
Công ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam 

CỔNG THANH TOÁN 

VNPAY 



BẠN LÀ ĐƠN VỊ KINH DOANH 

THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

BÁN  HÀNG  TRÊN  

WEBSITE 

BÁN  HÀNG  TRÊN  ỨNG  

DỤNG 

Khách hàng có thể tải ứng dụng 

của bạn từ các chợ ứng dụng. 

Khách hàng có thể xem hàng hóa 

dịch vụ và đặt hàng qua ứng dụng 

Khách hàng truy cập vào website 

của bạn để lựa chọn hàng hóa/ 

dịch vụ và tạo đơn hàng 

Khách hàng có thể dùng tài 

khoản/ thẻ ngân hàng thanh toán 

cho các đơn hàng đặt từ website 

hoặc ứng dụng bán hàng của bạn 

CÓ  NHU  CẦU  CHẤP  

NHẬN  THANH  TOÁN  

TRỰC  TUYẾN 



G  I Ả I P H Á P C Ủ A C H  Ú N G T Ô I 

Kết nối trực tiếp với các ngân hàng và tổ chức thẻ, cung cấp cổng thanh toán 

trực tuyến cho phép khách hàng của ngân hàng sử dụng tài khoản/ thẻ/ ứng 

dụng Mobile Banking thanh toán các đơn hàng mua sắm online 

 

Cung cấp giải pháp thanh toán phù hợp với các hình thức kinh doanh khác 

nhau của bạn (website/wapsite/ứng dụng điện thoại) 

 

Cung cấp nhiều lựa chọn về hình thức thanh toán nhất cho ngƣời mua hàng 

 

Cung cấp hệ thống quản lý, theo dõi, báo cáo giao dịch thuận tiện và dễ sử 

dụng 



1. GIỚI THIỆU VỀ 

CỔNG THANH TOÁN 

VNPAY 

Cổng thanh toán VNPAY là cổng trung 

gian kết nối các đơn vị kinh doanh thƣơng 

mại điện tử với Ngân hàng, cho phép 

Khách hàng của các đơn vị này sử dụng 

thẻ/ tài khoản ngân hàng thanh toán cho 

các đơn hàng mua sắm trực tuyến. 

 

Cổng Thanh toán VNPAY đƣợc phát triển 

và quản lý bởi Công ty Cổ Phần Giải Pháp 

Thanh Toán Việt Nam – VNPAY 



Khách hàng Đơn vị TMĐT 

Ngân hàng A 

Ngân hàng B 

Ngân hàng C 

Cổng thanh toán quốc tế 

MÔ HÌNH KẾT NỐI 



2. CÁC LỰA CHỌN 

THANH TOÁN CHO 

KHÁCH HÀNG 

- Thanh toán bằng thẻ ATM nội 

địa và tài khoản ngân hàng 

 

- Thanh toán bằng thẻ quốc tế 

 

- Thanh toán bằng ứng dụng 

Mobile Banking scan QR Code 



THANH TOÁN BẰNG THẺ ATM VÀ 

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 



T H  A N H T O Á N B Ằ  N G T H Ẻ Q  U Ố C T Ế 



THANH TOÁN BẰNG ỨNG DỤNG 

MOBILE BANKING SCAN QR CODE 



DEMO GIAO DỊCH 

Bƣớc 1: Khách hàng khởi tạo đơn hàng 



DEMO GIAO DỊCH 

Bƣớc 2: Chọn hình thức thanh toán (tùy chọn) 



D  E M   O G  I A O D  Ị C H T H  A N H T O  Á N 

Bƣớc 3: Hiển thị giao diện thanh toán theo 02 phƣơng thức 

Phƣơng thức 1: Hiển thị Popup tại website TMĐT 



D  E M   O G  I A O D  Ị C H T H  A N H T O  Á N 

Bƣớc 3: Hiển thị giao diện thanh toán theo 02 phƣơng thức 

Phƣơng thức 2: Redirect sang Cổng thanh toán VNPAY 



D  E M   O G  I A O D  Ị C H T H  A N H T O  Á N 

Bƣớc 4: Thông báo kết quả giao dịch 



3. CHƢƠNG TRÌNH VẬN 

HÀNH THEO DÕI DOANH 

SỐ VÀ GIAO DỊCH 

Cổng Thanh toán VNPAY cung cấp công cụ quản 

lý giao dịch hoàn hảo cho ngƣời bán 

- Theo dõi realtime các đơn hàng vừa thanh toán 

- Thông tin giao dịch 

- Báo cáo thống kê 

- Tra cứu giao dịch 

- Biểu đồ doanh số 

- Hệ thống đối soát tự động và online 

- Công cụ cảnh báo 

- Công cụ thực hiện giao dịch hoàn trả online 

- … 



DEMO CHƢƠNG TRÌNH THEO DÕI GIAO DỊCH 



4. VÌ SAO NÊN CHỌN VNPAY? 

Giải pháp thanh toán bằng QR code 

qua ứng dụng Mobile Banking 

 

Theo thống kê, trên 40% khách hàng e 

ngại về an toàn bảo mật khi nhập thông 

tin thẻ trên các trang thanh toán. Sử 

dụng chức năng thanh toán bằng QR 

code, khách hàng không phải sử dụng 

thông tin thẻ nhƣng vẫn có thể mua 

hàng và thanh toán trực tuyến thông 

qua ứng dụng Mobile Banking của các 

ngân hàng. 

Cổng khác 

Không có phƣơng thức này 



VÌ SAO NÊN CHỌN VNPAY? 

Tăng khách hàng, tăng doanh số bán hàng 

 

Thƣơng hiệu của bạn sẽ đƣợc truyền thông 

và giới thiệu tới hàng triệu khách hàng 

đang sử dụng ứng dụng Mobile Banking 

của các ngân hàng do VNPAY phát triển. 

 

VNPAY thƣờng xuyên phối hợp với các 

ngân hàng và các đối tác triển khai các 

chƣơng trình khuyến mãi thu hút đông đảo 

khách hàng mua sắm online, thúc đẩy 

doanh số, kết nối khách hàng và thƣơng 

hiệu của bạn. 



VÌ SAO NÊN CHỌN VNPAY? 

Cổng khác 

Trang thanh toán hiển thị ngay trên 

website/ứng dụng. 

 

Luồng giao dịch hƣớng tới sự thuận tiện 

cho ngƣời mua hàng. 

Giao dịch thanh toán đƣợc chuyển 

sang trang của cổng thanh toán. 



VÌ SAO NÊN CHỌN VNPAY? 

Giao diện cho phép tùy chỉnh màu sắc và 

logo theo nhận diện thƣơng hiệu website 

thƣơng mại điện tử của bạn. 

Cổng khác 

Đơn vị không đƣợc tùy chỉnh giao 

diện theo nhận diện thƣơng hiệu 

của mình. 



VÌ SAO NÊN CHỌN VNPAY? 

Bảo mật: Áp dụng công nghệ bảo mật hiện đại tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật Quốc 

tế. Sử dụng Secure Sockets Layer (SSL) và mã hóa dữ liệu truyền tải trên Internet về 

hệ thống máy chủ của VNPAY đƣợc tổ chức bảo mật uy tín GeoTrust cấp chứng chỉ. 

Hệ thống tƣờng lửa (Firewall) nhằm ngăn chặn việc truy cập trái phép cũng nhƣ tấn 

công từ bên ngoài. Cơ chế API yêu cầu xác thực chữ ký dựa trên khóa bảo mật cấp 

riêng cho khách hàng. 

Tích hợp đơn giản: Phƣơng án kỹ thuật dễ dàng tích hợp với các ngôn ngữ lập trình 

website khác nhau.  

Chính sách phí ưu đãi: Không thu phí tích hợp ban đầu, không thu phí duy trì hàng 

tháng. Áp dụng chiết khấu hấp dẫn theo doanh số. 

Nhanh chóng, thuận tiện: Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của VNPAY 

sẽ phản hồi và xử lý trong thời gian ngắn nhất các yêu cầu của bạn và khách hàng. 



5. QUY TRÌNH KẾT NỐI VỚI 

VNPAY 

Bƣớc 1: Đơn vị kinh doanh TMĐT 

chuẩn bị hồ sơ 

 

Bƣớc 2: VNPAY thẩm định hồ sơ 

 

Bƣớc 3: Hồ sơ đạt yêu cầu. Hai bên ký 

kết hợp đồng 

 

Bƣớc 4: Kết nối kỹ thuật 

 

Bƣớc 5: Thử nghiệm và triển khai 



HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ 

- Bản sao công chứng Giấy phép Đăng ký Kinh doanh doanh nghiệp. 

 

 

- Bản scan mẫu 08 (mẫu đăng ký thông tin tài khoản thanh toán của 

đơn vị kinh doanh với cơ quan Thuế). 



6. LIÊN HỆ KẾT NỐI 

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh 

toán Việt Nam (VNPAY) 

 

Hà Nội:  

Địa chỉ: P804A, 22 Láng Hạ, Quận 

Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: 04 3776 4668 (Máy lẻ 

268) 

Fax: 84-4 3776 4666 

Email: kinhdoanh@vnpay.vn 

TP. HCM:  

VPĐD Miền Nam: Lầu 08, 117 – 119 – 

121 Nguyễn Du, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 08 6292 4666 (Máy lẻ 171) 

Fax: 84-8 6258 6456 

Email: kinhdoanh@vnpay.vn 




