
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động. 

1. Màn hình đăng nhập. 

Đây là màn hình để người dùng đăng nhập vào hệ thống. Tại đây khách hàng có 

thể thực hiện đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã được đăng ký trước đó 

trên web Chăm sóc khách hàng. Ngoài ra người dùng có thể chọn xem mật khẩu và 

lưu thông tin đăng nhập vào thiết bị. 

 

2. Màn hình đăng ký. 

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký tài khoản mới tại đây hoặc có thể thực hiện 

đăng ký trực tiếp trên web Chăm sóc khách hàng của Trung tâm. 



 

Tại đây khách hàng cần nhập thông tin tài khoản gồm: 

 Tài khoản: Tên tài khoản đăng ký với hệ thống. 

 Mã khách hàng: Mã khách hàng sử dụng điện gồm 13 chữ số bắt đầu 

bằng PB/PK. 

 Mật khẩu: mật khẩu khách hàng đăng ký với hệ thống để thực hiện 

đăng nhập. 

 Nhập lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu đã nhập phía trên. Nội dung phải 

giống với mật khẩu. 

 Số điện thoại: Thông tin số điện thoại để dùng sau này reset lại mật 

khẩu cho khách hàng 

 Email: thông tin cần thiết để hệ thống chăm sóc khách hàng tốt hơn. 

3. Màn hình quên mật khẩu. 

Đây là màn hình để khách hàng có thể reset lại mật khẩu khi khách hàng quên mật 

khẩu. Khách hàng cần nhập đúng những thông tin hệ thống yêu cầu. Mật khẩu sau 

khi reset là “123456”. 



 

4. Màn hình trang chủ 

Tại đây khách hàng có thể xem thông báo hệ thống, thanh toán tiền điện trực tuyến, 

xem thông tin hướng dẫn sử dụng ứng dụng, ngoài ra khách hàng còn có thể liên hệ 

Trung tâm Chăm sóc khách hàng qua các kênh đã có của Trung tâm (tổng đài, 

web,...) 

 

a) Thông báo 

Tại đây sẽ hiển thị những thông báo của hệ thống về chỉ số, hóa đơn, lịch ngừng 

giảm cung cấp điện của khách hàng. Nhằm giúp khách hàng chủ động hơn trong 

sinh hoạt và lao động sản xuất. 



 

b) Thanh toán tiền điện trực tuyến 

Khách hàng có thể thực hiện thanh toán tiền điện trực tuyến, không cần phải đến 

quầy giao dịch khách hàng hoặc đến ngân hàng thanh toán. Đây là một kênh mới 

được xây dựng nhằm mang đến sự tiện lợi cho khách hàng. 

 



 

c) Thông tin liên hệ 

Đây là thông tin khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với trung tâm. 

 

d) Hướng dẫn sử dụng. 

Khách hàng sẽ được hướng dẫn chi tiết cách sử dụng ứng dụng trên thiết bị. 

5. Màn hình tra cứu. 

Tại đây khách hàng có thể thực hiện tra cứu các thông tin liên quan đến sử dụng 

điện của khách hàng. 

 



a) Thông tin chỉ số 

Thông tin về chỉ số từng kỳ, tháng khách hàng muốn tra cứu. Ngoài ra còn có 

thông tin về biểu đồ chỉ số qua các tháng trong năm hiện tại. 

Tra cứu chỉ số: khách hàng chọn kỳ, tháng, năm mà mình muốn tra cứu. Sau đó 

thực hiện tra cứu thông tin. 

 

Biểu đồ chỉ số. 



 

b) Thông tin hóa đơn 

Thông tin về sản lượng điện tiêu thụ, số tiền khách hàng cần thực hiện thanh toán. 

 



c) Hóa đơn điện tử 

Khách hàng có thể tra cứu và xem các hóa đợn điện tử của khách hàng. 

 

d) Thông tin nợ tiền điện 

Thông tin về các tháng nợ và số tiền nợ của khách hàng. 

e) Thông tin thanh toán tiền điện 

Lịch sử thanh toán tiền điện của khách hàng. 

 



f) Lịch ngừng giảm cung cấp điện 

Tra cứu chi tiết lịch ngừng giảm cung cấp điện trong vòng 1 tuần của khách hàng. 

 

g) Lịch ghi chỉ số. 

Thông tin lịch ghi chỉ số của khách hàng theo từng tháng. 

h) Điểm thu tiền điện 

Thông tin điểm thu tiền điện (ngân hàng, điện lực...) để khách hàng thuận lợi trong 

việc đóng tiền điện. 



 

i) Thông tin giá bán điện 

Thông tin giá bán điện đang áp dụng với khách hàng. 

 

6. Màn hình tài khoản. 

Thông tin về quản lý tài khoản khách hàng, cập nhật thông tin tài khoản, cập nhật 

mật khẩu khách hàng... 



 

a) Thông tin tài khoản 

Những thông tin chi tiết của tài khoản được hệ thống quản lý trên thiết bị. 

 

b) Thay đổi thông tin liên hệ. 

Khách hàng có thể thực hiện cập nhật lại các thông tin liên hệ khách hàng (số điện 

thoại, email,...) 



 

c) Thay đổi mật khẩu. 

Khách hàng có thể thực hiện cập nhật lại mật khẩu của khách hàng. Tại đây khách 

hàng cần nhập đúng các mật khẩu cũ hiện tại đang sử dụng. Sau đó thực hiện nhập 

mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới với hệ thống. Sau đó thông tin mật 

khẩu của khách hàng sẽ được cập nhật vào hệ thống. 

 

d) Đăng ký nhận thông báo. 

Khách hàng thực hiện đăng ký nhận tin nhắn từ hệ thống( thông tin chỉ số, hóa 

đơn, lịch ngừng giảm cung cấp điện,...). khách hàng đăng ký thành công, sau khi 



có những thông tin khách hàng đăng ký, hệ thống sẽ tự động gửi thông tin đến 

khách hàng thông báo. 

 

e) Đăng xuất. 

Khách hàng thực hiện thoát khỏi ứng dụng. 




