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HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ CHO 

NGƯỜI BÁN 

(Signer Client) 

Bước 1: truy cập vào trang https://d-invoice.vn/hotro/ và chọn tải về “Phần mềm 

ký số cho bên bán” 

 

Bước 2: giải nén file tải về và tiến hành chạy file setup.exe để cài đặt 
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Sau khi cài đặt thành công thì có biểu tượng chương trình ở Program và ở thanh 

Taskbar 

 

Bước 3: khai báo kết nối đến tài khoản D-Invoice 

Mở biểu tượng SignerClient ở Taskbar hoặc Program và nhấn biểu tượng   

để bắt đầu khai báo kết nối 

1) Phương thức mã hóa 

+ Đối với Windows 7 trở về trước: MD5, SHA1 

+ Đối với Windows 10: SHA256, SHA512 

2) Host: https://truycap.d-invoice.vn 

3) Người dùng: được cung cấp khi khởi tạo tài khoản 

4) Mật khẩu: được cung cấp khi khởi tạo tài khoản 

5) Mã bảo mật: điền mã bảo mật hiển thị dưới dạng hình ảnh 
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Khai báo thành công thì chương trình hiển thị thông báo 

 

Bước 4: chọn chữ ký số 

Nhấn nút chọn chữ ký số, chương trình sẽ liệt kê ra các Chữ ký số đã liên kết với 

máy tính (Lưu ý cài đặt phần mềm chữ ký số của Nhà cung cấp Chữ ký số trước 

khi khai báo) 
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Nếu không thấy hiện thị chữ ký số mong muốn có thể nhấn “More choices” để hiện 

danh sách đầy đủ của Chữ ký số, sau khi chọn xong nhấn OK để xác nhận 

Một cửa sổ hiện liên yêu cầu nhập mã PIN của token Chữ ký số: 

 

Sau khi kết nối thành công chương trình sẽ hiển thị thông báo 

 

Bước 5: tiến hành truy cập website: https://truycap.d-invoice.vn để sử dụng phần 

mềm 
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