1. Đăng nhập hệ thống:
Để đăng nhập hệ thống, bạn vui lòng truy cập vào trang website của VNPT Đồng
Nai http://www.vnptdongnai.vn mục “Tra cứu cước”
Nhập Mã khách hàng, mật khẩu, mã xác nhận
- Mã khách hàng và mật khẩu VNPT Đồng Nai đã cung cấp cho Khách hàng để tra
cứu thông tin Chi tiết cước. Trường hợp Khách hàng chưa sử dụng thông tin này, VNPT
Đồng Nai sẽ cung cấp lại trong Giấy thông báo cước của kỳ cước tháng 07/2015 (phát
hành trong tháng 08/2015).
Sau đó chọn nút Đăng nhập để kết nối vào Hệ thống

2. Xem hóa đơn:
Sau khi đăng nhập, bạn chọn mục Năm, Tháng tương ứng với hóa đơn tháng bạn
muốn xem và nhấn nút Xem hóa đơn

Lưu ý:
- Bạn chỉ xem được hóa đơn đã thanh toán cước

4. Download hóa đơn:
Có 2 định dạng hóa đơn để bạn download:
- Định dạng .inv: máy tính của bạn phải cài phần mềm EinvoiceViewer mới xem
được.
- Định dạng .pdf: máy tính của bạn phải cài phần mềm Adobe Reader, hoặc Foxit
Reader, hoặc bất cứ trình duyệt nào có hỗ trợ đọc file .pdf

Lưu ý:
Bạn có thể download các phần mềm này qua đường link tại website cùa VNPT
Đồng Nai

5. In hóa đơn để lưu trữ hoặc chứng minh nguồn gốc:
Dưới màn hình xem hóa đơn bạn sẽ thấy
Tùy mục đích in, bạn nhấn vào các nút lệnh tương ứng, Hệ thống sẽ thể hiện trong
một cửa sổ mới trang hóa đơn, bạn chọn mục in trên cửa sổ trình duyệt của bạn để thực
hiện xuất ra máy in

6. Quên mật khẩu:
- Trường hợp khách hàng quên mật khẩu, click chọn “ Quên mật khẩu”

Nhập thông tin yêu cầu: Mã khách hàng, câu hỏi bí mật, email và mã bảo vệ.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin chọn gửi, khách hàng sẽ nhận thông báo:

VNPT Đồng Nai sẽ gửi đến địa chỉ email khách hàng nội dung sau:

Để nhận được mật khẩu mới, sau khi nhận được mật khẩu mới do VNPT Đồng Nai cung
cấp qua Email hoặc hoặc tin nhắn SMS khách hàng đăng nhập vào hệ thống và tiến hành
đổi mật khẩu

Chọn đổi mật khẩu

Nhập lại mật khẩu cũ mà VNPT Đồng Nai vừa cung cấp và nhập mật khẩu mới của
khách hàng.
Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng gọi Đài Hỗ trợ khách hàng 0251 800126
(miễn cước từ ĐTCĐ và GPhone của VNPT Đồng Nai).

