
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PVOIL BOSS



Hướng dẫn cài đặt

Đăng nhập Boss

Trang chủ

Hợp đồng

Nhân viên quản lý

Tài xế

Giao dịch mua bán xăng dầu

CHỨC NĂNG CHÍNH



B1 : Mở ứng dụng CH 

Play trên điện thoại

Android

B2 : Nhập từ khóa “Pvoil

Boss”

B3 : Nhấn chọn “Cài đặt”

B4 : Mở ứng dụng

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT



❖Tài khoản Boss được chia thành 2 

vai trò : Boss và Nhân viên quản lý

B1 : Mở ứng dụng “PVOIL BOSS”

B2 : Nhập “Tên đăng nhập” và “Mật

khẩu” được PVOIL cung cấp (TK 

Boss )

B3 : Boss tạo tài khoản cho nhân viên

quản lý

ĐĂNG NHẬP BOSS



❖Xem và cập nhật

thông tin tài

khoản

B1 : Màn hình trang

chủ→ Chọn “Tài

khoản”

B2 : Xem thông tin 

tài khoản

ĐĂNG NHẬP BOSS



❖Thay đổi mật khẩu

tài khoản

B1 : Chọn chức năng

“Đổi mật khẩu”

B2 : Nhập mật khẩu

mới ( Mật khẩu yêu

cầu ít nhất 8 ký tự và

có chữ và số )

ĐĂNG NHẬP BOSS



❖Cập nhật thông tin tài khoản

B1 : Cập nhật lại thông tin tài khoản

B2 : Chọn “Cập nhật” để cập nhật

thông tin

ĐĂNG NHẬP BOSS



❖Chức năng trang chủ bao gồm 3 chức

năng : Yêu cầu, Thông báo, Tin tức

1 . Yêu cầu :  những yêu cầu phê duyệt từ

tài xế

Có 3 loại yêu cầu : 

1. Yêu cầu reset mật khẩu

2. Yêu cầu duyệt ảnh

3. Yêu cầu cấp hạn mức của Tài xế.

TRANG CHỦ



B1 : Mở ứng dụng Pvoil

Driver của tài xế

B2 : Chọn “Quên mật

khẩu”

B3 : Nhập tên đăng nhập

của tài xế và Sđt người

quản lý

B4 : Chọn “Gửi yêu cầu”

B5 : Pvoil Boss →Mở yêu

cầu và cập nhật lại mật

khẩu cho tài xế.

TRANG CHỦ - YÊU CẦU TỪ DRIVER



B1 : Pvoil Driver → Chọn

“Tài khoản”

B2 : Chọn “Thay ảnh” →

Chọn ảnh trên máy điện

thoại

B3 : Hiện thông báo gửi

yêu cầu thành công

B4 : Pvoil Boss →Mở yêu

cầu và duyệt / từ chối yêu

cầu ảnh

TRANG CHỦ - YÊU CẦU TỪ DRIVER



B1 : Pvoil Driver →

Chọn “Tài khoản”

B2 : Chọn “Yêu cầu

thay đổi hạn mức”

B3 : Hiện thông báo

gửi yêu cầu thành

công

B4 : Pvoil Boss →Mở

yêu cầu và cập nhật

lại hạn mức cho tài xế.

TRANG CHỦ - YÊU CẦU TỪ DRIVER



2. Thông báo : Hiển thị

Danh sách thông báo

thanh toán và giao dịch

mua bán xăng dầu.

3. Tin tức : Hiển thị

danh sách tin tức

khuyến mãi của PVOIL 

→ Chọn vào từng tin để

xem chi tiết

TRANG CHỦ



❖Chức năng “Hợp

đồng” : Hiển thị danh

sách hợp đồng

❖Chức năng hợp đồng

gồm : 

- Thông tin hợp đồng

- Đơn vị KD – CHXD

- Danh sách phương tiện

HỢP ĐỒNG



❖Thông tin hợp đồng: 

Hiển thị thông tin chi tiết

hợp đồng

Cho phép cập nhật thông

tin Email ( Email nhận giao

dịch mua bán xăng dầu )

HỢP ĐỒNG



❖Đơn vị KD - CHXD: 

Hiển thị thông tin chi tiết

ĐVKD và CHXD cho

phép tài xế mua xăng

HỢP ĐỒNG



❖Danh sách phương tiện

Hiển thị thông tin phương

tiện đăng ký trên hợp

đồng

Cho phép khóa BKS 

không sử dụng

HỢP ĐỒNG



❖Chức năng “Nhân

viên quản lý” → Chỉ

có Vài trò Boss mới có

chức năng này.

1. Hiển thị danh sách

nhân viên quản lý

2. Chọn “Hoạt động” 

để chọn chức năng

quản lý bao gồm : Hồ

sơ nhân viên , Tài xế

tôi quản lý , Danh 

sách giao dịch

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ



❖Nhập thông tin “Nhân viên

quản lý”

Họ và Tên* :

Số điện thoại* :

Tên truy cập* :

Mật khẩu* :

Email* :

Địa chỉ :

Giới tính :

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ



1. Hồ sơ nhân viên :

1. Đổi mật khẩu : Thay đổi mật

khẩu nhân viên

2. Cập nhật : Cập nhật lại thông tin 

và nhấn “cập nhật”

3. Khóa : Chọn “Khóa” và nhập lý

do khóa nhân viên quản lý.

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ



2. Tài xế tôi quản lý : 

Hiển thị danh sách tài xế

nhân viên này quản lý. 

(tiếp slide sau)

3. Danh sách giao dịch : 

Hiển thị giao dich của

tài xế này quản lý.

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ



❖Chức năng tài xế :

Thông tin tài khoản : Xem thông tin tài

xế

Đặt lại hạn mức : đặt lại hạn mức tín

dụng của tài xế

Cập nhật quản lý : đặt lại nhân viên quản

lý

Gán phương tiện : gán phương tiện cho

tài xế

Khóa tài khoản : Khóa và mở khóa tài xế

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ



❖Chức năng Tài xế :

- Hiển thị danh sách tài

xế.

- Tìm kiếm tài xế theo tên

và BKS

- Đặt lại hạn mức ( NVQL 

- Đặt lại hạn mức sẽ đặt

lại cho toàn bộ tài xế của

NVQL này )

- Thêm “Nhân viên quản

lý” 

TÀI XẾ



❖ Tạo tài xế : 

Chọn hình tài xế *

Họ và Tên* :

Điện thoại *:

Tên truy cập* :

Mật khẩu* :

Email :

Địa chỉ :

Giới tính :

Hạn mức tổng :

Hạn mức ngày :

Hạn mức giao dịch :

→Chọn “Tạo mới”

TÀI XẾ



❖Chức năng của “Tài

Xế”

1. Thông tin tài khoản

a) Duyệt ảnh

b) Đổi mật khẩu

c) Cập nhật

TÀI XẾ



2. Thiết lập hạn mức :

a) Hạn mức tổng

b) Hạn mức ngày

c) Hạn mức giao

dịch

TÀI XẾ



3. Cập nhật quản lý : 

Chọn “Quản lý” →

Cập nhật.

TÀI XẾ



4. Gán phương tiện: 

Nhập BKS có trong

hợp đồng→ Chọn

“Gán”

TÀI XẾ



5. Đặt lại hạn mức: 

Chọn “Đồng Ý” để

đặt lại hạn mức cho

tài xế

TÀI XẾ



6. Khóa tài khoản : 

Nhập lý do khóa tài

khoản→ Chọn

“Khóa”

TÀI XẾ



❖Hiển thị những giao dịch mới nhất

100

❖Cho phép tìm kiếm giao dịch từ ngày

→ đến ngày

❖Tìm kiếm giao dịch theo Tên tài xế

và BKS xe

GIAO DỊCH MUA BÁN XĂNG DẦU




