Hướng dẫn sử dụng ví điện tử để đăng ký thi lại
1. Sinh viên vào http://dangky.humg.edu.vn/site/login

2. Sinh viên nhập Username (chính là MSV của các bạn) và Password (mặc định là ngày tháng năm
sinh (8 số), các bạn sinh viên có thể đổi mật khẩu của mình)
Khi muốn đổi mật khẩu, sinh viên login vào, click vào màn hình phía trên bên phải, chọn đổi mật
khẩu.

3.

Màn hình đăng nhập thành công:

Sinh viên có thể xem:
Thông tin tài khoản
Thông tin và thay đổi thông tin cá nhân
Một giao dịch của sinh viên sẽ có bước xác thực OTP, mã xác thực này sẽ gửi vào email của sinh theo
email mặc định của trường, trong trường hợp sinh viên không dùng hòm mail này thì phải đổi địa chỉ
email thường dùng của mình để nhận mã OTP. SV chọn Thay đổi thông tin để nhập địa chỉ email khác.

Quản lý giao dịch: phần lịch sử giao dịch các dịch vụ của sinh viên. Trong phần quản lý giao dịch
sinh viên có thể tìm kiếm lịch sử giao dịch của mình ở phần tìm kiếm.

*** Những giao dịch đang chờ sinh viên có thể chọn hủy giao dịch để tiến hành giao dịch khác.
Danh sách các khoản phí: bao gồm các khoản phí
Nạp thẻ: sinh viên nạp tiền vào đây bằng cách đi mua thẻ ở Phòng Tài vụ. Sinh viên đến mua thẻ sẽ
được chuyên viên phát cho một mã thẻ, sinh viên mang mã thể này về nạp vào tài khoản

Nhập mã thẻ và số seri vào ô tương ứng

Màn hình nạp thẻ thành công:

*** Lưu ý:
- Ngay sau khi nạp thành công cần hủy (xé) thẻ đã nạp; tránh trường hợp để người khác lấy
được thẻ có thể sẽ hủy mất tiền trong tài khoản đã nhập.
- Nếu không nhập được thẻ vào tài khoản cần mang theo thẻ nguyên vẹn (không rách, nát
...) tới bộ phận 1 cửa để được hỗ trợ.
- Chuyển khoản: SV có thể chuyển khoản cho SV khác bằng cách nhập MSV của người nhận vào ô
Sinh viên, Số tiền là bao nhiêu vào ô Số tiền và nội dung chuyển khoản là gì vào ô Nội dung chuyển
tiền

Đăng kí thi lại: sinh viên chọn môn học mình đã đăng kí đầu kì với phòng đào tạo để thi lại nếu môn
đó chưa qua, sau khi đăng kí xong thì sinh viên dùng tài khoản có trong swallet để thanh toán thi lại, mỗi
môn giá 50.000vnđ
SV chọn môn thi lại (phần khoanh đỏ) rồi chọn vào ->, sau đó bấm đăng kí

SV cần thanh toán phí thi lại là 50.000 VNĐ/ 1 môn.

Sau khi bấm vào nút Thanh toán, SV cần xác thực mã OTP được gửi đến email của sinh viên. SV copy
mã này từ email của mình rồi paste vào Mã OTP, bấm vào Xác nhận để xách thực

Màn hình sau khi xác nhận OTP:

SV in biên lai:

