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HƯỚNG DẪN LOGIN VÀ ĐỔI MẬT KHẨU SỬ DỤNG
HBS - PREMIUM
1. MÀN HÌNH ĐĂNG NHẬP:

Người sử dụng chạy phần mềm HBS-Premium, chương trình sẽ hiển thị màn hình đăng nhập
để nguời sử dụng nhập số tài khoản và mật khẩu.

-

Đăng nhập thông tin người sử dụng:

o ID người sử dụng: 082cxxxxxx
o Password: hbsxxxx ( xxxx là 4 số cuối chứng minh thư của chủ tài khoản)
Sau khi điền thông tin, người sử dụng click

-

Hệ thống hiển thị thông báo, lần đầu đăng nhập, người sử dụng được đề nghị đổi mật
khẩu. Sau khi tiến hành đổi mật khẩu lần đầu, các lần đăng nhập sau, người sử dụng
có thể sử dụng mật khẩu đã thay đổi này.

Lưu ý: Để đảm bảo tính bảo mật, Nhà đầu tư cần đổi password ngay sau khi truy cập lần đầu
tiên.

-

Sau khi đăng nhập, hệ thống sẽ gửi mã xác thực đến SMS và email của khách hàng đã đăng
ký, quý khách nhập mật khẩu giao dịch gồm 4 chữ số vào ô: Mã xác thực, sau đó kích vào:

-

Nếu muốn truy cập hệ thống mà không cần đặt lệnh, người sử dụng có thể
Kích vào

2. THAY ĐỔI MẬT MÃ ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU GIAO D CH
Cách mở màn hình: Trên thanh tiêu đề chọn Home

 Nhập mật khẩu hiện tại
 Nhập mật khẩu mới
 Xác nhận lại mật khẩu mới
để xác nhận mật khẩu mới
 Click
thoát khỏi màn hình thay đổi mật khẩu

để

Lưu ý: Mật khẩu có thể cấu tạo bằng số và chữ tiếng anh (chữ viết thường), 6~8 ký tự và ít nhất
phải bao gồm trên 1 mẫu tự tiếng Anh. Không thể sử dụng ID người sử dụng, Số CMND, ký tự
đặc thù

