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1. Làm quen với ứng dụng

3
Màn hình giao diện Tablet

➢ Nhấp chọn vào biểu tượng ứng dụng PV OIL Station để khởi động ứng dụng



1.1. Đăng nhập

4

➢ Đăng nhập vào hệ thống.

Sử dụng:

❖ Tên đăng nhập

❖ Mật khẩu

do công ty/ đơn vị quản lý cung cấp để truy cập

vào ứng dụng

Lưu ý: Khi quên mật khẩu, nhân viên CHXD liên

hệ công ty để được cấp lại mật khẩu

Màn hình giao diện ứng dụng



1.2. Đổi mật khẩu lần đăng nhập đầu tiên
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➢ Đổi mật khẩu với lần đăng nhập đầu tiên

Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, người

dùng được yêu cầu đổi mật khẩu mới để tiếp tục.

❖Mật khẩu cũ

❖Mật khẩu mới

❖ Nhập lại mật khẩu mới

Màn hình yêu cầu đổi mật khẩu ở lần đăng 

nhập đầu tiên



1.3. Màn hình giao diện chính

6
Màn hình sau khi đăng nhập thành công



2.Tạo đơn hàng
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Bước 01: Bấm chọn chức năng “Tạo giao dịch mới” Bước 02: Bấm chọn biểu tượng “ViettelPay”

Màn hình sau khi đăng nhập thành công Màn hình chọn phương thức thanh toán



2.1. Nhập liệu
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Bước 03: Điền thông tin đơn hàng

• Chọn loại nhiên liệu

• Chọn nhanh mệnh giá

• Hoặc nhập số lít (ứng dụng tự quy 

đổi sang số tiền)

• Hoặc nhập số tiền (ứng dụng tự quy 

đổi sang số lít)

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bấm 

chọn “Tạo đơn hàng”

Màn hình nhập liệu thông tin đơn hàng



2.2. Quét QRCode
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Bước 04: Quét QRcode

➢ Sau khi bấm tạo đơn hàng, ứng 

dụng hiển thị Qrcode thông tin 

thanh toán đơn hàng

➢ Mở chức năng quét Qrcode trên 

ứng dụng ViettelPay, hướng 

camera về Qrcode để quét
Màn hình hiển thị QR code thông tin thanh toán đơn hàng



2.2. Quét QRCode
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Màn hình quét Qrcode thanh toán trên ứng dụng ViettelPay



2.2. Quét QRCode
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Màn hình quét Qrcode thanh toán trên ứng dụng ViettelPay



2.2. Quét QRCode
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Màn hình quét Qrcode thanh toán trên ứng dụng ViettelPay



2.3.Nhận kết quả thanh toán thành công
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Sau khi thực hiện thanh toán thanh 

công, ứng dụng trả về thông tin giao 

dịch đã thanh toán xong

➢ Bấm “Xác nhận” để hoàn thành 

đơn hàng -> hiển thị màn hình giao 

dịch thành công

Màn hình thông tin kết quả thanh toán thành công



2.3.Nhận kết quả thanh toán thành công
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➢ Bấm “Trở về màn hình chính” để thực hiện các tính năng 

khác.

Màn hình kết quả thanh toán thành công



2.4. Quá thời gian xử lý
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➢ Sau 1 phút 30s chưa nhận kết quả thanh toán, chuyển tới màn hình này

Màn hình kết quả quá thời gian sử lý



2.4.1 Quét lại Qrcode
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➢ Bấm “Quét lại QRCODE” để hiển thị lại QRCODE

Màn hình quán thời gian xử lý thanh toán



2.4.1 Quét lại Qrcode
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➢ Bấm “Quét lại QRCODE” để hiển thị lại QRCODE

Màn hình Qrcode thanh toán



2.4.2 Kiểm tra thanh toán
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➢ Bấm “KIỂM TRA THANH TOÁN” để hiển kiểm tra tình trạng thanh toán đơn hàng

Màn hình quán thời gian xử lý thanh toán



2.4.2 Kiểm tra thanh toán
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➢ Nếu vẫn chưa có kết quả => hiển thị thông báo như hình

Màn hình quán thời gian xử lý thanh toán



2.4.2 Kiểm tra thanh toán
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➢ Nếu có kết quả => hiển thị màn hình thông tin kết quả giao dịch

Màn hình thông tin kết quả giao dịch



2.4.3 Hủy giao dịch
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➢ Bấm “Hủy giao dịch” để thực hiện hủy đơn hàng. 

Màn hình quán thời gian xử lý thanh toán



2.4.3 Hủy giao dịch
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➢ Bấm “OK” để thực hiện hủy đơn hàng, hệ thống thực hiện việc hủy và tự động quay về màn hình chính 

Màn hình quán thời gian xử lý thanh toán



2.4.3 Hủy giao dịch
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➢ “NẾU ĐÃ CÓ KẾT QUẢ THANH TOÁN HỆ THỐNG KHÔNG CHO HỦY, VÀ HIỂN THỊ MÀN HÌNH THÔNG TIN GIAO DỊCH”

Màn hình thông tin kết quả giao dịch



3. Giao dịch đang xử lý
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Tại màn hình chính, bấm chọn chức năng “Các giao dịch đang xử lý”

Màn hình giao diện chính ứng dụng



3.1. Danh sách các giao dịch đang xử lý
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Lưu ý: Các đơn hàng chưa hoàn thành 

sẽ được đưa vào danh sách các giao 

dịch chờ xử lý

➢ Bấm chọn nút “Chờ xử lý” ở cuối 

mỗi dòng để xem thông tin chi tiết

Màn hình danh sách các giao dịch chờ xử lý



3.2 Kiểm tra thông tin chi tiết giao dịch
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➢ Nếu chưa có kết quả 

thanh toán hệ thống quay 

về màn hình “Quá thời 

gian xử lý”, thực hiên các 

thao tác như mục 2

Màn hình kết quả quá thời gian sử lý



3.2 Kiểm tra thông tin chi tiết giao dịch
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➢ Nếu đã có kết quả thanh 

toán hệ thống quay về 

màn hình “Thông tin giao 

dịch”, thực hiên các thao 

tác như mục 2

Màn hình kết quả thông tin giao dịch



4. Danh sách giao dịch
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Tại màn hình chính, bấm chọn chức năng “Danh sách giao dịch”

Màn hình giao diện chính ứng dụng



4.1. Danh sách các giao dịch đã hoàn thành
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Lưu ý: Các đơn hàng đã hoàn thành sẽ 

được đưa vào danh sách các giao dịch 

hoàn thành

➢ Bấm chọn nút “Thành công” ở 

cuối mỗi dòng để xem thông tin chi 

tiết
Màn hình danh sách các giao dịch



4.2 Kiểm tra thông tin chi tiết giao dịch
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➢ Bấm “Trở về màn hình chính” để thực hiện các tính năng khác.

Màn hình kết quả giao dịch



CẢM ƠN & THẢO LUẬN


