
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng 

Giao dịch qua web 

FLEX 

Version 6 

 

10/2012 



1.1. Quản lý tài khoản 

1.1.1. Quản lý tài khoản/Quản lý cảnh báo 

1.1.1.1.Cảnh báo chứng khoán 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” => “Qu ản lý cảnh báo” 

 

Bước 2:  Chọn “Cảnh báo chứng khoán” 

Bước 3: Chọn nút “Hi ệu chỉnh” 

 

Bước 4: Nhập các thông tin 

� Cổ phiếu: Nhập mã cổ phiếu 
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� Chọn Tăng /Giảm 

� Chọn một trong các lựa chọn: 

� Tới giá: Nhập giá (ñơn vị ñồng), khi giá khớp của mã chứng khoán tăng hoặc giảm tới 
giá này thì sẽ có cảnh báo tới khách hàng 

� Tới KL: Nhập khối lượng (ñơn vị cổ phiếu): Khi khối lượng cổ phiếu khớp ñạt ñến 
khối lượng này sẽ có cảnh báo tới khách hàng 

� Tới GT: Nhập giá trị (ñơn vị VNð): Khi tổng khối lượng khớp của cổ phiếu ñạt tới 
giá trị này sẽ có cảnh báo tới khách hàng. 

Bước 5: Nhấn nút “Lưu” ñể ghi lại thông tin 

Bước 6: Nhấn “Kết thúc” ñể hoản tất việc khai báo Cảnh báo chứng khoán 

1.1.1.2.Cảnh báo khối lượng và thị trường 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” => “Qu ản lý cảnh báo” 

 

Bước 2: Chọn “Cảnh báo khối lượng và giá thị trường” 

Bước 3: Chọn nút “Hi ệu chỉnh” 
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Bước 4: Nhập các thông tin 

� Thị trường: Chọn loại thị trường HOSE/HNX/UPCOM 

� Chọn Tăng /Giảm 

� Chọn một trong các lựa chọn: 

� Tới KL: Khi khối lượng khớp của cả thị trường ñạt tới giá trị này thì hệ thống sẽ có 
thông báo tới nhà ñầu tư. 

� Tới GT: Khi giá trị khớp của cả thị trường ñạt tới giá trị này thì hệ thống sẽ có thông 
báo tới nhà ñầu tư. 

Bước 5: Nhấn nút “Lưu” ñể ghi lại thông tin 

Bước 6: Nhấn “Kết thúc” ñể hoản tất việc khai báo Cảnh báo khối lượng và giá thị trường 

1.1.1.3.Cảnh báo chỉ số 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” => “C ảnh báo chỉ số Index” 

 

Bước 2: Chọn “Cảnh báo chỉ số Index” 

Bước 3: Chọn nút “Hi ệu chỉnh” 
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Bước 4: Nhập các thông tin 

� Chỉ số: Chọn loại chỉ số: VNIndex, HNXIndex, Upcom Index 

� Chọn Tăng /Giảm 

� Chọn Tới (Index): Nhập chỉ số Index, khi thị trường ñạt tới chỉ số này thì hệ thống sẽ 
thông báo tới khách hàng. 

Bước 5: Nhấn nút “Lưu” ñể ghi lại thông tin 

Bước 6: Nhấn “Kết thúc” ñể hoản tất việc khai báo Cảnh báo chỉ số Index 

1.1.2. Quản lý tài khoản/ Thay ñổi mật mã ñăng nhập 

Bước 1: Chọn “Qu ản lý tài khoản” => “Thay ñổi mật mã ñăng nhập”  

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

� Mật mã ñăng nhập cũ 

� Mật mã ñăng nhập mới 

� Nhập lại mật mã ñăng nhập mới 

� Nhập 5 ký trong hình bên 
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Bước 3: Click nút  ñể hoàn tất việc thay ñổi mật mã ñăng nhập 

1.1.3. Quản lý tài khoản/ Thay ñổi mật mã ñặt lệnh 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” => “Thay ñổi mật mã ñặt lệnh”  

 

Bước 2: Nhập các thông tin: 

� Mật mã ñặt lệnh cũ 

� Mật mã ñặt lệnh mới 

� Nhập lại mật mã ñặt lệnh mới 

� Nhập 5 ký trong hình bên 

Bước 3: Click nút  ñể hoàn tất việc thay ñổi mật mã ñặt lệnh. 

1.1.4. Quản lý tài khoản/ Thay ñổi thông tin liên lạc 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” => “Thay ñổi thông tin liên lạc”  
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Bước 2: Khách hàng chỉ ñược nhập các thông tin sau: 

� ðịa chỉ công ty 

� Số ñiện thoại nhà riêng 

� Số ñiện thoại công ty 

� ðịa chỉ Email 

� Nhập 5 ký trong hình bên 

Bước 3: Click nút  ñể hoàn tất việc thay ñổi thông tin liên lạc. 

1.1.5. Quản lý tài khoản/Tìm ki ếm thay ñổi thông tin 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” => “Thay ñổi thông tin liên lạc” 

 

Bước 2: Khách hàng chỉ ñược nhập các thông tin sau: 

� Từ ngày 

� ðến ngày  

Bước 3: Click nút  ñể hiển thị các thông tin cần tìm kiếm. 
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1.1.6. Quản lý tài khoản/L ịch sử ñăng nhập 

Bước 1: Chọn “Quản lý tài khoản” => “L ịch sử ñăng nhập” 

 

Bước 2: Khách hàng chỉ ñược nhập các thông tin sau: 

� Từ ngày 

� ðến ngày  

Bước 3: Click nút  ñể hiển thị các thông tin lịch sử ñăng nhập. 
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