HƯỚNG DẪN THAO TÁC SỬ DỤNG
TÍNH NĂNG THANH TOÁN QR CUSTOMER TRÊN ỨNG DỤNG EOM

Cách 1: Thanh toán trực tiếp từ màn hình QR Pay trên ứng dụng Easy OceanBank Mobile (EOM)

Bước 1:
Tại màn hình chính của ứng
dụng,
chọn
“QR
Pay”
→ Chọn “Mã QR của tôi”

Bước 2:
- Màn hình hiển thị mã QR tài
khoản thanh toán của KH.
- KH nhập mã giảm giá (nếu có)
và chuyển mã QR cho nhân viên
bán hàng (chuyển trực tiếp hoặc
gửi hình ảnh mã qua tin nhắn
bằng phương tiện nhắn tin trên
mạng xã hội).

Bước 3:
- Nhân viên bán hàng quét mã QR và
tạo lệnh thanh toán. Thông báo thanh
toán xuất hiện trên màn hình và mục tin
nhắn OTT.
- KH chọn “Thanh toán” để thực hiện
thanh toán ngay hoặc chọn “Để sau” để
thực hiện thanh toán sau (tối đa 15 phút
kể khi tạo mã)

Bước 4:
KH chọn “Tiếp tục” để xác
nhận thanh toán.

Bước 5:
KH nhập mã PIN Soft OTP/SMS
OTP để xác thực giao dịch.

Bước 6:
Hiển thị màn hình xác nhận giao dịch
thành công.

Cách 2: Quy trình thanh toán có ngắt quãng do KH chọn chủ động thanh toán sau hoặc tắt ứng
dụng

Bước 1:
KH đăng nhập lại vào ứng dụng
Easy OceanBank Mobile
→ Chọn biểu tượng thông báo
OTT hình chuông

Bước 2:
KH kiểm tra thông tin đơn hàng và
chọn “Thanh toán.
(Thời gian hiệu lực thanh toán là
15 phút kể từ khi tạo mã).

Bước 4:
KH nhập mã PIN Soft OTP/SMS
OTP để xác thực giao dịch.

Bước 5:
Hiển thị màn hình xác nhận giao
dịch thành công.

Bước 3:
KH chọn “Tiếp tục” để xác nhận
thanh toán.

