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1. Tải ứng dụng
Để sử dụng hệ thống giao dịch trên mobile, khách hàng tải bản cài đặt theo hướng dẫn sau:
-

-

Tải ứng dụng AIPro cho IPhone/IPad:
•

Bước 1: Vào App Store trên máy IPhone/IPad.

•

Bước 2: Nhấn tìm kiếm “AIPro”

•

Bước 3: Nhấn vào Cài đặt để cài đặt ứng dụng vào máy.

Tải ứng dụng AIPro cho các dòng điện thoại, máy tính bảng Android:
•

Bước 1: Vào Play Store trên máy

•

Bước 2: Nhấn tìm kiếm “AIPro”.

•

Bước 3: Nhấn vào Cài đặt để cài đặt ứng dụng vào máy

2. Hướng dẫn đăng nhập
2.1 Đăng nhập
Bước 1: Sau khi tải ứng dụng về điện thoại,
khách hàng nhấn vào Icon ứng dụng

để đăng

nhập vào hệ thống.
Bước 2: Đăng nhập
Cách 1: Đăng nhập bằng mật khẩu
•

Tên đăng nhập: STK đăng nhập vào
AInvest của khách hàng tại AIS (bao
gồm 6 số cuối)

•

Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập vào
AInvest của Khách hàng tại AIS

•

Click vào nút

để đăng

nhập vào hệ thống.
•

Nút “Lưu mật khẩu” để lưu lại mật
khẩu cho lần đăng nhập sau.

Cách 2: Đăng nhập bằng vân tay
Nhập Tên đăng nhập và nhấn vào biểu
tượng vân tay để đăng nhập
Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng AInvest có thể sử dụng ngay với mật khẩu đăng nhập và mật
khẩu đặt lệnh trên AIPro mà không cần đăng ký giao dịch trực tuyến.
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2.2 Lựa chọn ngôn ngữ
Để thay đổi ngôn ngữ, khách hàng nhấn vào biểu tượng ngôn
ngữ trên góc trên bên phải màn hình đăng nhập, như hình
bên dưới:

2.3 Quên mật khẩu
Khách hàng quên mật khẩu có thể lấy mật khẩu mới bằng cách nhấn vào

tại

màn hình đăng nhập chính và thực hiện theo các bước:
Bước 1: Nhấn vào Quên mật khẩu.
Bước 2: Tại màn hình quên mật khẩu hiện ra, khách
hàng nhập các thông tin:
Số tài khoản: Số tài khoản của khách hàng tại AIS, là
6 số cuối của số lưu ký, ví dụ: 000069
Số chứng minh nhân dân: Số chứng minh nhân dân
khách hàng đăng ký với AIS
Địa chỉ email: địa chỉ email khách hàng đã đăng ký
với AIS
Nhập ký tự trong ảnh: Chuỗi ký tự hiển thị trong hình
bên dưới
Bước 3: Click vào nút Tiếp tục
Bước 4: Nhập mã OTP hệ thống gửi về SĐT khách hàng đăng ký và click nút “Xác nhận”
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Thực hiện thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo và gửi mật khẩu đăng nhập mới vào
Email của khách hàng.
Nhấn Quay lại để thoát khỏi màn hình đổi mật khẩu.
2.4 Khác
Phần Hết phiên đăng nhập sau thể hiện thời gian hệ thống tự thoát nếu khách hàng không
tương tác. Khách hàng có thể lực chọn: 5 phút, 10 phút … hoặc để thời gian mặc định của
hệ thống.
Ngoài ra hệ thống cho phép khách hàng xem các thông tin như: Điều khoản sử dụng, Công
bố rủi ro, Hướng dẫn sử dụng, Liên hệ tại thanh menu ngang bên dưới màn hình đăng nhập.
3. Chọn tài khoản
3.1 Chọn tài khoản mặc định
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, khách hàng chọn
tài khoản sử dụng thường xuyên để đặt làm tài
khoản mặc định. Sau khi chọn tài khoản mặc định,
tài khoản lựa chọn sẽ được lưu hiển thị mặc định
trong các lần đăng nhập vào hệ thống của khách
hàng.
Bước 1: Nhấn vào vùng chọn tài khoản tại góc
trái trên cùng của màn hình
Bước 2: Click vào “Đổi tài khoản mặc định” và
chọn tài khoản khách hàng muốn đặt làm tài
khoản mặc định.
Hệ thống thông báo “Đã đổi tài khoản mặc định
thành công”
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3.2 Chọn tài khoản hiển thị
Bước 1: Nhấn vào vùng chọn tài khoản tại góc phải trên
cùng của màn hình
Bước 2: Tại màn hình hiện ra, chọn tài khoản mà khách
hàng muốn thực hiện giao dịch, sau khi chọn tài khoản thực
hiện giao dịch, các màn hình chức năng bên dưới sẽ hiển thị
thông tin theo tài khoản lựa chọn.

4. Bảo mật
4.1 Đăng ký vân tay
Khách hàng có thể đăng ký sử dụng vân tay để truy cập hệ thống AIPro với độ bảo mật cao
ngay trên ứng dụng.
Bước 1: Trên menu hệ
thống, khách hàng chọn
vào biểu tượng

tại

góc trên bên trái ứng
dụng
Bước 2: Tại màn hình
hiện ra, chọn “Đăng ký
vân tay”
Bước 3: Khách hàng
nhập “Mật khẩu đăng
nhập” để xác nhận hoàn
tất đăng ký truy cập bằng
vân tay.

5

Hướng dẫn sử dụng AIPro
Sau khi đăng ký xong, khách hàng có thể sử dụng vân tay để đăng nhập hệ thống tại màn
hình đăng nhập sau khi nhập số tài khoản (Vân tay sử dụng là vân tay đã đăng ký với điện
thoại).
4.2 Đổi mật khẩu đăng nhập
Để thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập, khách hàng thực hiện các bước sau:
Bước 1: Trên menu
hệ

thống,

khách

hàng chọn vào biểu
tượng

tại góc

trên bên trái ứng
dụng và chọn “Đổi
mật khẩu”
Bước 2: Nhập các
thông tin:
Mật khẩu cũ: Mật
khẩu đăng nhập hiện
tại mà khách hàng
đang dùng.
Mật khẩu mới: Mật
khẩu mới mà khách
hàng muốn thay đổi,
mật khẩu mới yêu
cầu tối thiểu 8 ký tự
Nhập lại mật khẩu mới.
Bước 3: Nhấn nút Đổi mật khẩu
Bước 4: Nhập mã OTP (được gửi vào SĐT khách hàng đã đăng ký) để hoàn tất giao dịch.
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4.3 Đổi PIN
Các bước thực hiện đổi PIN (mật khẩu giao dịch):
Bước 1: Trên menu
chính,

chọn

tượng

biểu

tại góc

trên bên trái và chọn
“Đổi PIN” tại màn
hình hiện ra.
Bước 2: Nhập các
thông tin:
PIN cũ: Mật khẩu
giao dịch hiện tại mà
khách

hàng

đang

dùng.
PIN mới: Mật khẩu
mới mà khách hàng
muốn thay đổi, mật
khẩu mới yêu cầu tối
thiểu 8 ký tự.
Nhập lại PIN mới
Bước 3: Nhấn nút Đổi PIN
Bước 4: Nhập mã OTP (được gửi vào SĐT khách hàng
đã đăng ký) để hoàn tất giao dịch
4.4 Quên PIN
Trường hợp khách hàng quên mã PIN có thể yêu cầu cấp
lại mã PIN mới bằng cách chọn chức năng Quên PIN
bằng cách:
Bước 1: Trên menu chính, chọn biểu tượng

tại góc

trên bên trái và chọn “Quên PIN” tại màn hình hiện ra.
Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Quên PIN, khách
hàng nhấn Xác nhận để hoàn tất. Sau khi thực hiện hệ
thống sẽ sinh mã PIN mới cho khách hàng và gửi đến
email khách hàng đã đăng ký với AIS
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5. Đăng xuất
Trên menu chính, chọn biểu tượng

tại góc trên bên trái và chọn Thoát.

Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo Bạn có muốn thực sự thoát ứng dụng AIS AIPro? Khách hàng
chọn Có để thoát và chọn Không để ở lại ứng dụng.
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