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I. Kích hoạt VRB Soft Token 
 

1.1. Kích hoạt với thiết bị di động kết nối internet 
 

Hình minh họa Hướng dẫn 

 

 

 

 

Tại hệ thống Internet Banking  

khách hàng chọn chức năng Kích 

hoạt Soft Token.  

Quý khách kiểm tra thông tin email 

và click Tiếp tục để nhận email 

thông tin truy cập đăng ký Soft 

Token. 

 

  

 

Quý khách mở email bằng thiết bị di 

động để kiểm tra email gửi thông 

tintruy cập hệ thống đăng ký website  

Soft Token. 

Vui lòng nhấp vào liên kết trang web 

Soft Token và nhập tên người dùng 

và mật khẩu nhận được. 

 

Giao diện đăng ký online Soft Token 

sẽ hiển thị 

Trong đó: 

- Username: Tên đăng nhập dịch vụ 

Internet Banking 

- Password: Mật khẩu để kích hoạt 

Soft Token 
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Hình minh họa Hướng dẫn 

 

Khách hàng vui lòng kiểm tra lại 

thông tin cá nhân xem chính xác 

chưa. Sau đó click Next để thực 

hiện Kích hoạt hình thực xác 

thực. 

 

Sau khi khách hàng xác nhận 

đăng ký sử dụng Soft Token để 

xác thực giao dịch. Click Yes để 

thực hiện Kích hoạt hình thực 

xác thực. 

 

Khách hàng click lựa chọn số 1: 

Kích hoạt Soft Token trên thiết bị 

di động hiện tại của Quý khách / I 

want to activate a soft token 

identity on my current. (để kích 

hoạt hình thức xác thực Soft Token). 

Sau đó bấm Next 



5 
 

Hình minh họa Hướng dẫn 

 

Chọn Active Soft Token để kích 

hoạt Soft Token 

 

 

Trên app Entrust IdentityGuard 

Moblie sẽ hiển thị thông tin kích 

hoạt Soft Token. 

 

Khách hàng chọn Active để kích 

hoạt. 

 

Ứng dụng hiển thị thông báo kích 

hoạt thành công. 
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Hình minh họa Hướng dẫn 

 

Sau khi kích hoạt thành công thì trên 

ứng dụng sẽ hiển thị Logo của VRB 

Khách hàng có thể sử dụng Security 

Code (Smart OTP) cho các giao 

dịch. 

Tại trình duyệt thì chọn Next sau đó 

bấm OK để kết thúc quá trình kích 

hoạt Soft Token 

 
 
 

1.2. Kích hoạt với thiết bị di động thông qua email 
 

Hình minh họa Hướng dẫn 

 

Tại hệ thống Internet Banking  

khách hàng chọn chức năng Kích 

hoạt Soft Token.  

Quý khách kiểm tra thông tin email 

và click Tiếp tục để nhận email 

thông tin truy cập đăng ký Soft 

Token. 
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Hình minh họa Hướng dẫn 

 

 

 

 

Tại email gửi thông tin truy cập hệ 

thống đăng ký Soft Token, Quý 

khách click link website  Soft Token 

và nhập Tên đăng nhập, password 

nhận được. 

 

Giao diện đăng ký online Soft Token 

sẽ hiển thị 

Trong đó: 

- Username: Tên đăng nhập dịch vụ 

Internet Banking 

- Password: Mật khẩu để kích hoạt 

Soft Token 

 

Khách hàng vui lòng kiểm tra lại 

thông tin cá nhân xem chính xác 

chưa. Sau đó click Next để thực 

hiện Kích hoạt hình thực xác 

thực. 
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Hình minh họa Hướng dẫn 

 

Khách hàng click lựa chọn số 2: 

Kích hoạt Soft Token trên thiết bị 

di động khác thông qua Email /  I 

want to activate a soft token 

identity on another device where I 

can have an email message 

delivered. (để kích hoạt hình thức 

xác thực Soft Token). Sau đó chọn 

Next 

 

Chọn Email , hệ thống sẽ gửi email 

kích hoạt Soft Token vào email 

khách hàng đăng ký với VRB. 

 

Khách hàng vui lòng sử dụng thiết bị 

di động click link kích hoạt trong 

mail hệ thống Soft Token gửi cho 

khách hàng. 
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Hình minh họa Hướng dẫn 

 

 

Trên app Entrust IdentityGuard 

Moblie sẽ hiển thị thông tin kích 

hoạt Soft Token. 

 

Khách hàng chọn Active để kích 

hoạt. 

 

Ứng dụng hiển thị thông báo kích 

hoạt thành công. 
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Hình minh họa Hướng dẫn 

 

Sau khi kích hoạt thành công thì trên 

ứng dụng sẽ hiển thị Logo của VRB 

Khách hàng có thể sử dụng Security 

Code (Smart OTP) cho các giao 

dịch. 

 

 

Tại trình duyệt thì chọn Next sau đó 

bấm OK để kết thúc quá trình kích 

hoạt Soft Token 

 
 
 

1.3. Kích hoạt với thiết bị di động không kết nối internet 
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Hình minh họa Hướng dẫn 

 

 

 

 

Tại hệ thống Internet Banking  

khách hàng chọn chức năng Kích 

hoạt Soft Token.  

Quý khách kiểm tra thông tin email 

và click Tiếp tục để nhận email 

thông tin truy cập đăng ký Soft 

Token. 

 

  

 

Tại email gửi thông tin truy cập hệ 

thống đăng ký Soft Token, Quý 

khách click link website  Soft Token 

và nhập Tên đăng nhập, password 

nhận được. 

 

Giao diện đăng ký online Soft Token 

sẽ hiển thị 

Trong đó: 

- Username: Tên đăng nhập dịch vụ 

Internet Banking 

- Password: Mật khẩu để kích hoạt 

Soft Token 
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Khách hàng vui lòng kiểm tra lại 

thông tin cá nhân xem chính xác 

chưa. Sau đó click Next để thực 

hiện Kích hoạt hình thực xác 

thực. 

 

Khách hàng click lựa chọn số 3: 

Kích hoạt Soft Token trên thiết bị 

di động không có kết nối Internet 

/ I want to activate a soft token 

identity on a mobile device that 

may not be connected to the 

Internet. (để kích hoạt hình thức xác 

thực Soft Token) 

 

Khách hàng mở ứng dụng Entrust 

IdentityGuard Moblie trên thiết bị 

di động, Từ Menu, trên ứng dụng 

khách hàng chọn Scan QR Code và 

Scan Ô QR Code trên màn hình 

website kích hoạt (hình 1). 

- Khách hàng nhập chuỗi mã xác 

nhận tương tự hình 2 vào ứng dụng 

Entrust IdentityGuard Moblie. 
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Trên ứng dụng Entrust 

IdentityGuard Moblie sẽ hiện thị 

thông tin kích hoạt, khách hàng 

Click nút Activate. 

1. Nếu ứng dụng Entrust 

IdentityGuard Moblie kết nối 

thành công tới hệ thống xác thực của 

VRB, thì ứng dụng Entrust 

IdentityGuard Moblie của khách 

hàng sẽ được kích hoạt thành công. 

2. Nếu ứng dụng Entrust 

IdentityGuard Moblie kết nối 

không thành công tới hệ thống xác 

thực của VRB, ứng dụng Entrust 

IdentityGuard Moblie sẽ kích hoạt 

chế độ xác thực offline. (Khi đó, xác 

thực giao dịch sẽ chỉ hỗ trợ 

Transaction Signing offline và QR 

Code) 

- Khách hàng Click nút Activate để 

hệ thống VRB kích hoạt dịch vụ. 
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Bước 10: Nếu ứng dụng Entrust 

IdentityGuard Moblie kết nối 

không thành công thì ứng dụng hiển 

thị mã Registration Code.  

Chú ý: Khách hàng phải lưu lại mã 

Registration Code này dùng để kích 

hoạt Soft Token trên website VRB. 

 

 

Bước 11: Tại giao diện website 

đăng ký Soft Token, khách hàng 

click nút Next và nhập mã 

Registration Code (ở bước 10) 

vào ô Registration Code . Sau đó 

chọn Next để kết thúc kích hoạt 


