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1. Đăng nhập 

 

 

 

Số thứ tự Tên Ghi chú 

1 Nút mở font đăng nhập Dùng để mở màn hình đăng nhập 

 

1.1. Mục đích 

- Nhà đàu tư đăng nhập vào hệ thống – Web Tradding System 

1.2. Mô tả chức năng 

1.2.1.  Mô tả chung 
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Số thứ tự Tên Ghi chú 

1 Tên đăng nhập Bắt buộc 

2 Mật khâu Bắt buộc 

3 Nút lưu đăng nhập Lưu lại trạng thái thông tin đăng nhập để 

khi đăng nhập lần sau người dùng sé 

không cần nhập 

4 Nút đăng nhập  

5 Đăng nhập bằng facebook Đăng nhập bằng tài khoản facebook 

6 Đăng nhập bằng google Đăng nhập bằng tài khoản google  

7 Tạo tài khoản Tạo tài khoản để có thể đăng nhập vào 

thực hiện các chức năng của hệ thống 
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1.2.2.  Quy trình thực hiện 

 

- Bước 1: Nhập tên đăng nhập 

- Bước 2: Nhập mật khẩu 

- Bước 3: Nhấn nút đăng nhập 

   Nếu thành công ➔ Hệ thống chuyển hướng đến trang chủ 

 

   Nếu thất bại ➔ Hệ thống hiển thị thông báo ID hoặc mật khẩu đăng nhập thất bại 
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2. Bảng giá 

2.1. Danh mục quan tâm 

2.1.1.  Mục tiêu 

-  Nhằm giúp người dùng có thể tạo các danh mục để quản lý các mã chứng khoán quan tâm 

và xem các mã chứng khoán đó một cách dễ dàng nhất 

2.1.2.  Mô tả 

- Để tạo một danh mục quan tâm, người dùng chỉ cần rê chuột vào ô “DM quan tâm”, nhấp 

chọn “Tạo danh mục mới”  

 

- Hệ thống sẽ mở một popup để bạn có thể nhập tên danh mục quan tâm    
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- Sau khi nhập tên, nhấn “Đồng ý” để xác nhận và tiến hành tạo danh mục quan tâm, sau khi 

tạo mới thành công bảng giá sẽ tự động chuyển qua danh mục quan tâm vừa tạo, tại đây bạn 

tiến hành thêm các mã chứng khoán vào danh mục quan tâm của bạn, bằng cách chọn vào ô 

“Nhập mã chứng khoán” nhập một mã chứng khoán bất kỳ và nhấn “Enter” để thêm mã vào 

danh mục quan tâm hiện tại. 

 

 

 

- Sau khi nhấn enter hệ thống sẽ tự động thêm mã “ACB” vào danh mục quan tâm hiện tại 

 

 

 

2.1.3.  Các chức năng chính. 

- Xóa mã chứng khoán: Để xóa một mã chứng khoán trong danh mục quan tâm, người dùng 

chỉ cần rê chuột vào tên mã chứng khoán cần xóa và nhấp chọn vào icon xóa 

 

 

 

- Chỉnh sửa: Để chỉnh sửa tên danh mục quan tâm hiện tại, chỉ cần rê chuột vào menu DM 

quan tâm, chọn icon “chỉnh sửa” bên phải tên danh mục cần sửa 
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     + Hệ thống sẽ mở lên một modal để người dùng có thể nhập tên mới cho danh mục (lưu ý 

tên mới không được trùng với tên của danh mục quan tâm đã có) 

 

                                            

      + Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận tên mới và tiến hành đổi tên cho danh mục quan tâm. 

Hoặc nhấn chọn “Hủy” để hủy thao tác. 

- Xóa danh mục quan tâm: Để xóa một danh mục khỏi danh mục quan tâm, người dùng chỉ 

cần thao tác như chỉnh sửa danh mục quan tâm và nhấn chọn icon “xóa” ngay bên phải. Sau 

khi click “xóa” hệ thống sẽ mở ra một thông báo xác nhận bạn có xóa danh mục đó không. 

Nhấn đồng ý để xóa hoặc hủy để hủy thao tác. 

 

 

 

                                                             

2.2. Danh mục chứng khoán. 

2.2.1.  Mục tiêu 

- Nhằm giúp người dùng có thể xem các mã chứng khoán thuộc các sàn chứng khoán khác 

nhau một cách nhanh chóng nhất 

2.2.2.  Mô tả 
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- Trên menu của bảng giá trực tuyến, hệ thống đã có sẵn các danh mục thuộc các sàn chứng 

khoán của thị trường 

 

 

 

- Người dùng chỉ cần rê chuột vào một sàn cụ thể và nhấp chọn để xem danh sách các mã 

chứng khoán thuộc sàn đó 

 

 

 

- Để tìm một mã chứng khoán một cách nhanh nhất, người dùng tiến hành nhấp chuột vào ô 

“Nhập mã CK”, nhập một mã CK bất kì và nhấn Enter 

                                                                                         

 

- Hệ thống sẽ tự động tìm và hiển thị mã chứng khoán lên cho người dùng 
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- Đồng thời người dùng có thể chuyển qua lại giữa 2 loại giao dịch/cơ bản để xem các thông 

tin chi tiết của từng loại 

   

 

2.3. Danh mục chứng quyền 

2.3.1.  Mục tiêu 

- Nhằm giúp người dùng có thể xem các mã chứng khoán có chứng quyền một cách nhanh 

chóng nhất và tường minh nhất 

2.3.2.  Mô tả 

- Để xem các mã chứng khoán có chứng quyền, người dùng chỉ cần rê chuột vào menu của 

Bảng giá trực tuyến và nhấp chọn “Chứng quyền” 

 

 

 

- Sau khi chọn “Chứng quyền” hệ thống sẽ tự động mở bảng giá các mã chứng khoán có 

chứng quyền và hiển thị lên cho người dùng 

2.4. Danh mục khuyến nghị 

2.4.1.  Mục tiêu 

- Nhằm gợi ý cho người dùng những mã chứng khoán có thể tăng/giảm giá trong thời gian sắp 

tới. Giúp người dùng có những lệnh đặt mua/bán chính xác 

2.4.2.  Mô tả 

- Để xem các mã chứng khoán thuộc danh mục “Khuyến nghị” người dùng chỉ cần rê chuột 

vào menu Bảng giá trực tuyến và nhấn chọn “Khuyến nghị” 
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- Hệ thống sẽ tải các mã chứng khoán được khuyến nghị và hiển thị lên bảng giá 

- Lưu ý: Các thao tác bên “Cơ bản” trên bảng giá trực tuyến sẽ tương tự như đối với loại giao 

dịch. 

3. Thông tin thị trường 

3.1. Phân tích thị trường 

3.1.1.  Mục tiêu 

- Nhằm  giúp người dùng có những cái nhìn tổng quan về thị trường một cách chuẩn xác, thể 

hiện rõ các dữ liệu về thị trường của từng sàn giao dịch. 

- Giúp người dùng có thể ra những quyết định mua/bán hợp lý và có lợi nhuận 

 

3.1.2. Mô tả 

- Để vào màn hình “Phân tích thị trường” người dùng cần rê chuột vào “Phân tích thị trườngh” 

trên “Menu chính” và chọn “Phân tích thị trường” hoặc có thể sử dụng phím tắt có ghi chú 

bên cạnh “Phân tích thị trườg” 

 

 

 

- Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình “Phân tích thị trường” . 
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- Tại đây người dùng có thể xem biểu đồ của các sàn giao dịch cụ thể, các thông tin về cổ 

phiếu của từng sàn giao dịch có GTGD/KLGD lớn nhất 

- Mặc định các thông tin được hiển thị lên sẽ là các thông tin của sàn HOSE, HNX và 

UPCOM, các thông tin liên quan đến từng sàn cụ thể sẽ là nhũng cổ phiếu có GTGD/KLGD 

lớn nhất, 10 cổ phiếu có GD khối ngoại lớn nhất và 10 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất 

3.2. Thanh khoản thị trường 

3.2.1.  Mục tiêu 

- Nhằm giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về mức độ thanh khoản thị trường của từng 

sàn giao dịch cụ thể 

3.2.2. Mô tả  

- Để vào màn hình “Thanh khoản thị trường” người dùng thao tác tương tự như mở “Vốn hóa 

thị trường” sau khi màn hình được mở, hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu và hiển thị lên cho 

người dùng 
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- Người dùng có thể xem mức độ thanh khoản thị trường của từng sàn giao dịch cụ thể bằng 

cách nhấn chọn sàn cần xem trên biểu đồ thanh khoản 

- Tại đây người cùng có thể xem xét mức độ thanh khoản của thị trường dựa vào biểu đồ hoặc 

danh sách đã được hiển thị sẵn (ở bên phải màn hình) 

- Người dùng có thể sắp xếp các mã CK, tỉ lệ tăng giảm, KLGD hoặc GTDD theo lớn đến nhỏ 

hoặc ngược lại tương tự như màn hình “Vốn hóa thị trường 

- Đồng thời người dùng có thể xem biểu đồ và danh sách theo từng khoản thời gian nhất định 

(1D, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M, 1Y, 2Y, 3Y, 5Y) bằng cách nhấn chọn trên bảng danh sách 

 

                                    

3.3. Vốn hóa thị trường 

3.3.1.  Mục tiêu 

- người dùng có thể xem được vốn hóa của từng loại cổ phiếu nhất định của từng sàn giao dịch 

chứng khoán cụ thể một cách trực quan nhất 

3.3.2. Mô tả 

- Để vào màn hình “Vốn hóa thị trường” người dùng chỉ cần rê chuột vào “Thông tin thị 

trường” và nhấp chọn “Vốn hóa thị trường” 
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- Sau khi đã nhấn chọn, hệ thống sẽ tự động mở màn hình “Vốn hóa thị trường” và hiển thị lên 

cho người dùng 

                                                

 

- Tại đây người dùng có thể xem tỉ lệ vốn hóa thị trường thông qua biểu đồ hoặc danh sách. 

- Tại màn hình “Vốn hóa thị trường” người dùng có thể đổi qua các sàn chứng khoán khác để 

xem thông tin vốn hóa thị trường của từng sàn cụ thể bằng cách nhấn chọn vào tên của sàn 

ngay phía trên của biểu đồ 

- Đối với danh sách người dùng có thể sắp xếp các thông tin như Mã CK, tỉ lệ % và giá trị vốn 

hóa bằng cách nhấp chọn vào tiêu đề trên cùng, hệ thống sẽ tự sắp xếp lại theo ý của người 

dùng 
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3.4. Giao dịch khối ngoại 

3.4.1.  Mục tiêu 

- Nhằm giúp người dùng có thể xem và đánh giá về các giao dịch khối ngoại của các sàn giao 

dịch cụ thể 

3.4.2.  Mô tả 

- Để vào màn hình “Giao dịch khối ngoại” người dùng thao tác như mở màn hình “Phân tích 

thị trường” 

 

 

 

- Tại đây người dùng có thể xem các giao dịch khối ngoại về mua/bán thông qua biểu đồ và 

danh sách có sẵn 

- Có thể chuyển đổi giữa các sàn để xem chi tiết thông tin về giao dịch khối ngoại của từng 

sàn giao dịch cụ thể bằng cách nhấn chọn các sàn giao dịch phía trên biểu đồ 

- Đồng thời, người dùng có thể thay đổi khoản thời gian để có thể xem xét một cách chi tiết 

nhất của từng sàn giao dịch cụ thể bằng cách nhấp chọn các khoản thời gian được định sẵn 

phía trên danh sách 
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- Tại bảng danh sách các chứng khoán có giá trị mua/bán khối ngoại người dùng cũng có thể 

sắp xếp theo từng mã CK cụ thể, tỉ lệ tăng giảm, KLGD và GTGD bằng cách nhấn vào tiêu 

đều của từng loại trên bảng, người dùng đồng thời cũng có thể chuyển đổi bảng danh sách 

giữa 2 loại “Khối ngoại mua” và “Khối ngoại bán” bằng cách nhấn chọn vào icon “Chuyển 

đổi” ngay trên bảng danh sách 

 

                                           

4. Giao dịch chứng khoán 

4.1. Đặt lệnh 

4.1.1.  Mục tiêu 

- Màn hình đặt lệnh giúp người dùng có thể đặt lệnh mua/bán một mã chứng khoán bất kì có 

trên hệ thống 

- Đồng thời cũng giúp người dùng tra cứu các thông tin liên quan đến sổ lệnh, sức mua và các 

chứng khoán đang sở hữu 

- Có biểu đồ cụ thể của mã chứng khoán cần mua/bán để có thể xem xét và mua/bán một cách 

hợp lý 

4.1.2. Mô tả 

- Để vào màn hình đặt lệnh, người dùng cần rê chuột vào mục “Giao dịch chứng khoán” trên 

menu chính và nhấn chọn “Đặt lệnh” 

 

 

- Sau khi chọn, hệ thống sẽ tiến hành mở màn hình đặt lệnh theo yêu cầu của người dùng 
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- Tại phía trên phần “Đặt lệnh”, người dùng có thể xem các thông số cần thiết về mã chứng 

khoán cần mua (độ sâu giá, giá khớp lệnh từng thời gian cụ thể) 

 

- Người dùng có thể chuyển qua Tab “Khớp lệnh” để xem các khoản thời gian khớp lệnh 

trong ngày của mã chứng khoán 
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- Tại đây người dùng có thể tùy chỉnh tài khoản mua/bán chứng khoán bằng cách nhấn chọn 

vào từng “tiểu khoản” phía dưới 

 

 

 

- Chọn mã chứng khoán cần mua/bán, khi chọn một mã chứng khoán bất kì, hệ thống sẽ tự 

động tải các thông tin liên quan đến mã chứng khoán đó (biểu đồ, thông tin sâu giá, khớp 

lệnh, thông tin cơ bản) để hiển thị lên phía trên 
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- Tại tab lệnh thường, người dùng có thể chọn giá và nhập khối lượng cần mua/bán của chứng 

khoán 

                              

 

- Sau khi đã chọn/nhập giá muốn mua/bán, nhập đầy đủ thông tin cần thiết để mua/bán, tiến 

hành đặt lệnh bằng cách nhấn vào nút “Đặt lệnh mua” hoặc “Đặt lệnh bán”, hệ thống sẽ mở 

lênh một modal xác nhận lệnh của bạn, nhấn chọn “Đồng ý” để tiến hành đặt lệnh và qua 

bước tiếp theo hoặc chọn “Hủy” để đóng modal và hủy thao tác 
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- Sau khi nhấn “Đồng ý” hệ thống sẽ mở một modal mới lên và yêu cầu bạn phải nhập mã 

OTP để xác nhận đặt mua/bán 

                                          

 

- Sau khi nhập đúng mã OTP, hệ thống sẽ xác nhận lại một lần nữa 

 

                                        

 

- Sau khi đồng ý hệ thống sẽ gửi lệnh vừa đặt lên sở chứng khoán và chờ xét duyệt từ sở, đồng 

thời sẽ thông báo cho người dùng đã đặt lệnh thành công hay chưa 

- Tại màn hình đặt lệnh, người dùng cũng có thể tạo lệnh đặt mua/bán trước cho từng thời gian 

giao dịch cụ thể của các ngày bằng cách nhấn chọn qua Tab “Lệnh đặt trước” 



 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NSI WEB TRADING 

 Phiên bản: 3.0.0 – Ngày tạo: 01/03/2022  

                                

- Tại tab “Lệnh đặt trước” các thao tác khá giống với đặt lệnh thường, tuy nhiên người dùng 

cần phải chọn Phiên giao dịch để đặt mua bằng cách nhấn chọn vào ô “Phiên …” để chọn 

phiên giao dịch cần mua/bán 

 

           

 

- Sau khi chọn phiên giao dịch cần mua/bán chứng khoán, người dùng tiến hành chọn khoản 

thời gian mua/bán chứng khoán bằng cách nhấn chọn vào ô “Ngày – tháng” bên cạnh Phiên 

giao dịch 
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- Sau khi đã chọn/nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, tiến hành đặt mua/bán như các tác bên 

Tab “Lệnh thường” 

- Ngay bên cạnh đặt lệnh, người dùng có thể tra cứu các danh mục chứng khoán đang sở hữu 

và bán các chứng khoán đó bằng cách nhấn vào nút “Bán” của từng dòng thuộc chứng khoán 

cụ thể 

 

 

- Người dùng cũng có thể tra cứu “Sức mua” đối với loại chứng khoán đã chọn trước đó bằng 

cách nhấn chọn qua Tab “Sức mua”, hệ thống sẽ tự tra cứu và hiển thị tại Tab “Sức mua”. 

Nếu xuất hiện lỗi, người dùng chỉ cần nhấn vào icon tra cứu lại, hệ thống sẽ tự tra cứu và 

hiện kết quả 
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- Đồng thời người dùng cũng có thể xem danh sách các lệnh đặt trước bằng cách nhấn chọn 

vào Tab “Danh sách lệnh đặt trước” 

 

 

 

4.2. Xác nhận phiếu lệnh 

4.2.1.  Mục tiêu 

- Giúp người dùng tra cứu các lệnh đã đặt mua/bán theo từng khoản thời gian nhất định. 

- Tra cứu theo loại lệnh, trạng thái xác nhận lệnh,…. 

4.2.2.  Mô tả 

- Để vào màn hình Xác nhận phiếu lệnh, người dùng thao tác mở màn hình như các thao tác 

mở các màn hình Đặt lệnh, nhấn chọn vào mục Xác nhận phiếu lệnh 
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- Sau khi nhấn chọn, màn hình Lịch sử lệnh sẽ được hệ thống mở và hiển thị lên cho người 

dùng 

 

- Tại đây người dùng có thể tra cứu lịch sử các lệnh vừa đặt theo từng tài khoản phụ, theo từng 

khoản thời gian cụ thể 

- Người dùng có thể trích xuất dữ liệu ra file excel bằng cách nhấn chọn vào nút “Trích xuất 

dữ liệu” 
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- Đối với Tab “Lệnh đặt trước”, các chức năng giống với các chức năng tại Tab “Lịch sử 

lệnh”, người dùng có thể tra cứu và trích xuất dữ liệu của các lệnh đặt trước tại tab này 

 

- Đối với Tab “Xác nhận lệnh”, người dùng có thể tra cứu theo từng trạng thái lệnh cụ thể 

 

- Đồng thời tại đây, người dùng có thể xác nhận cùng lúc tất cả các lệnh bằng cách nhấn chọn 

nút “Xác nhận tất cả” 

 

- Sau khi nhấn chọn “Xác nhận tất cả” hệ thống sẽ mở lên một thông báo yêu cầu xác nhận tất 

cả các lệnh 
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- Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhất tất cả lệnh, chọn “Hủy” để hủy thao tác và đóng thông báo 

4.3. Tra cứu thông tin quyền 

4.3.1.  Mục tiêu 

- Tra cứu thông tin quyền của các mã chứng khoán để biết thông tin cách giao dịch liên quan 

đến quyền của các mã chứng khoán 

4.3.2.  Mô tả 

- Để vào màn hình”Tra cứu thông tin quyền”, người dùng thao tác mở màn hình bằng cách 

click vào tab “Tra cứu thông tin quyền” 

 

 

- Sau khi click tab “Tra cứu thông tin quyền thì màn “Tra cứu thông tin quyền” được hiển thị 

- Khi tra cứu có thể chọn “Mã chứng khoán” và  một quyền bất kì trong danh sách thông tin 

quyền để tra cứu. 
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- Sau khi nhập thông tin tra cứu xong thì xuất hiện danh sách tra cứu thông tin quyền của mã 

chứng khoán. 
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- Ngoài ra còn có chức năng xuất excel cho danh sách vừa tra cứu 

 

 

4.4. Chuyển khoản chứng khoán 

4.4.1.  Mục tiêu 

- Màn hình chuyển khoản chứng khoán giúp chuyển khoản chứng khoán từ tiểu khoản này 

sang tiểu khoản khác 

4.4.2.  Mô tả 

- Để vào màn hình “Chuyển khoản chứng khoán”  chúng ta click vào tab “Chuyển khoản 

chứng khoán. 
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- Sau khi nhấn chọn “Chuyển khoản chứng khoán” thì màn hình chuyển khoản chứng khoán 

được mở lên 

 

- Để thực hiện giao dịch chuyển khoản chứng khoán thì trước tiên ta nhập các thông tin tài 

khoản chuyển, tài khoản nhận, mã chứng khoán, số lượng chuyển. 
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- Sai khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết thì click vào nút gửi yêu cầu để chuyển chứng 

khoán thì màn hình sẽ hiện lên một popup xác nhận giao dịch  

 

 

- Click xác nhận để thực hiện giao dịch hoặc click hủy để kết thúc giao dịch 

- Khi click thực hiện giao dịch thành công thì xuất hiện thông báo giao dịch thành công và 

lịch sử xuất hiện danh sách giao dịch đang chờ duyệt 

 

 

- Lịch sử giao dịch có các chức năng tra cứu danh sách giao dịch, xuất excel danh sách giao 

dịch.  

- Đồng thời tại danh sách chứng khoán đang sở hữu, người dùng cũng có thể chuyển khoản 

cùng lúc nhiều mã chứng khoán một cách nhanh chóng bằng cách tích chọn các mã chứng 

khoán cần chuyển khoản và nhấn vào nút “Gửi yêu cầu” 
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- Ngoài ra còn có chức năng hủy giao dịch chứng khoán đang chờ duyệt. Click vào nút hủy 

giao dịch, màn hình hiện popup hủy giao dịch đang chờ duyệt. 

 

- Click hủy giao dịch đang chờ duyệt. Giao dịch được hủy thành công . Danh sách lịch sử 

được update lại  

 

4.5. Mua chứng khoán phát hành thêm 

4.5.1.  Mục tiêu 

- Đăng ký mua số lượng chứng khoán phát hành thêm của mã chứng khoán 

4.5.2. Mô tả 

- Để vào màn hình “Mua chứng khoáng phát hành thêm”  chúng ta click vào tab “Mua chứng 

khoán phát hành thêm 
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- Sau khi click vào mua chứng khoán phát hành thêm thì xuất hiện màn hình mua chứng 

khoán PHT 

 

 

- Để thực hiện giao dịch mua chứng khoán thì trước tiên ta Click vào nút đăng kí bên “Danh 

sách quyền mua” để các thông tin  tiểu khoản chuyển, tên chứng khoán mã quyền, số lượng 

có thể đăng kí, giải quyền, thành tiền có thông tin. 
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- Tiếp theo nhập số lượng vào ô “Số lượng DK mua”. Ghi chú có thể nhập hoặc không. 

                        

- Tiếp theo click vào nút gửi thông tin để giao dịch. Sau khi click nút gửi thông tin thì popup 

xác nhận giao dịch hiện ra  
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- Click xác nhận để thực hiện giao dịch hoặc hủy để kết thúc. 

- Nếu giao dịch thành công thì sẽ hiện thông báo xác nhận thành công và sẽ hiển thi lịch sử 

vừa giao dịch. 

                      

- Tại màn hình “Lịch sử giao dịch”, người dùng có thể chọn khoảng thời gian tra cứu lịch sử 

giao dịch, đồng thời cũng có thể tra cứu lại thông tin và trích xuất excel như các chức năng 

đã có  
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- Tại đây, người dùng cũng có thể “Hủy” đăng ký mua một mã CK bất kỳ bằng cách nhấn 

chọn nút “Hủy” tại dòng cần hủy mua 

 

- Sau khi nhấn “Hủy” hệ thống cập nhật dữ liệu tại màn hình “Lịch sử giao dịch” cho đúng với 

trạng thái của các mã chứng khoán đang đăng ký mua 

 

4.6. Lệnh quảng cáo 

4.6.1.  Mục tiêu  

- Nhằm giúp người dùng có thể xem các lệnh quảng cáo đang tồn tại trên hệ thống 

4.6.2.  Mô tả 

- Để vào màn hình “Lệnh quảng cáo” người dùng tiến hành các thao tác như mở màn hình Đặt 

lệnh, nhấp chọn mục “Lệnh quảng cáo” 

 

- Sau khi nhấn chọn mục “Lệnh quảng cáo”, hệ thống sẽ tự động tải dữ liệu của các lệnh 

quảng cáo đang có trên hệ thống và hiển thị lên cho người dùng 
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5. Giao dịch tiền 

5.1. Ngân hàng trực tuyến 

5.1.1.  Mục tiêu 

- Giúp người dùng có thể kéo tiền về tài khoản CK hoặc rút tiền về tài khoản ngân hàng đã 

được kết nối 

- Trích xuất dữ liệu để lưu trữ 

5.1.2.  Mô tả 

- Để mở màn hình “Ngân hàng trực tuyến”, người dùng rê chuột vào mục “Giao dịch tiền” 

trên menu chính nhấp chọn “Ngân hàng trực tuyến” 

 

 

 

- Màn hình “Ngân hàng trực tuyến” sẽ được mở và hiển thị cho người dùng 
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- Để thực hiện người dùng cần phải chọn tiểu khoản có đăng ký liên kết ngân hàng 

- Chọn loại giao dịch 

- Nhập số tiền chuyển 

- Nhấn nút “Gửi yêu cầu” 

                                     

- Sau khi gửi yêu cầu thành công, hệ thống sẽ thông báo cho bạn xác nhận yêu cầu đồng thời 

phải xác thực qua các bước 

- Tại mục “Lịch sử giao dịch”, người dùng có thể tra cứu lại danh sách lịch sử bằng cách nhấn 

chọn nút “Tra cứu lại”, hệ thống sẽ tự tra cứu lại thông tin và hiển thị lên bảng danh sách 

lịch sử 
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- Để trích xuất lịch sử giao dịch, người dùng nhấn vào nút “Trích xuất dữ liệu”, dữ liệu trên 

bảng danh sách lịch sử giao dịch sẽ được trích xuất ra file excel cho người dùng lưu trữ 

 

 

 

5.2. Chuyển khoản nội bộ  

5.2.1.  Mục tiêu 

- Giúp người dùng có thể chuyển khoản tiền từ tiểu khoản này sang tiểu khoản khác một cách 

nhanh chóng 

- Trích xuất dữ liệu ra file excel để lưu trữ 

5.2.2.  Mô tả 

- Để mở màn hình Chuyển khoản nội bộ, người dùng thac tác như mở màn hình Ngân hàng 

trực tuyến nhấn chọn “Chuyển khoản nội bộ” 
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- Sau khi nhấn chọn “Chuyển khoản nội bộ”, hệ thống sẽ mở màn hình và hiển thị lên cho 

người dùng 

 

 

- Để chuyển tiền từ tiểu khoản này sang tiểu khoản khác, người dùng chỉ cần nhấn chọn tiểu 

khoản cần chuyển tiền, chọn tiểu khoản nhận tiền và nhập số tiền cần chuyển 
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- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, nhấn “Gửi yêu cầu”,  hệ thống sẽ mở lên một 

thông báo xác nhận số tiền chuyển 

 

                                 

 

- Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận giao dịch, chọn “Hủy” để dừng thao tác và đóng thông 

báo. Sau khi đồng ý, tại màn hình “Trạng thái chuyển khoản” sẽ cập nhật lại dữ liệu 
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- Tại đây, người dùng có thể tra cứu danh sách chuyển khoản theo khoảng thời gian cụ thể 

bằng cách nhấn chọn khoảng thời gian tra cứu ngay trên danh sách kết quả 

- Nhấn chọn “Tra cứu lại” để tra cứu lại danh sách chuyển khoản 

- Nhấn chọn “Trích xuất dữ liệu” nếu cần trích xuất dữ liệu ra file excel để lưu trữ 

5.3. Ứng trước tiền bán 

5.3.1.  Mục tiêu 

- Nhằm giúp người dùng có thể ứng trước tiền bán chứng khoán của mình để có thể mua 

chứng khoán mới, chuyển khoản hoặc rút tiền về tài khoản,… 

- Tra cứu lịch sử ứng trước của các tài khoản/tiểu khoản 

- Trích xuất dữ liệu lịch sử để lưu trữ 

 

5.3.2.  Mô tả 

- Để mở màn hình “Ứng trước tiền bán” người dùng thao tác tương tự như cách mở màn hình 

“Ngân hàng trực tuyến”, nhấn chọn mục “Ứng trước tiền bán” 

 

 

 

- Sau khi chọn, hệ thống sẽ mở màn hình và hiển thị lên màn hình chính 
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- Để gửi yêu cầu ứng trước tiền bán, người dùng chỉ cần nhập số tiền ứng và nhấn “Gửi yêu 

cầu” 

                                    

 

- Sau khi nhấn “Gửi yêu cầu” hệ thống sẽ mở lên một thông báo xác nhận yêu cầu ứng trước 

tiền bán vừa tạo 
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- Nhấn chọn “Xác nhận” để tiếp tục quá trình, chọn “Hủy” để tắt thông báo và ngừng thao tác. 

Sau khi xác nhận thành công, danh sách lịch sử sẽ cập nhật lại dữ liệu và hiển thị lên trên 

 

- Tại phần “Lịch sử ứng trước tiền bán”, bạn có thể tra cứu thông tin lịch sử theo khoảng thời 

gian nhất định bằng cách nhấn chọn vào khoảng thời gian để tra cứu 

 

 

- Để tra cứu lại thông tin, người dùng chỉ cần nhấn vào nút “Tra cứu lại” ở ngay bên cạnh mục 

thời gian tra cứu 

 

 

 

- Để trích xuất dữ liệu, người dùng chỉ cần nhấn chọn vào nút “Trích xuất dữ liệu” ngay bên 

cạnh nút “Tra cứu lại” để trích xuất dữ liệu trên danh sách lịch sử ứng trước tiền bán ra file 

excel 

 

 

 

- Đồng thời, tại danh sách lịch sử ứng trước tiền bán, người dùng có thể hủy yêu cầu ứng 

trước tiền bán nếu các yêu cầu này đang ở trạng thái “Chờ duyệt”. 
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- Để “Hủy” yêu cầu ứng trước tiền bán, người dùng chỉ cần nhấn chọn vào nút “Hủy” của yêu 

cầu cần hủy. Hệ thống sẽ mở lên một thông báo xác nhận hủy yêu cầu của bạn 

Nhấn chọn “Đồng ý” để xác nhận Hủy yêu cầu, chọn “Hủy” để dừng thao tác và đóng thông 

báo.  

5.4. Yêu cầu rút tiền 

5.4.1.  Mục tiêu 

- Giúp người dùng gửi yêu cầu rút tiền 

- Tra cứu lịch sử gửi yêu cầu rút tiền của tài khoản/tiểu khoản 

- Trích xuất dữ liệu ra file excel để lưu trữ 

 

5.4.2.  Mô tả 

- Để mở màn hình “Yêu cầu rút tiền”, người dùng thao tác các bước như mở màn hình “Ngân 

hàng trực tuyến”, nhấn chọn mục “Yêu cầu rút tiền” 

 

 

- Sau khi nhấn chọn “Yêu cầu rút tiền”, hệ thống sẽ tự động mở màn hình Yêu cầu rút tiền và 

hiển thị lên cho người dùng 
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- Tại đây, để gửi yêu cầu rút tiền người dùng chỉ cần chọn tiểu khoản cần rút, tiểu khoản 

hưởng và nhập số tiền cần chuyển đến tài khoản hưởng và nhấn “Gửi yêu cầu” 

 

                                        

- Sau khi nhấn “Gửi yêu cầu”, hệ thống sẽ mở một thông báo hiển thị để người dùng xác nhận 

yêu cầu rút tiền 
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- Nhấn chọn “Xác nhận” để tiếp tục quá trình, chọn “Hủy” để đóng thông báo và ngừng thao 

tác. Sau khi nhấn xác nhận hệ thống sẽ thông báo cho bạn đã hoàn tất gửi yêu cầu đồng thời 

danh sách lịch sử giao dịch cũng được cập nhật dữ liệu và hiển thị yêu cầu vừa gửi 

       

 

- Tại danh sách lịch sử giao dịch, người dùng có thể tra cứu lịch sử theo khoảng thời gian 

mong muốn bằng cách nhập khoảng thời gian cần tra cứu lịch sử 

 

 

- Để tra cứu lại thông tin lịch sử giao dịch, người dùng chỉ cần nhấn vào nút “Tra cứu lại”, hệ 

thống sẽ tự động tra cứu lại thông tin lịch sử và hiển thị lên danh sách lịch sử giao dịch 

 

 

- Để trích xuất dữ liệu để lưu trữ, người dùng chỉ cần nhấn vào nút “Trích xuất dữ liệu” ngay 

bên cạnh nút “Tra cứu lại”, hệ thống sẽ trích xuất dữ liệu ra file excel cho người dùng có thể 

lưu trữ 

 

 

- Đồng thời tại danh sách lịch sử giao dịch, người dùng cũng có thể hủy yêu cầu rút tiền đối 

với các yêu cầu đang ở trạng thái “Chờ duyệt”. Để hủy một yêu cầu chỉ cần nhấn chọn nút 

“Hủy” tại dòng yêu cầu đó 

 

 

 

- Sau khi nhấn “Hủy” hệ thống sẽ mở lên thông báo xác nhận yêu cầu hủy của người dùng 
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- Nhấn chọn “Hủy” để xác nhận hủy yêu cầu, chọn “Không” để đóng thông báo và ngắt thao 

tác. Sau khi nhấn “Hủy” hệ thống sẽ hủy yêu cầu và cập nhật lại danh sách lịch sử giao dịch 

và hiển thị lên cho người dùng 

 

 

6. Quản lý tài sản 

6.1. Danh mục đầu tư của tôi 

6.1.1.  Mục tiêu 

- Giúp người dùng có thể quản lý tài sản của từng tiểu khoản/tài khoản 

- Tra cứu dư nợ 

- Tra cứu các mã chứng khoán đã mua trong từng tiểu khoản/tài khoản 

6.1.2.  Mô tả 

- Để mở màn hình “Danh mục đầu tư của tôi”, người dùng chỉ cần rê chuột vào mục “Quản lý 

tài sản” tại menu chính và nhấn chọn mục “Danh mục đầu tư của tôi” 

 



 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NSI WEB TRADING 

 Phiên bản: 3.0.0 – Ngày tạo: 01/03/2022  

 

- Sau khi nhấn chọn, hệ thống sẽ mở màn hình “Danh mục đầu tư của tôi” và hiển thị lên cho 

người dùng 

 

 

 

- Tại đây người dùng có thể xem được các thông tin chi tiết về tài sản của tài khoản hoặc theo 

từng tiểu khoản. Đồng thời hệ thống cũng hiển thị biểu đồ để người dùng có cái nhìn trực 

quan nhất về tài sản của mình 

- Để tra cứu tài sản của từng tiểu khoản, người dùng chỉ cần nhấn chọn tiểu khoản, hệ thống sẽ 

tự động tra cứu và cập nhật dữ liệu lên cho người dùng 
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- Người dùng cũng có thể xem chi tiết “Tổng tài sản tiền”, “Tổng tài sản chứng khoán”,… 

bằng cách rê chuột vào mục (i) ngay bên cạnh, hệ thống sẽ hiển thị chi tiết từng loại tài 

sản…. 

                                                           

- Người dùng có thể tra cứu lại thông tin tài sản của mình bằng cách nhấn chọn vào nút “Tra 

cứu lại” bên cạnh các tiểu khoản. Hệ thống sẽ tự động tra cứu lại tất cả thông tin và cập nhật 

lên cho người dùng 
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- Tại Tab “Cổ phiếu” hệ thống sẽ hiển thị danh sách cổ phiếu mà tài khoản/tiểu khoản đang sở 

hữu cùng với các thông tin chi tiết về cổ phiếu đó, người dùng cũng có thể bán một cổ phiếu 

bất kì bằng cách nhấn nút “Bán” tại dòng cổ phiếu cần bán 

 

 

 

- Hệ thống sẽ tự động mở màn hình “Đặt lệnh”, người dùng chỉ cần nhập giá và các thông tin 

cần thiết để tiến hành bán cổ phiếu. 

- Tại Tab “Thông tin dư nợ” sẽ hiển thị các thông tin dư nợ của từng tiểu khoản/tài khoản cho 

người dùng 

 

 

6.2. Gia hạn hợp đồng ký quỹ  

6.2.1.  Mục tiêu 

- Nhằm giúp người dùng có thể gia hạn các hợp đồng ký quỹ một cách nhanh chóng nhất 

- Trích xuất dữ liệu để lưu trữ 

6.2.2.  Mô tả 

- Để mở màn hình “Gia hạn hợp đồng ký quỹ” người dùng thao tác như mở màn hình “Danh 

mục đầu tư của tôi” và nhấn chọn mục “Gia hạn hợp đồng ký quỹ” 
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- Sau khi chọn “Gia hạn hợp đồng ký quỹ” hệ thống sẽ tiến hành mở màn hình “Gia hạn hợp 

đồng ký quỹ” và hiển thị lên cho người dùng 

 

- Tại đây người dùng có thể gia hạn một hợp đồng ký quỹ bằng cách nhấn chọn “Gia hạn” tại 

hợp đồng ký quỹ, hệ thống sẽ tải dữ liệu sang phần “Gia hạn” bên trái màn hình, người dùng 

chỉ cần nhập “Số ngày gia hạn” và nhấn “Đồng ý” 
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-  Sau khi nhấn “Đồng ý” hệ thống sẽ mở lên một thông báo xác nhận yêu cầu gia hạn đối với 

hợp đồng ký quỹ 

                                          

- Nhấn chọn “Đồng ý” để đồng ý gia hạn, chọn “Hủy” để hủy yêu cầu, đóng thông báo và 

ngừng thao tác. Nếu chọn đồng hệ thống sẽ cập nhật dữ liệu của danh sách hợp đồng ký quỹ 

 

 

 

- Tại danh sách hợp đồng ký quỹ, người dùng có thể tra cứu lại dữ liệu của các hợp đồng ký 

quỹ bằng cách nhấn chọn nút “Tra cứu lại” phía trên danh sách. Hệ thống sẽ tự động tra cứu 

lại thông tin và hiển thị lên cho người dùng 

 

 

- Để trích xuất dữ liệu ra file excel để lưu trữ, người dùng chỉ cần nhấn chọn vào nút “Trích 

xuất dữ liệu” ngay bên cạnh nút “Tra cứu lại” để trích xuất dữ liệu ra file excel 
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6.3. Hoàn trả hợp đồng ký quỹ 

6.3.1.  Mục tiêu 

- Nhằm giúp người dùng có thể hoàn trả hợp đồng ký quỹ đã có trước đó 

- Trích xuất dữ liệu để lưu trữ 

6.3.2.  Mô tả 

- Để vào màn hình “Hoàn trả hợp đồng ký quỹ” người dùng chỉ cần thao tác các bước như mở 

màn hình “Danh mục đầu tư của tôi” và nhấn chọn mục “Hoàn trả hợp đồng ký quỹ” 

 

- Sau khi nhấn chọn “Hoàn trả hợp đồng ký quỹ”, hệ thống sẽ mở màn hình “Hoàn trả hợp 

đồng ký quỹ” và hiển thị lên cho người dùng 
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- Để gửi yêu cầu hoàn trả hợp đồng ký quỹ, người dùng chỉ cần nhấn chọn vào một HĐ ký 

quỹ tại danh sách HĐ ký quỹ, nhập thông tin “Số tiền hoàn trả” và nhấn “Gửi thông tin” 

                                           

- Sau khi nhấn “Gửi thông tin”, hệ thống sẽ mở lên thông báo xác nhận yêu cầu gửi thông tin 

hoàn trả hợp đồng ký quỹ 

                                        

- Chọn “Đồng ý” để xác nhận yêu cầu hoàn trả, chọn “Hủy” để ngắt thao tác và đóng thông 

báo. Sau khi “Đồng ý” hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho người dùng 
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- Tại danh sách lịch sử HĐ ký quỹ người dùng có thể tra cứu lại thông tin lịch sử bằng cách 

nhấn chọn vào nút “Tra cứu lại”, hệ thống sẽ tự động tra cứu lại thông tin cho người dùng và 

hiển thị lên 

 

 

- Để trích xuất dữ liệu lịch sử HĐ ký quỹ để lưu trữ, người dùng chỉ cần nhấn chọn vào nút 

“Trích xuất dữ liệu” bên cạnh để trích xuất dữ liệu lịch sử ra file excel để lưu trữ 

 

6.4. Hiệu suất của tôi 

6.4.1.  Mục tiêu 

- Nhằm biểu thị một cách trực quan nhất cho người dùng biết tỉ lệ giao dịch chứng khoán của 

tài khoản 

6.4.2.  Mô tả 

- Để vào màn hình “Hiệu suất của tôi” người dùng thao tác các bước như mở màn hình “Danh 

mục đầu tư của tôi” và nhấn chọn mục “Hiệu suất của tôi” 
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- Sau khi nhấn chọn mục “Hiệu suất của tôi”, hệ thống sẽ mở màn hình và hiển thị lên cho 

người dùng 

 

 

- Tại đây người dùng có thể quan sát các thông số về tỉ trọng tài sản trong khoảng thời gian 1 

tháng trở lại từ ngày hiện tại, thống kê trong khoảng 1 năm,… 

- Tại biểu đồ dưới cùng, người dùng có thể tùy chỉnh mức thời gian để hiển thị biểu đồ một 

cách chính xác nhất 

 

 

- Đồng thời người dùng cũng có thể so sánh với sàn VN Index để xem xét một cách chính xác 

nhất về hiệu suất của tài khoản 
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6.5. Sao kê giao dịch 

6.5.1.  Mục tiêu 

- Nhằm giúp người dùng có thể tra cứu thông sao kê giao dịch của tiểu khoản 

- Trích xuất dữ liệu để lưu trữ 

6.5.2.  Mô tả 

- Để mở màn hình “Sao kê giao dịch”, người dùng thao tác các bước như mở màn hình “Danh 

mục đầu tư của tôi” và nhấn chọn mục “Sao kê giao dịch” 

 

- Sau khi nhấn chọn mục “Sao kê giao dịch” hệ thống sẽ mở màn hình và hiển thị lên cho 

người dùng 
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- Tại đây người dùng có thể tra cứu sao kê giao dịch theo từng tiểu khoản trong khoảng thời 

gian cố định bằng cách nhấn chọn tiểu khoản cần tra cứu và chọn khoảng thời gian cần tra 

cứu 

 

- Để tra cứu lại thông tin, người dùng chỉ cần nhấn vào nút “Tra cứu lại” hệ thống sẽ tự động 

tra cứu lại thông tin sao kê giao dịch và hiển thị lên màn hình cho người dùng 

 

 

 

- Để trích xuất dữ liệu ra file, người dùng chỉ cần nhấn chọn vào nút “Trích xuất dữ liệu”, hệ 

thống sẽ trích xuất dữ liệu ra file excel cho người dùng. Lưu ý: khi nhấn trích xuất dữ liệu ở 

mục nào thì mục đó sẽ trích xuất (không trích xuất tất cả dữ liệu ở các mục khác) 

7. Dịch vụ SSV 

7.1. Trung tâm nghiên cứu (Đang phát triển tính năng) 

7.1.1.  Mục tiêu 

7.1.2.  Mô tả 

7.2. Đăng ký bán lô lẻ (HSX) 

7.2.1.  Mục tiêu 

- Giúp người dùng có thể đăng ký lô bán lẽ HSX một cách nhanh chóng 

7.2.2.  Mô tả  

- Để mở màn hình “Đăng ký lô bán lẻ”, người dùng chỉ cần rê chuột vào mục “Dịch vụ SSV” 

trên menu chính và nhấn chọn mục “Đăng ký lô bán lẻ” 
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- Sau khi nhấn chọn “Đăng ký lô bán lẻ” hệ thống sẽ mở màn hình và hiển thị lên cho người 

dùng 

 

- Tại đây sẽ có danh sách CK có thể đăng ký bán lẻ, để bán một chứng khoán cho phép bán lẻ, 

người dùng chỉ cần nhấn chọn nút “Bán” tại chứng khoán cần bán 

 

- Hệ thống sẽ mở lên một thông báo xác nhận yêu cầu 
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- Nhấn chọn “Xác nhận” để xác nhận giao dịch, chọn “Hủy” để hủy giao dịch và đóng thông 

báo. Sau khi nhấn chọn “Xác nhận” thành công, hệ thống sẽ tiến hành gửi yêu cầu bán lẻ 

chứng khoán lên sở giao dịch 

- Để tra cứu lại thông tin danh sách mã chứng khoán, người dùng chỉ cần nhấn vào nút “Tra 

cứu lại” để hệ thống tra cứu và hiển thị lại danh sách cho người dùng 

 

 

 

- Để trích xuất dữ liệu, người dùng nhấn vào nút “Trích xuất dữ liệu” và hệ thống sẽ trích xuất 

dữ liệu ra file excel để người dùng có thể lưu trữ 

 

 

 

- Các thao tác tương tự đối với Tab “Danh sách lệnh bán lẻ (HSX) trong ngày 

7.3. Tư vấn 

7.3.1.  Mục tiêu 

- Giúp người dùng gửi yêu cầu tư vấn 

7.3.2.  Mô tả  

- Để mở màn hình “Tư vấn” người dùng thao tác các bước như mở màn hình “Đăng ký lô bán 

lẻ” và nhấn chọn mục “Tư vấn” 
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- Hệ thống sẽ mở màn hình yêu cầu tư vấn cho người dùng 

 

                                       

- Tại màn hình “Tư vấn” người dùng có thể gửi yêu cầu sắp xếp lịch hẹn/báo cáo yêu cầu tùy 

theo nhu cầu của người dùng, sau khi nhập đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng nhấn 

vào nút “Yêu cầu” để gửi yêu cầu lên hệ thống 
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8. Tiện ích khác 

8.1. Cấu hình hệ thống 

8.1.1.  Mục tiêu 

- Giúp người dùng cấu hình các thông số hệ thống 

8.1.2.  Mô tả 

- Để mở màn hình “Cấu hình hệ thống” người dùng cần rê chuột vào mục “Tiện ích khác” trên 

menu chính và chọn “Cấu hình hệ thống” 
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- Màn hình cấu hình hệ thống sẽ được mở lên và hiển thị cho người dùng 

                              

 

- Tại đây, người dùng có thể cấu hình các thông số cần thiết đối với hệ thống đồng thời cũng 

có thể cấu hình phím tắt để mở các chức năng bằng cách nhấn vào mục “Cấu hình phím tắt” 

 

                              

 

- Một màn hình “Cấu hình phím tắt” sẽ mở lên cho người dùng tùy ý cấu hình 
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- Sau khi cấu hình xong, người dùng nhấn vào nút “Cập nhật” để lưu các cấu hình, để quay lại 

màn hình “Cấu hình hệ thống” người dùng nhấn vào “Quay lại trước” 

9. Các chức năng liên quan 

9.1. Đổi ngôn ngữ 

- Để đổi ngôn ngữ cho hệ thống, người dùng nhấn chọn vào mục “Ngôn ngữ” phía trên cùng 

của hệ thống 

                                                                  

9.2. Đổi giao diện 

- Để đổi giao diện cho hệ thống, người dùng nhấn chọn vào mục “Giao diện” để chuyển đổi 

qua lại các loại giao diện 

                                                               

9.3. Gửi phản hồi 

- Để gửi phản hồi/ý kiến lên hệ thống, người dùng nhấn vào mục “Phản hồi” 

                                                                           

- Hệ thống sẽ mở lên một màn hình cho người dùng chọn loại phản hồi,ý kiến,… 
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- Người dùng tiến hành chọn loại phản hồi/ý kiến,… Hệ thống sẽ tiến hành mở form để người 

dùng có thể nhập yêu cầu…. 

 

                                   

 

- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, người dùng nhấn vào nút “Gửi thông tin”, các thông tin ý 

kiến/phản hồi của người dùng sẽ được gửi đến bộ phận phát hành nhằm ghi nhận ý 

kiến/phản hồi và hồi đáp lại 

9.4. Thông báo 
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- Giúp người dùng có thể nhận thông báo từ hệ thống, để xem thông báo, người dùng cần click 

chuột vào mục “Thông báo” phía trên 

                                   

 

                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             


