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I. GIỚI THIỆU
Chƣơng trình quản lý giao dịch thanh toán trực tuyến tại cổng http://merchant.vnpay.vn/ đƣợc xây
dựng dành riêng cho các Đơn vị kết nối với cổng thanh toán VNPAY.
Chƣơng trình hỗ trợ đơn vị quản lý toàn bộ giao dịch đƣợc thực hiện từ những website TMĐT đã tích
hợp thành công với cổng thanh toán VNPAY, giúp các đơn vị tra cứu danh sách các giao dịch thanh
toán trực tuyến thực hiện trên website/ ứng dụng bán hàng, theo dõi doanh số thanh toán, yêu cầu
hoàn trả, xem và xuất báo cáo giao dịch,…
Sơ đồ chức năng website http://merchant.vnpay.vn/

Trang chủ
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Định nghĩa thuật ngữ và các từ viết tắt
Thuật ngữ

Mô tả

ĐVCNTT

Đơn vị chấp nhận thanh toán là các doanh nghiệp TMĐT kết nối với
cổng thanh toán VNPAY

Website TMĐT

Website thƣơng mại điện tử của ĐVCNTT kết nối với cổng thanh
toán VNPAY

GD

Giao dịch

Trạng thái GD:
GD thành công
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Thuật ngữ

Mô tả

GD chƣa hoàn tất

Khách hàng dừng thao tác trong quá trình thực hiện giao dịch. Ví dụ: nhập
thiếu trƣờng thông tin thanh toán bất kỳ và không thao tác tiếp, nhập thông
tin thẻ xong không tiếp tục nhập OTP,…

GD lỗi

Giao dịch không thành công, bao gồm các giao dịch do thông tin tài
khoản/ thẻ không hợp lệ, không đủ tiền trong tài khoản, thẻ quá hạn, lỗi hệ
thống,…

GD đảo

Giao dịch đã thực hiện đảo hoàn tiền cho khách hàng.
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II. HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đăng nhập
Bước 1: Truy cập website http://merchant.vnpay.vn/ thành công. Nhấn vào nút Đăng nhập tại màn
hình.

Bước 2: Tại màn hình đăng nhập, nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu. Nhấn nút Đăng nhập. Khi đăng
nhập thành công hệ thống hiển thị màn hình chính của trang quản lý.

2. Tra cứu giao dịch thanh toán
Bước 1: Đăng nhập website http://merchant.vnpay.vn/. Từ menu trái chọn chức năng GD Thanh
toán, hiển thị màn hình sau:
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Bước 2: Để xem tất cả các giao dịch, nhấn vào link Xem tất cả.

Để tìm kiếm các giao dịch trong một khoảng thời gian nào đó theo các tiêu chí mong muốn,
ĐVCNTT lựa chọn một hoặc một số tiêu chí trên màn hình, bao gồm:




Ngân hàng: chọn từ danh sách có sẵn.
Mã GD VNPAY: nhập mã giao dịch muốn tìm kiếm.
Từ ngày: chọn từ lịch có sẵn.
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Đến ngày: chọn từ lịch có sẵn.
Số hóa đơn: nhập số hóa đơn giao dịch muốn tìm kiếm.
Trạng thái: chọn từ danh sách có sẵn.

Sau khi nhập thông tin, nhấn nút Tìm kiếm. Màn hình sẽ hiển thị kết quả.
Để xem giao dịch trên excel thì nhấn nút Xuất excel, màn hình hiển thị 2 lựa chọn: mở xem file ngay
hoặc lƣu file về máy cá nhân.

Bước 3: Để xem chi tiết giao dịch thanh toán, nhấn vào phần số tiền của giao dịch tƣơng ứng.
o Chi tiết một giao dịch thành công.

o Chi tiết một giao dịch đã gửi yêu cầu hoàn trả đang và đã xử lý.
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Giao dịch này hiển thị thêm các thông tin sau:




Giao dịch hoàn tiền: Mã GD hoàn, số tiền hoàn.
Số tiền còn lại.
Kiểu hoàn tiền: Hoàn một phần hay Hoàn toàn phần.

3. Thực hiện yêu cầu hoàn tiền
-

Bƣớc 1: Tại màn hình kết quả Tra cứu giao dịch nhƣ trên, chọn xem chi tiết giao dịch thanh toán
có trạng thái “Thành công” và chƣa gửi yêu cầu hoàn tiền lần nào.
Bƣớc 2: Nhấn nút Hoàn tiền, màn hình hiển thị thêm vùng yêu cầu nhập thông tin hoàn nhƣ sau:



Chọn loại hoàn tiền: Hoàn toàn phần (hoàn trả lại toàn bộ giá trị giao dịch cho khách hàng)
hoặc Hoàn một phần (hoàn trả lại một phần giá trị của giao dịch cho khách hàng).
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-

Nếu chọn Hoàn một phần, nhập số tiền muốn hoàn (lƣu ý, số tiền hoàn trả phải nhỏ hơn giá trị
giao dịch)
 Nhập lý do yêu cầu hoàn tiền.
Bƣớc 3: Sau khi nhập thông tin hoàn tiền, nhấn nút Hoàn tiền, màn hình sẽ hiển thị thông báo gửi
yêu cầu hoàn tiền giao dịch thành công.

Yêu cầu hoàn tiền cho giao dịch này sẽ đƣợc gửi đến bộ phận xử lý hoàn tiền của VNPAY. Thời gian
xử lý hoàn tiền là 3-5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận yêu cầu (trừ thứ bảy, chủ nhật). Giao dịch có
thể đƣợc duyệt hoàn hoặc bị từ chối hoàn.

4. Tra cứu giao dịch hoàn trả
Bước 1: Đăng nhập website http://merchant.vnpay.vn/ thành công. Từ menu trái chọn Giao dịch
hoàn tiền, màn hình hiển thị nhƣ sau:

Bước 2: Để tìm kiếm các giao dịch Hoàn tiền trong một khoảng thời gian nào đó theo các tiêu chí
mong muốn, ĐVCNTT lựa chọn một hoặc một số tiêu chí trên màn hình, bao gồm:
o
o
o
o
o
o

Mã giao dịch gốc: nhập mã giao dịch thanh toán của giao dịch hoàn tiền.
Số hóa đơn: nhập số hóa đơn giao dịch.
Từ ngày: chọn từ lịch có sẵn.
Đến ngày: chọn từ lịch có sẵn.
Kiểu hoàn tiền: tất cả, hoàn 1 phần, hoàn toàn phần.
Trạng thái: chọn từ danh sách có sẵn.
 Chờ duyệt: chờ bộ phận xử lý hoàn của VNPAY phê duyệt yêu cầu hoàn trả.
 Chưa hoàn tất: giao dịch yêu cầu hoàn trả đã đƣợc đƣa vào xử lý hoàn.
 Bị từ chối: yêu cầu hoàn trả cho giao dịch đã bị từ chối.
 Chuyển sang ngân hàng: yêu cầu giao dịch hoàn trả đã đƣợc xử lý và gửi sang ngân hàng.
 Đã hoàn tiền: giao dịch đã hoàn tiền cho khách hàng thành công.

Sau khi nhập điều kiện tìm kiếm nhấn nút Tìm kiếm. Màn hình sẽ hiển thị kết quả tƣơng ứng.
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Bước 3: Để xem chi tiết giao dịch hoàn tiền, nhấn vào thông tin số tiền tƣơng ứng với giao dịch.

Bước 4: Để xem file dạng excel ngƣời dùng nhấn nút Xuất excel, màn hình hiển thị 2 lựa chọn: mở
xem file ngay hoặc lƣu file về máy cá nhân.

5. Xem báo cáo chi tiết giao dịch
Bước 1: Đăng nhập website thành công. Từ menu trái chọn chức năng Báo cáo, chọn Báo cáo chi
tiết giao dịch.
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Bước 2: Để xem báo cáo chi tiết các giao dịch trong một khoảng thời gian nào đó theo các tiêu chí
mong muốn, ĐVCNTT lựa chọn một hoặc một số tiêu chí trên màn hình, bao gồm:






Website: hiển thị mặc định website hiện tại.
Ngân hàng: hiển thị danh sách có sẵn.
Từ ngày: chọn từ lịch có sẵn.
Đến ngày: chọn từ lịch có sẵn.
Trạng thái: chọn từ danh sách có sẵn bao gồm:

Bước 3: Sau khi nhập thông tin điều kiện tìm kiếm hợp lệ, nhấn nút Tìm kiếm, màn hình hiển thị
danh sách giao dịch tƣơng ứng
Bước 4: Để xem file dạng excel ngƣời dùng nhấn nút Xuất excel, màn hình hiển thị 02 lựa chọn: mở
xem file ngay hoặc lƣu file về máy cá nhân.

6. Xem báo cáo tổng hợp giao dịch
Bước 1: Đăng nhập website thành công. Từ menu trái chọn chức năng Báo cáo, chọn Báo cáo tổng
hợp giao dịch.
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Bước 2: Nhập tiêu chí tìm kiếm đƣợc hỗ trợ nhƣ sau:
o
o
o
o

Website: hiển thị mặc định website hiện tại hoặc lựa chọn trong danh sách.
Ngân hàng: hiển thị danh sách có sẵn.
Từ ngày: chọn từ lịch có sẵn.
Đến ngày: chọn từ lịch có sẵn.

Bước 3: Sau khi nhập thông tin điều kiện tìm kiếm hợp lệ, nhấn nút Tìm kiếm, màn hình hiển thị kết
quả tƣơng ứng.
Bước 4: Để xem file dạng excel ngƣời dùng nhấn nút Xuất excel, màn hình hiển thị 2 lựa chọn: mở
xem file ngay hoặc lƣu file về máy cá nhân.

7. Xem thông tin doanh nghiệp
Bước 1: Trỏ chuột vào vùng tài khoản, chọn chức năng Thông tin tài khoản.
Bước 2: Hiển thị màn hình Thông tin tài khoản nhƣ sau:
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8. Đổi mật khẩu
Bước 1: ĐVCNTT đăng nhập website thành công, trỏ vào vùng tài khoản chọn chức năng Đổi mật
khẩu.

Bước 2: Hiển thị màn hình yêu cầu nhập thông tin mật khẩu mới:
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Lưu ý: mật khẩu mới phải đảm bảo đúng yêu cầu sau: là chuỗi có tối thiểu 06 ký tự, chứa ít nhất 01
ký tự chữ hoa và 01 ký tự số.
Bước 3: Sau khi nhập thông tin hợp lệ nhấn nút Thay đổi, màn hình hiển thị thông báo Đổi mật khẩu
thành công.
Từ lần đăng nhập sau, ngƣời dùng sử dụng mật khẩu mới để đăng nhập.

9. Quên mật khẩu
Vui lòng liên hệ với VNPAY để đƣợc cấp lại mật khẩu.

10. Đăng xuất
Tại màn hình đã Đăng nhập, trỏ vào vùng thông tin tài khoản nhấn Đăng xuất. Phiên đăng nhập của
tài khoản kết thúc, hiển thị màn hình đăng nhập trống.
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