HƯỚNG DẪN NGƯỜI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG CỦA
DOANH NGHIỆP TẠO NGƯỜI DÙNG CHO DOANH
NGHIỆP TRÊN INTERNET BANKING
I – Các bước tạo quy trình duyệt nội bộ trong doanh nghiệp:
Bước 1: Sau khi đăng ký dịch vụ tại ngân hàng, người quản trị hệ thống (QTHT)
về kiểm tra email và kích họat mail để đăng nhập vào hệ thống Internet Banking

Bước 2: Người QTHT nhập các thông tin được gửi đến email vào màn hình đăng
nhập, sau đó login vào hệ thống Internet Banking

Lưu ý: Người QTHT chỉ có chức năng tạo quy trình duyệt nội bộ và không được
tham gia vào quy trình duyệt đó.
Bước 3: Trước tiên, người QTHT vào menu “Quản lý cấp độ duyệt giao dịch” để
tạo danh sách người thực hiện giao dịch cũng như duyệt giao dịch

Nhấn vào
đây để
thêm mới



“Tìm kiếm”: tìm kiếm thông tin những người được tạo trước đó
“Làm mới”: thực hiện xóa trắng thông tin theo tiêu chí tìm kiếm ban đầu
“Xuất file”: cho phép xuất các giá trị trên lưới kết quả ra file theo định dạng
“Thêm mới”: hiển thị trang thêm mới thông tin cấp độ
“Xóa”: thực hiện xóa thông tin trên lưới kết quả
Muốn thêm mới người dùng, người QTHT nhấn vào nút “thêm mới"

Sau khi đặt
tên nhấn chọn
“Lưu” để lưu
thông tin



Mã cấp độ: là số thứ tự tự tăng dần trong hệ thống
Tên cấp độ: nhập tên cấp độ, vd: nhân viên kế toán, trưởng phòng, ….
“Lưu”: hệ thống thực hiện lưu thông tin vừa thêm mới
“Quay lại”: quay lại trang liền trước
sau khi tạo xong cấp độ nhấn nút “Lưu” để lưu cấp độ vào hệ thống

 sau khi lưu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Thêm cấp độ thành công”
 trường hợp nếu muốn sửa tên cấp độ, người QTHT vào chức năng sửa

Khi cần
sửa thông
tin

(1): Sửa
tên

(2): Lưu
tên mới

 người QTHT có thể tạo thêm nhiều tên cấp dộ khác theo các bước tương tự
như trên
Bước 4: Người QTHT tiếp tục chọn menu “Quản lý người dùng” để tạo thông tin
của người dùng trong nội bộ

Chọn “Thêm
mới” người
dùng

- nhập các thông tin của người dùng vừa tạo
- Mã đăng nhập: hệ thống sẽ tự cấp
- Mật khẩu: người QTHT tự tạo mật khẩu cho người dùng
=> sau khi tạo mật khẩu, nhấn “Tiếp tục”

Tạo mật
khẩu cho
người
dùng

Nhấn
“Tiếp tục”

Nhấn chọn
“Thêm”

-

Người QTHT tạo phân quyền cho người dùng theo từng tài khoản hoặc tất
cả các tài khoản, đồng thời gán thêm quyền cho từng loại giao dịch => sau
khi phân quyền xong, nhấn nút “Thêm” để hiển thị tất cả quyền sử dụng tài
khoản và loại giao dịch vào lưới bên dưới

Nhấn chọn
“Lưu”

Người dùng vừa
tạo đã có Mã
đăng nhập mới

Bước 5: Tiếp theo QTHT vào chức năng “Quản lý hạn mức thực hiện giao dịch”
để đăng ký hạn mức cho từng loại giao dịch

Chọn
“Thêm
mới”

-

khi chọn “Thêm mới” hệ thống sẽ hiển thị trang “Thêm hạn mức giao
dịch”, QTHT nhập các thông tin cần thiết
Người sử dung: là người cần được tạo hạn mứcđể thực hiện giao dịch

Sau khi
nhập các
thông tin
liên quan,
chọn “Lưu”

-

QTHT tiếp tục đăng ký thêm hạn mức cho các giao dịch khác

Bước 6: Sau khi tạo xong hạn mức cho người dùng, tùy theo nhu cầu nội bộ của
doanh nghiệp, người QTHT có thể tạo thêm quy trình duyệt nội bộ trong doanh
nghiệp, cụ thể như sau:
- QTHT vào chức năng “Quản lý quy trình duyệt giao dịch”

Chọn
“Thêm
mới”

(1)

(2)

Giao dịch: chọn loại giao dịch cần tạo quy trình duyệt
Từ số tiền: tùy chọn
Đến số tiền: tùy chọn
Cho phép duyệt vượt cấp: nếu click chọn thì quy trình duyệt đối với giao
dịch này sẽ được phép duyệt vượt cấp mà không theo quy trình duyệt đã tạo
- Thứ tự duyệt: tùy theo cấp độ duyệt sẽ đưa ra thứ tự duyệt cho phù hợp
- Tên cấp độ: chọn cấp độ duyệt theo quy trình được tạo
- Diễn giải: nhập nội dung
 (1): sau đó nhấn nút “Thêm”
 (2): khi tạo xong 01 quy trình duyệt, chọn “Lưu” để lưu quy trình duyệt vừa
tạo.
-

 QTHT có thể tạo thêm nhiều quy trình duyệt cho từng loại giao dịch cụ thể.
Bước 7: tiếp theo bước tạo quy trình duyệt, QTHT chọn “Quản lý hạn mức
duyệt giao dịch” để tạo hạn mức giao dịch tương ứng với quy trình duyệt đã
tạo

(1) Chọn user
người dùng
cần tạo hạn
mức duyệt

(2) Nhấn
chọn “Thêm
mới”

Chọn
“Lưu”
”

- Giao dịch: chọn loại giao dịch đã được tạo quy trình duyệt trước đó
- Hạn mức giao dịch: nhập hạn mức để duyệt giao dịch
 sau khi nhập thông tin, nhấn nút “Lưu”

=> sau khi người QTHT tạo xong người dùng, tạo hạn mức giao dịch, tạo quy

trình duyệt và tạo hạn mức duyệt giao dịch, người dùng có thể đăng nhập (căn
cứ vào mã đăng nhập và mật khẩu QTHT vừa tạo) để thực hiện lệnh/duyệt
lệnh trên giao diện Internet Banking theo đúng quy trình đã tạo.

