HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC (PTXT)
CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE

NỘI DUNG

01

CÁC PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC (PTXT)

02

LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC

03

SỬ DỤNG PTXT SMART OTP

04

SỬ DỤNG PTXT SMS OTP

05

SỬ DỤNG PTXT THẺ MA TRẬN (MATRIX)

1. CÁC PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC
Với mục tiêu mang lại chất lượng dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất tới khách hàng, PINETREE thực hiện nâng cấp hệ thống
giao dịch và cho ra mắt 3 phương thức xác thực mới – là các giải pháp bảo mật ưu việt trên các kênh giao dịch trực tuyến.
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Phương thức xác thực
SmartOTP

Phương thức xác thực SMS
OTP

Khách hàng cài đặt và sử dụng
ứng dụng SmartOTP của
Pinetree để nhận mã OTP hoàn
toàn miễn phí

Mã xác thực OTP gửi về số điện
thoại mà khách hàng đăng ký khi
mở tài khoản. Phí tin nhắn SMS
nhận OTP 880đ/tin nhắn.

03
Phương thức xác thực bằng
thẻ Ma trận (Matrix)
Khách hàng đăng ký sử dụng
phương thức xác thực bằng thẻ
Matrix khi mở TK/đăng ký DV.
Mã xác thực này sẽ được gửi tới
địa chỉ Email do quý khách đăng
ký ban đầu
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2. CÁCH LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC
LỰA CHỌN PTXT TRÊN ALPHA TRADING
Bước 1: Màn hình hiện lên yêu cầu
nhập mã OTP, khách hàng chọn vào
phần “Thay đổi hình thức xác thực”

Bước 2: Khách hàng click để lựa
chọn phương thức xác thực mà mình
muốn sử dụng.

LỰA CHỌN PTXT TRÊN WEB TRADING
Bước 1: Màn hình hiện lên yêu cầu
nhập mã OTP, khách hàng chọn vào
phần “Thay đổi PTXT khác”

Bước 2: Khách hàng click để lựa chọn
phương thức xác thực mà mình muốn
sử dụng.

3. SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC SMART OTP
3.1 CÀI ĐẶT SmartOTP

Bước 1: Truy cập CH Play (Android) / App Store (IOS) và tìm kiếm với từ khóa “ Pinetree SmartOTP”
Bước 2: Nhấn nút Cài đặt
Bước 3: Sau khi cài đặt xong, click vào ứng dụng Pinetree SmartOTP để sử dụng

3.2 ĐĂNG NHẬP LẦN ĐẦU SmartOTP

Bước 1: Quý khách mở ứng
dụng Pinetree Smart OTP và
click vào nút “Bắt đầu” để vào
bước tiếp theo

Bước 2: Đối với lần đầu đăng
nhập, quý khách đăng nhập
SmartOTP bằng tài khoản giao

dịch chứng khoán
Quý khách click “Đăng nhập”
để vào bước tiếp theo.

Bước 3: Quý khách vui lòng đọc
kỹ “Thoả thuận và điều kiện sử
dụng” trước khi click “Đồng ý”

Bước 4: Quý khách sẽ nhận
được tin nhắn SMS có chứa
mã OTP. Sau khi quý khách
đã nhập OTP chính xác, hệ
thống tự động chuyển sang
màn hình tiếp theo

Bước 5: KH thực hiện cài đặt
mã Pin của ứng dụng gồm 4
chữ số.

Bước 6: Sau các bước trên,
mã OTP của quý khách sẽ
được hiển thị tự động.
Mã này sẽ thay đổi sau mỗi 30s
nhằm đảm bảo bảo mật.

4. NỘP TIỀN VÀO TÀI KHOẢN
3.3 SỬ DỤNG SmartOTP ĐỂ XÁC THỰC

Bước 1: Mở ứng dung SmartOTP
và nhập mã PIN để đăng nhập
vào ứng dụng SmartOTP

Bước 3: Trên ứng dụng giao dịch Alpha Trading:
Quý khách chọn PTXT là “SmartOTP” và điền hoặc dán (paste) mã OTP sau đó ấn “Xác nhận”

Bước 2: Sau khi nhập mã Pin, mã
OTP của sẽ được hiển thị tự động.
Khách hàng có thể chọn nút “Sao
chép” để copy nhanh mã OTP.

Bước 3: Trên Web giao dịch trading.pinetree.vn :

Quý khách chọn PTXT là “SmartOTP” và điền mã OTP như hình dưới đây:

4. SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC SMS OTP
SMS OTP được gửi về số điện thoại mà
KH đăng ký khi mở tài khoản

Trên ứng dụng giao dịch Alpha Trading:
Quý khách chọn phương thức xác thực là “SMS OTP” và điền mã OTP sau đó ấn “Xác nhận”

Trên Web giao dịch trading.pinetree.vn :
Quý khách chọn phương thức xác thực là “SMS OTP” và sau đó điền mã OTP được gửi về số điện thoại

5. SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÁC THỰC THẺ MA TRẬN (MATRIX)
Quý khách chọn phương thức xác thực là “MA TRẬN” và điền mã số tương ứng vào từng ô sau đó ấn “Xác nhận”
GIAO DIỆN XÁC THỰC MA TRẬN TRÊN WEB TRADING
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GIAO DIỆN XÁC THỰC MA TRẬN TRÊN ALPHA TRADING
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