP để kích hoạt và sử dụng dịch vụ.

1. ĐĂNG KÝ SOFT



Tải và cài đặt ứng dụng
Tải ứng dụng Vietbank SmartOTP trên App 
Store hoặc Google Play và cài đặt trên điện 
thoại.
- Version máy: từ 8.0 trở lên đối với iOS và 6.0 
đối với Android.
- Mở ứng dụng, màn hình xuất hiện thông báo 
yêu cầu cài đặt PIN.

Cài đặt PIN
- Nhập mã PIN và nhập lại mã PIN.
- Nhấn Hủy để xóa thông tin đã nhập.
- Nhấn Đồng ý --> chuyển đến màn hình cài đặt 
sinh trắc học (vân tay/Face ID) dùng khi đăng 
nhập app.

Cài đặt sinh trắc học
- Nhấn Hủy -->không cài đặt sinh trắc học.
- Nhấn Đồng ý --> đồng ý bật sinh trắc học, sau 
đó chuyển qua màn hình ĐKĐK.

Đồng ý ĐKĐK
- Nhấn Đồng ý để chấp nhận nội dung ĐKĐK.
- Chuyển đến màn hình kích hoạt Soft OTP.
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2. CÀI ĐẶT VÀ KÍCH HOẠT 

Cấp quyền truy cập cho app
-Cấp quyền cho ứng dụng truy cập camera để 
scan mã QR (nhấn OK hoặc Don't allow để cấp 
quyền/không cấp quyền).



Kích hoạt Soft OTP - Quét mã QR
- Dùng điện thoại quét ảnh mã QR (do Vietbank 
gửi).

Kích hoạt Soft OTP - Quét mã QR
- Nhập mã OTP kích hoạt.

Kích hoạt Soft OTP bằng số tham chiếu
Chọn Kích hoạt bằng số tham chiếu -->chuyển 
qua màn hình kích hoạt bằng số tham chiếu.
- Nhập Số tham chiếu.
- Nhập mã OTP kích hoạt.
- Nhấn Đồng ý -->kích hoạt thành công

Kích hoạt thành công
Màn hình hiển thị danh sách các token đã kích hoạt 
thành công với các thông tin:
- Tên token.
- Số seri token.
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Tùy chỉnh tên token (tên gợi nhớ)
- Nhập tên muốn lưu của token (cho phép nhập 
tiếng Việt có dấu).
- Nhấn Đồng ý để cập nhật.
- Nhấn Hủy để quay lại màn hình trước đó.

Tùy chỉnh tên token (tên gợi nhớ)
Nhấn vào icon "…" hoặc vuốt màn hính sáng trái, 
nhấn icon cây bút.

Cập nhật tên token thành công
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Đăng nhập bằng PIN
- Mở app.
- Nhập PIN để đăng nhập.

Đăng nhập bằng sinh trắc học
- Mở app -->hiện popup yêu cầu quét sinh trắc 
học để đăng nhập (khi app đã cài đặt sinh trắc 
học).
- Quét sinh trắc học (vân tay/FaceID) để đăng 
nhập (khi app có cài đặt sinh trắc học để đăng 
nhập).
- Trường hợp chuyển qua đăng nhập bằng PIN, 
nhấn Hủy/Canncel.

Đăng nhập thành công
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3. ĐĂNG NHẬP ỨNG DỤNG VIETBANK SOFTOTP



Kích hoạt bằng mã QR
-  Dùng điện thoại quét ảnh mã QR (do Vietbank 
gửi).

Kích hoạt
- Đăng nhập app Vietbank SmartOTP.
- Chọn Thêm token.

Kích hoạt bằng mã QR
- Nhập mã OTP kích hoạt.

Kích hoạt bằng số tham chiếu
- Chọn Kích hoạt bằng số tham chiếu -->chuyển 
qua màn hình kích hoạt bằng số tham chiếu.

Kích hoạt bằng số tham chiếu
- Nhập Số tham chiếu.
- Nhập mã OTP kích hoạt.
- Nhấn Đồng ý -->kích hoạt thành công
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4. KÍCH HOẠT SOFT
Kích hoạt Soft token (sau khi đã cài đặt ứng dụng và thiết lập PIN thành công, bao gồm: kích hoạt lần đầu, kích hoạt lại hoặc khi gán thêm token mới trên điện thoại nếu người 
dùng sở hữu nhiều user khác nhau).
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Tại màn hình xác thực giao dịch trên Internet Banking:
- Chọn phương thức xác thực (PTXT) là Soft OTP.
- Nhập mật khẩu đăng nhập.
- Nhấn Xác nhận -->chuyển đến màn hình xác thực giao dịch bằng Soft OTP.

Màn hình xác thực giao dịch bằng Soft OTP:
- Mã QR.
- Số tham chiếu giao dịch.
- Mã xác thực: Khách hàng mở app Vietbank SmartOTP để tạo mã OTP và nhập vào trường này để hoàn tất ký giao dịch.

5.KÝ GIAO DỊCH



- Đăng nhập app Vietbank Smart OTP.
- Chọn token của user cần tạo OTP.
- Nhấn Tạo mã OTP.

Tạo mã OTP bằng mã QR:
- Quét mã QR trên màn hình Internet Banking; 
hoặc
- Nhấn Tạo OTP bằng số tham chiếu giao dịch để 
tạo OTP bằng số tham chiếu.

Tạo mã OTP bằng số tham chiếu:
- Nhập số tham chiếu trên màn hình Internet 
Banking.
- Nhấn Đồng ý.

- Màn hình app sinh ra mã OTP.
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- Nhập mã OTP trên app vào trường Mã xác thực.
- Nhấn Xác thực để ký giao dịch.
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- Đăng nhập Internet Banking.
- Chọn tính năng Đăng ký Soft OTP\Mở khóa Soft OTP --> hiển thị màn hình mở khóa dịch vụ.
- Nhập mật khẩu.
- Nhập mã xác thực OTP SMS.
- Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

Mở khóa dịch vụ thành công.

6. MỞ KHÓA SOFT



Mở khóa dịch vụ thành công.
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- Đăng nhập Internet Banking.
- Chọn tính năng Đăng ký Soft OTP\Kích hoạt lại Soft OTP --> hiển thị màn hình kích hoạt lại.
- Nhập mật khẩu.
- Tích chọn Đồng ý với Điều kiện điều khoản sử dụng dịch vụ.
- Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

- Kích hoạt lại thành công. Nhận thông tin kích hoạt qua email và SĐT đã đăng ký.
- Kích hoạt Soft: Khách hàng mở app Vietbank SmartOTP để kích hoạt token và sử dụng (thao tác tương tự như hướng 
dẫn tại mục Kích hoạt Soft.

7.KÍCH HOẠT LẠI



Nhấn chọn Đổi PIN-->hiện thông báo sẽ tắt sinh 
trắc học khi đổi PIN (nếu app đang bật sinh trắc 
học).
- Nhấn Hủy để quay lại.
- Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

- Đăng nhập app Vietbank SmartOTP.
- Chọn biểu tượng Cài đặt.

Nhập mã PIN để xác thực. Màn hình đổi PIN:
- Nhập PIN mới.
- Nhập lại PIN mới.
- Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

Thông báo đổi PIN thành công.
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8. ĐỔI PIN



Bật toggle ON tại mục Cài đặt sinh trắc học 
-->hiện thông báo xác nhận lại việc bật sinh trắc 
học:
- Nhấn Hủy để quay lại.
- Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

 - Đăng nhập app Vietbank SmartOTP.
- Chọn biểu tượng Cài đặt.

- Nhập mã PIN để xác thực.
- Quét sinh trắc học (tùy theo thiết bị)

Cài đặt thành công.
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9. CÀI ĐẶT SINH TRẮC HỌC (VÂN TAY/FACE ID)



Bật toggle OFF tại mục Cài đặt sinh trắc học 
-->hiện thông báo xác nhận lại việc hủy sinh trắc 
học:
- Nhấn Hủy để quay lại.
- Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

- Đăng nhập app Vietbank SmartOTP.
- Chọn biểu tượng Cài đặt.

- Nhập mã PIN để xác thực.
- Quét sinh trắc học (tùy theo thiết bị)

Hủy cài đặt thành công.
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10. HỦY CÀI ĐẶT SINH TRẮC HỌC (VÂN TAY/FACE ID)
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- Đăng nhập Internet Banking.
- Chọn tính năng Đăng ký Soft OTP\Hủy đăng ký Soft OTP --> hiển thị màn hình hủy dịch vụ.
- Nhập mật khẩu đăng nhập.
- Nhấn Hủy để quay lại. 
- Nhấn Đồng ý để tiếp tục.

Hủy đăng ký thành công.

11. HỦY ĐĂNG KÝ SOFT


