
 Hướng dẫn kích hoạt ứng dụng và đăng ký ví điện tử Payoo 

 Sau khi cài đặt thành công, logo của ứng dụng            được thêm vào màn hình home của thiết bị.  

Sau đó, KH phải thực hiện kích hoạt tài khoản trước khi sử dụng.  

Bước 1: Khi khởi động ứng dụng Payoo, màn hình sẽ hiển thị yêu cầu tạo mã pin mới, mã pin sẽ bao 

gồm 4 số ký tự và tiếp tục được xác thực nhập mã pin mới lại một lần nữa. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

Bước 2: Sau khi tạo mã pin mới thành công, KH thực hiện đăng ký tài khoản trên Payoo                        

nhấn vào Đăng ký ngay. KH nhập vào đầy đủ thông tin các trường đăng ký, sau đó nhấn chọn “Tôi đã đọc, 

hiểu rõ và đồng ý…” và nhấn nút Đăng ký. 

  



Bước 3: Sau khi đã nhập chính xác các thông tin, ứng dụng sẽ yêu cầu KH nhập vào Mã đăng ký đã 

được cấp khi đăng ký dịch vụ, tiếp tục nhấn nút Đồng ý. 

Bước 4: Sau khi hoàn tất các bước, ứng dụng sẽ gửi thông báo đăng ký thành công Ví điện tử Payoo đến 

KH được hiển thị trên màn hình và đồng thời kích hoạt tài khoản đã đăng ký trên thiết bị. 

 

                                       

Trong đó:  

•  Mã xác nhận: là chuỗi 6 kí tự được hệ thống gửi theo hình thức tin nhắn SMS về số điện thoại KH 

đăng ký sử dụng ứng dụng Payoo.  

• Tên ví điện tử: là chuỗi từ 6 đến 20 kí tự, đồng thời là tên truy nhập tài khoản của Payoo. Trường hợp 

tên KH nhập trùng với tên đã có người khác sử dụng thì phải tiếp tục nhập tên khác bằng cách thêm số hoặc 

ký tự bất kỳ sao cho tên không bị trùng lặp với bất kỳ tài khoản nào đã đăng ký sử dụng trước đó. 

•  Mật khẩu: là chuỗi ký tự do KH tự đặt và ghi nhớ để đăng nhập ứng dụng những lần tiếp theo. Quy 

định đặt mật khẩu là chuỗi >= 8 ký tự. 

•  Nhập lại mật khẩu: nhập lại chuỗi tương tự Mật khẩu bên trên. 

 

Đăng nhập ứng dụng: 

-  Sau khi KH kích hoạt ứng dụng thành công thì từ lần sử dụng sau, khi mở ứng dụng màn hình chỉ sẽ 

hiển thị yêu cầu nhập mã pin cho tài khoản đã tạo trước đó.                                       

-  Khi nhập mã pin chính xác, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình Payoo. Nhấn chọn vào biểu tượng Payoo            

trên màn hình sẽ hiện ra các chức năng Payoo và KH có thể sử dụng tất cả các chức năng của ứng dụng này. 

 



                                     

 

2. Thanh toán hóa đơn cước Internet FPT 

Bước 1: Chọn chức năng Thanh toán hóa đơn.  

Bước 2: Chọn thanh toán dịch vụ Internet. 

 

                                        



Bước 3: Lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: FPT Telecom 

Bước 4: Nhập số hợp đồng mà KH muốn thanh toán. 

 

                                   

Bước 5: Sau khi nhập số hợp đồng, ứng dụng sẽ hiển thị thông tin hóa đơn còn nợ cước, nhấn chọn 

tháng hóa đơn cần thanh toán, đồng thời lúc đó Tổng tiền cũng sẽ thay đổi theo số tiền cước hóa đơn mà KH 

đã nhấn chọn và nhấn nút Tiếp tục.  

Bước 6: Lựa chọn hình thức thanh toán Ví điện tử. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị màn hình thanh toán hóa 

đơn thành công.  

 

                                              

 


