
Hướng dẫn sử dụng Merchant tools  

Mục lục  

1. Đăng nhập tools Merchant
2. Quản lý Chi nhánh/cửa hàng/quầy, xem QR code từng quầy
3. Quản lý phân quyền
4. Quản lý nhân viên
5. Quản lý app tích hợp
6. Xem thông tin giao dịch

1. Đăng nhập  
Dành cho quản lý  

Dành cho nhân viên  

af://n809
af://n811
af://n831
af://n832
af://n835


Ghi chú:

Nhân viên nhập thông tin: Tên đăng nhập/mật khẩu và số điện thoại của quản lý (để xác định Merchant) để
đăng nhập vào hệ thống

2. Quản lý chi nhánh  

Màn hình thông tin chung  

Để tạo QRCode, Merchant cần phải có các thông tin Chi nhánh/cửa hàng/quầy:

Bước 1: Quản lý chi nhánh  

Danh sách chi nhánh  

af://n842
af://n843
af://n848
af://n849


Tạo mới  

af://n851


Cấu hình  

Phần này dành cho việc thu ngân cần phải xác nhận số tiền người dùng thanh toán. Mặc định là không cần
xác nhận.

Bước 2: Quản lý cửa hàng  

Bước 3: Quản lý Quầy hàng  

Bước 4: Hiển thị mã QR  

af://n855
af://n860
af://n863
af://n866


Cài đặt mã QR theo giá tiền cố định  

Chủ doanh nghiệp muốn cài đặt giá tiền cố định, có thể chọn tùy chọn để cài đặt

af://n869


Hiển thị QR được cài đặt tùy chọn  

af://n874


3. Quản lý phân quyền  
3.1. Danh sách phân quyền  

af://n877
af://n878


Merchant chọn Quản lý phân quyền từ menu chính 

3.2. Tạo mới quyền  

Nhấn nút tạo mới nhóm quyền 

3.3. Gán quyền  

MC nhấn icon  để gán quyền cho nhóm, VD: Nhóm quyền kế toán, thu ngân

af://n882
af://n886


Ghi chú: Nhóm Merchant admin, Merchant User là do hệ thống tự động generate không xóa được.

Nhóm Merchant admin: nhân viên gán vào nhóm này sẽ nhận được email thông báo liên đến giao dịch,
thanh toán

MC chọn quyền cần gán vào nhóm quyền

4. Quản lý nhân viên  

4.1 Danh sách nhân viên  

Từ menu chính, MC chọn "Quản lý nhân viên", hệ thống hiển thị danh sách nhân viên 

4.2 Tạo nhân viên  

af://n897
af://n898
af://n902


Từ trang Danh sách nhân viên, nhấn nút "Thêm nhân viên" 

4.3 Gán nhân viên vào nhóm quyền  

Nhấn vào icon  để gán nhân viên vào nhóm quyền.

MC chọn "nhóm quyền" & "Quyền trên app" 
Nếu nhân viên thuộc nhóm quyền nào và trên app nào thì chỉ thấy giao dịch trên app đó.

af://n906


5. Quản lý app tích hợp  

5.1 Danh sách app  

Hiển thị tất cả danh sách app thuộc MC 

6. Thông tin giao dịch  

6.1. Thông tin chung  

Quản lý thông tin giao dịch của Merchant: Giao dịch chi tiết, giao dịch hoàn tiền, giao dịch theo chi 
nhánh/cửa hàng/quầy

6.2. Màn hình  

af://n911
af://n912
af://n916
af://n917
af://n922


Giao dịch chi tiết  

Hiển thị thông tin giao dịch chi tiết.

Giao dịch hoàn tiền  

Hiển thị thông tin các giao dịch hoàn tiền của Merchant

Giao dịch chi nhánh  

Cho chủ MC tìm kiếm giao dịch theo quầy/ cửa hàng/ chi nhánh.

af://n923
af://n928
af://n933
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