
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VNPT ĐỒNG THÁP 
TRUNG TÂM KINH DOANH 

Hotline hỗ trợ 24/7 : 0918054777 
 

 

 
 

TÀI LIỆU 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
(Bản dành cho người sử dụng) 

 
CỔNG THÔNG TIN TƯƠNG TÁC SMS 

http://dongthap.vnpt.vn/ttkd/sms 

 
 
 
 

 
 
 

 
         
     

 

 
 
 
 
 
 

Last Update - 05/2015 
 



Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin tương tác SMS                
                                                                     

 
VNPT Đồng Tháp – Năm 2015 
 
                                                                                                                                                                  Trang  1 

A. CÁC QUY ƯỚC VỀ CÁCH GỌI TÊN 
Hình ảnh trên trình duyệt Google Chrome Cách gọi tên trong tài liệu 

 

Thanh trình đơn chính 

 
Trình đơn đăng nhập 

 

Trình đơn quản trị 

 

Trình đơn số liệu 

 

Trình đơn danh mục 
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Trình đơn hướng dẫn 

 
Trình đơn thoát 

 

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
1. Đăng nhập hệ thống 
- Để tăng tính bảo mật dữ liệu, hệ thống sử dụng kỹ thuật mã hóa một chiều (không dịch ngược lại 

được) cho cả user name và password, đồng thời tạo thêm bộ mật khẩu sử dụng một lần OTP (One 

Time Password) chỉ có giá trị trong ngày và sẽ được reset vào lúc 0 giờ của ngày tiếp theo. 

- Mật khẩu đăng nhập hệ thống bao gồm mật khẩu chính và mật khẩu OTP. 

1.1 Lấy mật khẩu OTP 

- Vào trình đơn đăng nhập.  

 
- Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu chính, click nút Lấy mật khẩu OTP. Sau khoảng thời gian 10 

giây hệ thống sẽ xử lý và trả về một bản tin sms nội dung mật khẩu OTP là một chuỗi số ngẫu nhiên. 

- Các màn hình xuất hiện tiếp theo. 
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1.2 Đăng nhập hệ thống 

- Sau khi nhận được mật khẩu OTP. Người dùng vào trình đơn đăng nhập, nhập vào tên đăng nhập 

và mật khẩu (bao gồm mật khẩu chính và mật khẩu OTP). Click nút Đăng nhập. Hệ thống sẽ thông 

báo đăng nhập thành công.  

1.3 Đổi mật khẩu chính 

- Vào trình đơn quản trị chọn Đổi mật khẩu.  

 
- Nhập chính xác và đầy đủ thông tin trên form và click nút Đổi mật  khẩu.  

2. Gửi tin nhắn nhân công 
- Vào trình đơn số liệu chọn Nhắn tin nhân công. Chức năng năng cùng một lúc chỉ gửi sms cho duy 

nhất 1 số  điện thoại. 
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- Nhập vào thông tin số điện thoại, nội dung tin nhắn, click nút Gửi SMS để thực hiện. 

- Các lựa chọn bên dưới dành cho người sử dụng tùy biến thêm các tính năng SMS tăng cường như 

: bản tin SMS có nội dung dài hơn 160 ký tự, SMS tiếng việt, SMS tự động hiển thị trực tiếp trên màn 

hình máy di động người nhận, … 

- Các màn hình xuất hiện tiếp theo. Cho biết tin nhắn đã gửi thành công hay thất bại. 

 

 
3. Gửi tin nhắn hàng loạt theo danh sách file Excel 
- Khi người sử dụng có nhu cầu gửi hàng loạt tin nhắn đến nhiều người khác nhau với nội dung 

giống nhau hoặc khác nhau.Khi đó dữ liệu sẽ được lưu trước vào một file excel với cấu trúc định sẵn 

và sao lưu toàn bộ nội dung file excel vào hệ thống. 

3.1 Cấu trúc file Excel 

                         
                          Nội dung giống nhau                   Nội dung khác nhau 
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3.2 Download file Excel mẫu 

- Để đảm bảo tính thống nhất, người dùng có thể download bản excel mẫu từ trang web và nhập vào 

thông tin.  

- Vào trình đơn số liệu, chọn Nhắn tin theo dữ liệu file Excel. Cuộn xuống đáy màn hình click vào liên 

kết File Excel mẫu dạng .xls 

- Chú ý : Số điện thoại không cần nhập số 0 đầu. 

 
3.3 Gửi SMS theo file Excel 

- Vào trình đơn số liệu, chọn Nhắn tin theo dữ liệu file Excel.  

 
- Click nút Chọn để mở hộp thoại Open file, click chọn vào file excel click Open 
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- Click nút Lấy dữ liệu 

 
- Dữ liệu trong file Excel được hiển thị đầy đủ trên màn hình. Người dùng kiểm tra lại, nếu có điều 

chỉnh thì quay lại điều chỉnh file excel, sau đó thực hiện lại các bước. 

- Nếu duyệt dữ liệu OK hết thì click nút Gửi SMS. 
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4. Gửi tin nhắn hàng loạt theo nhóm tạo sẵn 
- Khi người sử dụng có nhu cầu gửi hàng loạt tin nhắn đến nhiều người khác nhau với nội dung 

giống nhau, và những người này là một danh sách cố định không thay đổi. Khi đó hệ thống sẽ hỗ trợ 

cập nhập danh sách này theo từng nhóm riêng biệt và lưu trực tiếp trên server.  

- Một số điện thoại có thể nằm ở nhiều nhóm (nhưng không thể bị trùng trong cùng nhóm), mỗi user 

sẽ được tạo nhiều nhóm khác nhau,. Các nhóm sẽ được điều chỉnh thêm hoặc xóa đi trong phân 

quyền của user đó. 

4.1 Tạo mới, sửa, xóa nhóm 

- Vào trình đơn danh mục, chọn Danh mục nhóm liên lạc. 

 
- Nhập đầy đủ thông tin trên form và click các nút chức năng để thực hiện. 

4.2 Cập nhật chi tiết nhóm 

4.2.1 Cập nhật nhân công 

- Vào trình đơn quản trị, chọn Nhập chi tiết danh sách nhóm. 

 
- Bấm chọn nhóm liên lạc, nếu nhóm có thông tin thì dữ liệu sẽ được liệt kê ra, nếu nhóm chưa có 

thông tin thì tiến hành cập nhật mới. 
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- Nhập đầy đủ thông tin trên form và click các nút chức năng để thực hiện. Xem kỹ phần lưu ý để 

thực hiện cho chính xác. 

4.2.2 Cập nhật theo file Excel 

- Vào trình đơn quản trị, chọn Nhập chi tiết danh sách nhóm. 

 
- Click nút chọn file Excel, click combo chọn nhóm liên lạc. Click nút Lưu dữ liệu để kết thúc và xem 

chi tiết trên màn hình. 

- File Excel cũng phải theo cấu trúc và có thể download file mẫu từ server. 
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4.3 Gửi tin nhắn SMS theo nhóm 

- Vào trình đơn số liệu, chọn Nhắn tin theo nhóm. 

 
- Click chọn nhóm, nhập nội dung, chọn kiểu sms, và click Gửi SMS. 

- Hệ thống trả thông báo xử lý hoàn tất. 

 

 


