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I. Mục đích của tài liệu
Tài liệu này nhằm cung cấp cho khách hàng của SHB cách thức sử dụng tính năng đổi điểm
theo chương trình Tích điểm đổi quà niềm tin nhân đôi trên hệ thống Internet Banking
II. Hướng dẫn chung
2.1. Truy nhập vào chương trình
- Bước 1 : Chọn biểu tượng Internet Explorer. Như hình vẽ dưới đây.

- Bước 2: Trên thanh địa chỉ nhập vào đường dẫn sau: https://ibanking.shb.com.vn/
Màn hình đăng nhập vào hệ thống sẽ hiện ra.

2.2. Đăng nhập vào hệ thống
- Bước 1 : Nhập tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, mã bảo vệ.

- Bước 2: Chọn‟Đăng nhập‟

III.Chức năng chính
3.1. Tích điểm đổi tiền:
- Bước 1: Trên menu chính quý khách chọn „Giao dịch tài chính‟.

- Bước 2 : Chọn Dịch vụ „Tra cứu / Đổi điểm‟. Sau đó chọn „Đồng ý‟

- Bước 3 : Nhập các thông tin để giao dịch

Tổng số tiền quy đổi sẽ tương đương với số điểm của quý khách.
+ Chọn „Tài khoản nhận‟ tiền.
+ Nhập „Diễn giải giao dịch‟
+ Nhập „Mật khẩu giao dịch‟
+ Nhập „Mã bảo vệ‟

- Bước 4: Chọn „Đổi điểm‟

- Bước 5: Tại màn hình xác nhận giao dịch chọn „OK’.

- Nếu quý khách chọn gói iSilver ( sử dụng phương thức xác thực bằng tin nhắn xác thực
SMS), sẽ Xuất hiện màn hình Xác nhận giao dịch bằng Mã xác thực SMS

+ Quý khách sẽ nhận được một tin nhắn SMS có chứa mã xác thực SMS. Quý khách
điền mã xác thực SMS và chọn chức năng “Xác nhận” để hoàn tất giao dịch.

+ Trong trường hợp hết thời gian hệ thống chờ quý khách nhập mã xác nhận mà tin
nhắn chứa mã xác thực SMS vẫn chưa tới hoặc quý khách chưa kịp nhập mã xác
nhận, xin quý khách vui lòng thực hiện lại giao dịch, có thể tin nhắn bị thất lạc do nhà
cung cấp dịch vụ mạng điện thoại.
- Nếu quý khách chọn gói iGold (sử dụng phương thức xác thực bằng tin nhắn xác thực
bằng thẻ eSecure), sẽ Xuất hiện màn hình Xác nhận giao dịch bằng thẻ eSecure.

+ Quý khách làm theo hướng dẫn nhập nội dung chữ 3 số trong thẻ eSecure tại ô mà hệ
thống yêu cầu.

- Nếu quý khách chọn gói iDiamon (sử dụng phương thức xác thực bằng chữ ký số PKI),
sẽ Xuất hiện màn hình Xác nhận giao dịch bằng chữ ký số sử dụng PKI token.
+ Quý khách cắm USB Token vào máy tính, sau đó chọn „Ký xác nhận‟

+ Hệ thống sẽ hiện lên phần mềm có chứa tên của quý khách. Chọn „Sign‟ để thực hiện
chữ ký.

+ Quý khách nhập mật khẩu của chữ ký số.

- Hệ thống thông báo giao dịch thành công.

