HƯỚNG DẪN TOÀN TRÌNH CẤP PHÁT
CHỨNG THƯ SỐ SERVER CHO KH DÙNG
HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

1. KH TẠO YÊU CẦU
SINH KHOÁ
2. NHÂN VIÊN VIETTEL
CẤP CTS CHO KH
3. KH KÍCH HOẠT CTS
SERVER ĐỂ SỬ DỤNG

PHẦN 1: KHÁCH HÀNG TẠO YÊU CẦU SINH KHOÁ
Sau khi KH nhận được tài khoản thì đăng nhập hệ thống Hoá đơn điện tử (HDDT)
https://business.sinvoice.viettel.vn/dang-nhap.html









Ngay tại Trang chủ  Khởi tạo thông tin doanh nghiệp  2. Tra cứu chứng thư số
 Thêm mới thì KH chọn các thông tin như sau:
- Chi nhánh/Doanh nghiệp:
- Loại chứng thư số: Chữ ký server
- Nhấn chọn “Sinh cặp khoá”

Hệ thống thực hiện sinh khoá cho yêu cầu cấp CTS mà KH vừa tạo  KH nhấn
Lưu lại
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Phần 2: NHÂN VIÊN VIETTEL THỰC HIỆN CẤP CTS CHO KH
Căn cứ theo hợp đồng đã ký kết với KH thì nhân viên bán hàng thực hiện truy cập
hệ thống Viettel-CA – hệ thống đang thực hiện cấp CTS cho USB Token
(http://vtt.viettel.vn  BCCS Protal cũ  Hệ thống Viettel-CA)  Đăng nhập

1. Chọn Quản lý khách hàng CA Quản lý khách hàng CA  Tiếp nhận yêu
cầu CA
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2. Gõ MST để tìm kiếm thông tin khách hàng

- Nếu tồn tại KH trên hệ thống thì hệ thống tự động load toàn bộ thông tin KH
hiển thị trên giao diện. Nhân viên không cần nhập thêm thông tin
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- Nếu chưa tồn tại thì hệ thống báo “Không tìm thấy thông tin khách hàng”.
Người dùng phải nhập mới hoàn toàn thông tin khách hàng người đại diện
theo pháp luật
3. Chọn thông tin sản phẩm

-

Loại thiết bị: HSM
Gói chứng thư: ORG_HSM_CA4
Số tháng sử dụng
HTHM
Căn cứ theo hợp đồng đã ký với KH để chọn số tháng và HTHM tương ứng
theo đúng chính sách của công văn 356//VTT-GPDN ngày 11/01/2018
Ví dụ: Đã ký kết miễn phí 12 tháng sử dụng thì chọn
+ Số tháng sử dụng: 12 tháng
+ HTHM: CA4_HD_MP-CTS MP năm đầu
4. Upload hồ sơ
Upload đầy đủ các hồ sơ đã ký kết với KH theo đúng quy trình cung cấp
dịch vụ Viettel-CA số QT.VTT.GPDN.45  Nhấn Ghi lại và Gửi
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5. Phê duyệt yêu cầu
Sau khi nhân viên tạo và gửi yêu cầu đi thì yêu cầu trạng thái Chờ phê duyệt.
Nhân viên tạo yêu cầu liên hệ với người quản lý để được phê duyệt yêu cầu.
Lưu ý: Luồng thực hiện tương tự như phê duyệt yêu cầu cấp CTS dành cho USB
Token
6. Cấp CTS
Sau khi yêu cầu đã được phê duyệt thành công thì nhân viên tạo yêu cầu thực hiện
chọn Quản lý khách hàng CA Quản lý khách hàng CA  Tìm kiếm yêu cầu
GDV  Tìm kiếm yêu cầu theo MST  Cấp CTS
Tại phần Tuỳ chọn thì chọn: Sử dụng CSR từ hệ thống HDDT  Nhấn Cấp
CTS

Sau 20s hệ thống thực hiện cấp CTS xong thì báo kết quả thành công
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PHẦN 3: KÍCH HOẠT CHỨNG THƯ SỐ SERVER
Sau khi nhân viên Viettel cấp thành công CTS Server cho KH thì KH thực hiện
kích hoạt chứng thư số trên hệ thống HDDT

Kh đăng nhập hệ thống HDDT  Khởi tạo thông tin doanh nghiệp  2. Tra cứu
chứng thư số  Tìm kiếm  Kích hoạt

Nhấn chọn Kích hoạt
chứng thư số thành công”

thành công thì hệ thống báo “Kích hoạt

Lưu ý: KH có thể có nhiều chứng thư số trạng thái Hoạt động trên hệ thống
HDDT, tuy nhiên hiện tại khi KH lập hoá đơn điện tử thì hệ thống sẽ lấy chứng thư
số có ngày bắt đầu hiệu lực gần nhất để tự động ký cho KH
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