HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG CHỨNG THƯ SỐ CA TRÊN
VIETBANK ONLINE
Điều kiện đăng ký CA trên Vietbank Online.
- Nhà cung cấp (BKAV, FPT, VNPT, FPT) đã cài đặt dữ liệu CA của KH trên máy tính.
- KH cần cài đặt file Capicom của Vietbank
- Vietbank đã đăng ký Phương thức xác thực cho Người sử dụng (user kí nhận lệnh) và Đăng ký
gói hạn mức theo PPXT (CA) cho KH
- CA được kết nối với máy tính suốt quá trình đăng ký
Lưu ý: trường hợp KH muốn sử dụng trên một máy tính thứ 2, 3. Máy tính này cần được cài đặt tương
tự máy tính thứ 1.

Trình duyệt sử dụng: Internet explorer 11
Hướng dẫn cài đặt File Capicom của Vietbank
Các bước thực hiện

Bước 1:
Bước 2: nhấp double
vào file (.exe) đã giải
nén.
Chọn Next

Màn hình hiển thị

Tải file Capicom về máy tính bỏ vào ổ D/E giải nén và cài đặt.

Bước 3: tích chọn I
accept và nhấn Next

Bước 4: Chọn Next

Bước 5: Chọn Install
và chờ file được cài
đặt

Bước 6: Chọn Finish
hoàn thành cài đặt và
tiến hành đăng ký
chứng thư số CA trên
Vietbank Online

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ CA TRÊN VIETBANK ONLINE
Bước 1: KH thực hiện
đăng nhập vào
Vietbank Online bằng
User duyệt lệnh và
chọn mục “Đăng ký
chữ ký số”

Bước 2: Nhập mật
khẩu của user duyệt
và nhấn Đăng ký

Bước 3: Màn hình
hiển thị dòng run
Capicom nhấp “Allow”

Bước 4: Hiển thị thông
báo chọn Yes

Bước 5: Hiển thị danh

Cá nhân

Doanh nghiệp

sách DN/CN đã đăng
ký CA
Chọn DN/CN muốn
đăng ký chữ ký số CA

Bước 6: Màn hình
hiển thị thông báo
đăng ký thành công

HƯỚNG DẪN KÝ XÁC NHẬN GIAO DỊCH TRÊN VIETBANK ONLINE
Bước 1: Chọn Chuyển
khoản/Chuyển tiền
Chọn Giao dịch trực
tuyến-> Ký xác nhận
giao dịch

Bước 2: màn hình
thông tin giao dịch
Bấm “Xác nhận”

Bước 3: Màn hình chi
tiết giao dịch
Chọ PPXT: Chứng
thư điện tử
Nhập mật khẩu của
user duyệt lệnh
Nhấn “Xác nhận”

Bước 4: màn hình
hiển thị tên DN/CN
Nhấn “Ok”

Bước 5: hiển thị thông
báo
Nhấn “Ok”

Bước 6: Màn hình
hiển thị thông báo
nhập mã PIN của CA
Nhập mã PIN và nhấn
đăng nhập

Bước 7: Ký xác nhận
thành công

