
MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH 

VỤ VCB-IB@NKING KHTC PHIÊN BẢN 2020 

 

1. Tôi sử dụng dịch vụ VCB-ib@nking giao diện mới, nhưng tôi không thể 

đăng nhập được dịch vụ? 

Quý khách vui lòng kiểm tra phiên bản trình duyệt web quý khách đang đăng 

nhập. Trong trường hợp quý khách đang sử dụng trình duyệt web hệ điều hành 

thấp (Internet Explorer 8,9; Firefox <50), Quý khách vui lòng cập nhật phiên 

bản trình duyệt web Internet Explorer từ 11 trở lên, Firefox >57 hoặc sử dụng 

trình duyệt Google Chrome để sử dụng dịch vụ.   

  

2. Tôi đang sử dụng dịch vụ VCB-iB@nking của VCB và hiện tại khi đăng 

nhập, tôi thấy giao diện khác với mọi ngày?  

Kể từ ngày 29/10/2020, VCB chính thức cung cấp dịch vụ VCB-iB@nking 

dành cho khách hàng tổ chức phiên bản 2020 với giao diện hoàn toàn mới khi 

Quý khách đăng nhập vào chương trình VCB-iB@nking của VCB từ website 

chính thức của VCB:  https://portal.vietcombank.com.vn. 

3. Tôi vừa được ngân hàng chuyển đổi sử dung dịch vụ VCB-iB@nking với 

giao diện mới nhưng tôi chưa quen sử dụng giao diện mới thì làm thế 

nào? 

Quý khách vui lòng tham khảo về bố cục giao diện mới và các chức năng sử 

dụng tại Hướng dẫn sử dụng đăng tải ngay trên chương trình (sau khi Quý 

khách login dịch vụ) hiện được đặt tại Menu: ‘Hỗ trợ’ – ‘Hướng dẫn sử dụng’  

 

 
 

4. Tôi nhận được thông tin từ VCB sẽ triển khai dịch vụ VCB-iB@nking 

phiên bản mới, nhưng khi tôi đăng nhập dịch vụ tôi thấy giao diện chương 

trình vẫn không thay đổi  



Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Chi nhánh VCB đầu mối quản lý để 

kiểm tra dịch vụ của Quý khách có thuộc nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ 

phiên bản 2020.  

5. Tôi đang sử dụng phiên bản mới của VCB-iB@nking 2020 nhưng các 

bảng trên màn hình đều không hiển thị hết các cột. Có cách nào khắc 

phục không? 

Quý khách đang sử dụng màn hình có diện tích hiển thị màn hình nhỏ. Qúy 

khách có thể tăng số lượng cột hiển thị bằng cách ẩn menu ‘Truy cập nhanh’ 

(nhấn vào hình mũi tên bên cạnh dòng chữ Truy cập nhanh), điều chỉnh màn 

hình trình duyệt về khoảng 70-80% kích thước để có nhiều diện tích hiển thị 

các cột thông tin hơn. 

6. Giao diện mới của IBTC thì có tính năng gì mới không? 

Giao diện mới được nâng cấp về mặt trải nghiệm người dùng, thuận lợi hơn 

cho khách hàng. Quý khách có thể trải nghiệm sử dụng trên các thiết bị di 

động thông minh. Ngoài ra chương trình còn bổ sung các bộ lọc để tìm kiếm, 

phân loại, hỗ trợ tốt hơn trong việc thực hiện giao dịch cũng như duyệt lệnh 

của khách hàng.  

7. Tôi đã đăng nhập thành công nhưng không thấy Menu Hỗ trợ? 

 

Quý khách vui lòng kiểm tra lại kích thước của trình duyệt, trong trường hợp 

quý khách đang để kích thước lớn, vui lòng thu nhỏ kích thước trình duyệt để 

các Menu có thể hiển thị đầy đủ. Sau khi đã giảm kích thước, nếu vẫn không 

thấy menu, Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với Chi nhánh VCB đầu mối 

quản lý để kiểm tra dịch vụ. 

 

 

 

 



8. Tại giao diện chương trình VCB-ib@nking phiên bản cũ, các menu chức 

năng đều hiển thị toàn bộ ở giao diện màn hình chính sau khi đăng nhập. 

Nhưng tại giao diện mới, tôi không nhìn thấy toàn bộ các menu ở màn 

hình chính. Làm thế nào để tôi tìm kiếm được menu tôi muốn sử dụng 

trên chương trình? 

Các menu chức năng của dịch vụ trên chương trình VCB-ib@nking phiên bản 

mới được cấu trúc và sắp xếp hiển thị theo 3 lớp menu chức năng tương ứng 

với từng nhóm dịch vụ: Menu chính, menu cấp 2 và menu cấp 3. Để tìm kiếm 

chức năng Quý khách muốn sử dụng (ví dụ chức năng hiển thị tại menu cấp 

3), Quý khách vui lòng click chọn từ các menu phân lớp cao hơn: click chọn 

menu chính, tiếp tục click chọn menu cấp 2 tương ứng, và click chọn chức 

năng KH muốn sử dụng tại các tab menu cấp 3 của chương trình. 

 

Menu chức năng cấp 1 

 

 Menu chức năng cấp 2

  



 

Menu chức năng cấp 3 

 


