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Ban Công nghệ Thông tin



1.1. Cài đặt sử dụng
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➢ Máy POS chỉ kết nối Wifi theo chuẩn 2.4 GHz, nếu Modem

Wifi đang chạy chuẩn 5 GHz thì phải yêu cầu điều chỉnh

Modem Wifi về chuẩn 2.4 GHz

➢ Từ màn hình máy POS đợi biểu tượng sóng Wifi lên màu

xanh lá (phần khoanh tròn màu đỏ), nếu hiện màu trắng là

chưa kết nối Wifi nên không thể sử dụng.

Màn hình máy POS



1.1. Cài đặt sử dụng
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➢ Nhấn phím Menu (chấm tròn đen)

➢ Chọn 1. ĐĂNG NHẬP

➢ Nhấn phím Enter (phím màu xanh lá trên bàn phím)

➢ Màn hình POS báo ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG

Màn hình máy POS



1.2. Thực hiện giao dịch
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➢ Từ màn hình HDBank, Nhấn nút Enter

(phím màu xanh lá cây)

➢ Màn hình hiện lên các chức năng. chọn 1.

Thanh toán Nhấn phím Enter (phím màu

xanh lá cây)

➢ Chọn mặt hàng cần thanh toán. Nhấn

phím Enter (phím màu xanh lá cây)

Màn hình máy POS



1.2. Thực hiện giao dịch
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➢ Nhập số tiền thanh toán, Nhấn phím

Enter (phím màu xanh lá cây)

➢ Màn hình máy POS báo

Quẹt/Chèn/Táp thẻ

Màn hình máy POS



1.2. Thực hiện giao dịch
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Đối với thẻ từ, kéo từ trên

xuống theo khe bên phái

máy POS

Đối với thẻ chíp, đẩy thẻ

vào khe ở đuôi máy POS

Đối với thẻ chạm, đặt thẻ

vào phía đầu máy POS, nơi

có hình sóng wifi



1.2. Thực hiện giao dịch
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Giao dịch

thành công,

máy POS in

hóa đơn

Sau khi máy

POS in ra hóa

đơn POS, màn

hình POS hiển

thị tạo đơn

hàng thành

công

Phiếu giấy in từ máy POS



2. Kiểm tra trên Easy - Đăng nhập
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➢ Đăng nhập vào hệ thống.

Sử dụng:

❖ Tên đăng nhập

❖ Mật khẩu

do công ty/ đơn vị quản lý cung cấp để truy cập

vào ứng dụng

Lưu ý: Khi quên mật khẩu, nhân viên CHXD liên

hệ công ty để được cấp lại mật khẩu

Màn hình giao diện ứng dụng



1.2. Đổi mật khẩu lần đăng nhập đầu tiên
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➢ Đổi mật khẩu với lần đăng nhập đầu tiên

Sau khi đăng nhập thành công lần đầu tiên, người

dùng được yêu cầu đổi mật khẩu mới để tiếp tục.

❖Mật khẩu cũ

❖Mật khẩu mới

❖ Nhập lại mật khẩu mới

Màn hình yêu cầu đổi mật khẩu ở lần đăng 

nhập đầu tiên



3. Danh sách giao dịch
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Tại màn hình chính, bấm chọn chức năng “Danh sách giao dịch”

Màn hình giao diện chính ứng dụng



3.1. Danh sách các giao dịch đã hoàn thành
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Lưu ý: Các đơn hàng đã hoàn thành sẽ 

được đưa vào danh sách các giao dịch 

hoàn thành

➢ Bấm chọn nút “Thành công” ở 

cuối mỗi dòng để xem thông tin chi 

tiết
Màn hình danh sách các giao dịch



3.2 Kiểm tra thông tin chi tiết giao dịch
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➢ Bấm “Trở về màn hình chính” để thực hiện các tính năng khác.

Màn hình kết quả giao dịch



3.3. Xử lý giao dịch đã thành công trên POS
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➢ Nếu giao dịch thành công

trên máy POS nhưng không

tìm thấy trên Easy, gửi thông

tin về Công ty

Màn hình danh sách các giao dịch



4. Kết toán cuối ngày
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➢ Nhấn phím Menu (chấm tròn đen)

➢ Chọn 3. TỔNG KẾT

➢ Nhấn MẬT KHẨU 6 số 0, nhấn phím Enter

➢ Màn hình POS hiện ra số tiền, Nhấn nút Enter

Màn hình máy POS



4.Kết toán cuối ngày
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➢ Máy POS in và xử lý hóa đơn tổng kết POS

Phiếu giấy in từ máy POS



CẢM ƠN & THẢO LUẬN


