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KHAI BÁO, THIẾT LẬP BAN ĐẦU 

 

Bước 1: đăng nhập vào trang sử dụng hóa đơn điện tử D-Invoice https://truycap.d-

invoice.vn theo tài khoản quản trị được cung cấp khi khởi tạo 

 

Bước 2: khai báo “Thông tin đơn vị” 

Nơi khai báo các thông tin chung của đơn vị. Nhấn nút sửa để thay đổi các thông 

tin. 

Lưu ý: các thông tin “Tên công ty”, “Mã số thuế”, “Địa chỉ” trong trường hợp có 

thay đổi vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn xử 

lý. 
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Bước 3: khai báo “Người dùng” 

Nơi quản lý, khai báo người dùng. Thao tác thêm, xóa, chỉnh sửa thông tin người 

dùng. 

Người dùng quản trị: có mã tài khoản là MST của doanh nghiệp được cung cấp 

bởi bên triển khai và sử dụng để quản trị hệ thống 

Người dùng cuối: được tạo ở chức năng người dùng khi đăng nhập bằng tài 

khoản quản trị, mã tài khoản phải được đặt theo cấu trúc là ABC@[MST] 

Các thông tin khai báo: 

1) Tên đăng nhập: đặt theo cấu trúc là ABC@[MST] 

2) Trạng thái: Đang hoạt động hoặc Đóng 

3) Phân quyền: chọn nhóm và phân quyền cho Người dùng 

4) Tên tài khoản: điền thông tin về tên Người dùng 

5) Điện thoại: tùy chọn 

6) Địa chỉ email: tùy chọn 

7) Ghí chú: tùy chọn 
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Bước 4: khai báo “Mẫu hóa đơn/Mẫu in” 

Nơi khai báo mẫu hóa đơn, báo cáo. Được thực hiện bởi nhân viên triển khai. 

 

Bước 5: thông tin “Lịch sử đăng ký” 

Nơi hiện thị các thông tin về gói hóa đơn được đăng ký. Không thể chỉnh sửa bởi 

người dùng. 

 

Bước 6: khai báo “Thông số chung” 

Nơi khai báo thông số chung của hệ thống và các kết nối tích hợp. Được thực hiện 

bởi nhân viên triển khai. 
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