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I. GIỚI THIỆU 

1. Mục đích tài liệu 

- Tài liệu được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ các bộ phận tham gia vào quá trình triển khai, xây 

dựng, kiểm thử chức năng: 

 Cài đặt Soft OTP trên ứng dụng Mobile Banking 

 Xác thực giao dịch tài chính bằng Soft OTP  

2. Phạm vi tài liệu 

- Tài liệu mô tả các yêu cầu về giao diện, xử lý luồng của các chức năng cập nhật trên ứng dụng 

Mobile Bankingtrong giai đoạn này bao gồm: 

 Cài đặt (Bật/Tắt) xác thực bằng Soft OTP trên ứng dụng Mobile Banking 

 Xác thực giao dịch tài chính bằng Soft OTP  

 Đặt lại mã PIN Soft OTP 

3. Đối tượng sử dụng tài liệu 

- Khách hàng của Ngân hàng Oceanbank 

4. Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt 

Thuật ngữ Định nghĩa 

VNPAY Công ty cổ phần giải pháp thanh toán Việt Nam 

OCEANBANK Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Đại Dương 

Ứng dụng OCEANBANK 

Mobile Banking 

Ứng dụng trên di động do VNPAY và Oceanbank phối hợp triển 

khai dành cho khách hàng của Ngân hàng Oceanbank 

SOFT OTP 
Phương thức xác thực giao dịch với mã tự động hiển thị khi thực 

hiện giao dịch tài chính 

MB Mobile Banking 

KH  Khách hàng 

SMS OTP 
Phương thức xác thực bằng mã xác nhận được gửi qua tin nhắn 

về điện thoại Khách hàng 

GD Giao dịch 

 

II. CÀI ĐẶT XÁC THỰC GIAO DỊCH BẰNG SOFT OTP 

1. Kích hoạt xác thực giao dịch bằng Soft OTP 

Các bước thực hiện: 
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Bước 1: Tại tab Cài đặt, chọn 
Cài đặt Soft OTP. 

Bước 2: Hiển thị màn hình Cài đặt 
Soft OTP. 

Nút trạng thái của Soft OTP = OFF 

Nhấn vào nút trạng thái Soft để 
bắt đầu kích hoạt xác thực giao 
dịch bằng Soft OTP. 

Bước 3: Hiển thị màn hình điều 
kiện điều khoản sử dụng Soft 
OTP. 

Tick chọn Đồng ý Điều khoản, 
Điều kiện và nhấn Tiếp tục. 

 

  

Bước 4: Hiển thị Màn hình Cài 
đặt mã PIN cho Soft OTP. 

Bước 5: Hiển thị Màn hình Xác 
thực giao dịch. 

Bước 6: Hiển thị popup thông báo 
kích hoạt phương xác thực giao 
dịch bằng Soft OTP thành công. 
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Nhập mã PIN và nhấn Tiếp tục. 

(Nhấn icon hiển thị mật khẩu nếu 
Quý khách muốn xem mật khẩu 
vừa nhập) 

Lưu ý: 

- Mã PIN gồm 6 ký tự số 
không được trùng nhau (VD: 
111111) hoặc chuối số liên 
tiếp (VD: 123456) 

- Mã PIN và Nhập lại mã PIN 
phải trùng khớp nhau.  

Nhập đúng mã xác nhận OTP và 
nhấn Tiếp tục 

Lưu ý: 

- Thời gian hiệu lực của mã 
xác nhận SMS OTP sẽ do 
Ngân hàng quy định. 

- Thời gian giữa các lần nhận 
mã xác nhận SMS OTP liên 
tiếp sẽ do Ngân hàng quy 
định. 

- Khách hàng sẽ bị khoá nhận 
mã xác nhận SMS OTP khi 
nhập sai 5 lần liên tiếp. Thời 
gian khoá do Ngân hàng quy 
định. 

- Nhấn Đóng: Tắt thông báo hiển 
thị màn hình Cài đặt Soft OTP có 
trạng thái Soft OTP là ON. 

 
2. Hủy xác thực giao dịch bằng Soft OTP 

Các bước thực hiện: 

 

  

Bước 1: (KH đã kích hoạt Soft 
OTP và nút trạng thái Soft = ON) 
Tại Màn hình Cài đặt Soft OTP. 
Nhấn nút trạng thái Soft OTP để 
bắt đầu huỷ Soft OTP 

Bước 2: Hiển thị popup thông 
báo xác nhận huỷ Soft OTP 
Nhấn Có: Hiển thị Màn hình Xác 
nhận huỷ cài đặt Soft OTP 

Bước 3: Hiển thị màn hình xác 
nhận huỷ cài đặt Soft OTP. 
Nhập đúng mã PIN và nhấn Tiếp 
tục 
(Nhấn icon hiển thị mật khẩu nếu 
Quý khách muốn xem mật khẩu 
vừa nhập) 
Lưu ý: Soft OTP sẽ bị khoá nếu 
nhập sai mã PIN 5 lần liên tiếp 
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Bước 4: Hiển thị popup thông báo 
huỷ thành công Soft OTP 
- Nhấn Đóng: Tắt thông báo về 
màn hình Cài đặt có trạng thái 
Soft là OFF 
 

Màn hình Cài đặt Soft OTP có nút 
trạng thái = OFF 
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3. Đặt lại mã PIN Soft OTP 

Các bước thực hiện: 

   

Bước 1: Tại màn hình Cài đặt 
Soft OTP. 
Chọn Đặt lại mã PIN Soft OTP 

Bước 2: Hiển thị popup thông 
báo Nhập mật khẩu đăng nhập 
Nhập mật khẩu và nhấn Tiếp tục 

Bước 3: Hiển thị màn hình điều 
kiện điều khoản sử dụng Soft 
OTP. 
Tick chọn Đồng ý Điều khoản, 
Điều kiện và nhấn Tiếp tục. 
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Bước 4: Hiển thị Màn hình Cài 
đặt mã PIN cho Soft OTP. 
Nhập mã PIN và nhấn Tiếp tục. 
(Nhấn icon hiển thị mật khẩu nếu 
Quý khách muốn xem mật khẩu 
vừa nhập) 
Lưu ý: 
Mã PIN gồm 6 ký tự số không 
được trùng nhau (VD: 111111) 
hoặc chuối số liên tiếp (VD: 
123456) 
Mã PIN và Nhập lại mã PIN phải 
trùng khớp nhau. 

Bước 5: Hiển thị Màn hình Xác 
thực giao dịch. 
Nhập mã xác thực OTP đã được 
gửi trong tin nhắn điện thoại và 
nhấn Tiếp tục 
Lưu ý: 
Thời gian hiệu lực của mã xác 
nhận SMS OTP sẽ do Ngân 
hàng quy định. 
Thời gian giữa các lần nhận mã 
xác nhận SMS OTP liên tiếp sẽ 
do Ngân hàng quy định. 
Khách hàng sẽ bị khoá nhận mã 
xác nhận SMS OTP khi nhập sai 
5 lần liên tiếp. Thời gian khoá do 
Ngân hàng quy định. 

Bước 6: Hiển thị popup thông 
báo Cài đặt lại mã PIN Soft OTP 
thành công 
- Nhấn Đóng: Tắt thông báo về 
màn hình Cài đặt Soft OTP 

 

4. Thông báo mời kích hoạt Soft OTP 

Các bước thực hiện: 
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Bước 1: Sau khi đăng nhập app 
thành công 
Tại màn hình Home hiển thị 
popup thông báo mới kích hoạt 
Soft OTP 
Nhấn nút Cài đặt ngay để để 
chuyển đến màn hình Cài đặt Soft 
OTP 
*Lưu ý:  
- Popup mời kích hoạt chỉ xuất 
hiện khi KH chưa kích hoạt Soft 
OTP. 
- Số lần hiển thị và thời gian hiển 
popup mời kích hoạt Soft OTP 
được Ngân hàng quy định. 

Bước 2: Hiển thị Màn hình Cài đặt 
Soft OTP và nút trạng thái Soft = 
OFF 
 

 

5. XÁC THỰC GIAO DỊCH BẰNG SOFT OTP 

Điều kiện: 
- Khách hàng đã đăng nhập ứng dụng MB thành công. 
- Khách hàng đã kích hoạt xác thực bằng Soft OTP 
- Khách hàng đã tắt xác thực giao dịch bằng vân tay 
- Cấu hình số lần xác thực SMS OTP quy định để sử dụng xác thực bằng Soft OTP 

Thực hiện giao dịch tài chính khi chưa đủ số lần xác thực bằng SMS OTP để sử dụng xác 

thực bằng Soft OTP 
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Bước 3: Hiển thị màn hình 
Xác nhận. 

Nhập mã xác nhận SMS OTP 
được gửi về SĐT của Khách 
hàng. 

Nhấn Tiếp tục 

Lưu ý: 

Bước 4: Hiển thị màn hình Kết 
quả giao dịch thành công. 

Nhấn Thực hiện giao dịch 
khác để trở về màn hình khởi 
tạo giao dịch. 

  

Bước 1: Tại màn hình Khởi tạo 
giao dịch, nhập/chọn thông tin 
giao dịch và nhấn Tiếp tục 

Bước 2: Hiển thị màn hình Xác 
nhận thông tin giao dịch 

Nhấn Tiếp tục 
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- Thời gian hiệu lực của mã 
xác nhận SMS OTP sẽ do 
Ngân hàng quy định. 

- Thời gian giữa các lần 
nhận mã xác nhận SMS 
OTP liên tiếp sẽ do Ngân 
hàng quy định. 

- Khách hàng sẽ bị khoá 
nhận mã xác nhận SMS 
OTP khi nhập sai 5 lần liên 
tiếp. Thời gian khoá do 
Ngân hàng quy định.  

 

Thực hiện giao dịch tài chính khi đã đủ số lần xác thực bằng SMS OTP để sử dụng xác 

thực bằng Soft OTP 

 
Các bước thực hiện: 

   

Bước 1: Tại màn hình khởi tạo 
giao dịch, nhập/chọn thông tin giao 
dịch và nhấn Tiếp tục 

Bước 2: Tại màn hình Xác nhận 
thông tin giao dịch. 

Nhấn Tiếp tục 

Bước 3: Tại màn hình Nhập mã 
PIN. 

Nhập mã PIN và nhấn Tiếp tục 

Lưu ý: Soft OTP sẽ bị khoá nếu 
quý khách nhập sai mã PIN 5 lần 
liên tiếp 
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Bước 4: Hiển thị màn hình Xác 
thực giao dịch 

Nhấn Tiếp tục 

Lưu ý: 

- Mã Soft OTP tự sinh mới sau 
khi hết thời gian quy định kể 
từ khi hiển thị màn hình xác 
nhận giao dịch 

- Thời gian hiện lực của 1 lần 
xác thực bằng Soft OTP được 
Ngân hàng quy định 

Bước 5: Hiển thị màn hình Kết 
quả giao dịch thành công 

Nhấn Thực hiện giao dịch khác 
để trở về màn hình khởi tạo giao 
dịch 

 

 

 

 


