
I. Yêu cầu cấu hình: 

- Ứng dụng yêu cầu thiết bị có chức năng nghe gọi và có định vị GPS và ứng dụng phải có 

quyền truy cập thông tin thiết bị (IMEI, Sery SIM). Nếu người dùng không cho phép thì ứng dụng 

không thể sử dụng được. 

- Hướng dẫn khách hàng cấp quyền sau khi người dùng không cấp quyền thiết bị: 

✓ Tiếng Việt: 

Cài đặt ➔ Ứng dụng ➔ Tìm ứng dụng “CSKH EVNSPC” ➔ Quyền (Khách hàng bật quyền 

“Điện Thoại”, “Vị Trí”). 

✓ Tiếng Anh: 

Settings ➔ Applications ➔ Tìm ứng dụng “CSKH EVNSPC” ➔ Permission (Khách hàng bật 

quyền “Phone”, “Location”) 

- Yêu cầu hệ điều hành: 

✓ Android: Hệ điều hành tối thiểu Android 4.0.3 trở lên. 

✓ IOS: Hệ điều hành tối thiểu IOS 11.0 trở lên 

II. Danh sách chức năng: 

1. Đăng ký tài khoản. 

- Hỗ trợ khách hàng đăng ký tài khoản trên website Chăm sóc khách hàng. Tài khoản này có 

thể sử dụng trên ứng dụng CC Mobile và trên website của TT.CSKH. 

- Thông tin khách hàng cần cung cấp khi đăng ký tài khoản: tên tài khoản, mã khách hàng, mật 

khẩu, xác nhận mật khẩu, số điện thoại và email đang sử dụng. Sau khi khách hàng đăng ký thông tin, 

hệ thống sẽ gửi tin nhắn mã OTP xác nhận tài khoản đến số điện thoại khách hàng đã đăng ký. Tại đây 

khách hàng nhập mã OTP đã được cung cấp để kích hoạt tài khoản. 

- Nếu khách hàng đã có thông tin tài khoản trên website thì không cần đăng ký tài khoản. 

- Giao diện đăng ký mới tài khoản: 



 

2. Đăng nhập tài khoản. 

- Hỗ trợ khách hàng đăng nhập vào ứng dụng và sử dụng các tính năng được ứng dụng cung cấp. 

- Khách hàng phải nhập đúng thông tin tài khoản và mật khẩu đã đăng ký trước đó với website 

Trung tâm Chăm sóc khách hàng. 

- Giao điện đăng nhập vào ứng dụng: 

 

3. Quên mật khẩu. 



- Giúp khách hàng reset lại mật khẩu khi khách hàng quên mật khẩu đăng nhập vào ứng dụng. 

- Khách hàng cần cung cấp đúng thông tin mã khách hàng, tên tài khoản và số điện thoại đã 

đăng ký trước đó. 

- Giao diện chức năng quên mật khẩu: 

 

4. Giá bán điện. 

- Ứng dụng cung cấp đến khách hàng thông tin giá bán điện mới nhất, chính xác nhất đang áp 

dụng tương ứng với từng ngành dịch vụ và nhóm dịch vụ. Chức năng này không yêu cầu khách hàng 

đăng nhập vào hệ thống. 

- Giao diện thông tin giá bán điện: 



 

5. Thanh toán trực tuyến. 

- Khách hàng có thể thanh toán tiền điện thông qua cổng thanh toán trực tuyến được ứng dụng 

cung cấp. 

- Giao diện thanh toán trực tuyến: 

 

6. Thông báo từ hệ thống. 



- Khách hàng sẽ nhận được các thông báo từ hệ thống về thông tin chỉ số, lịch ghi chỉ số, thông 

tin tiền điện các kỳ thanh toán trong tháng, ngoài ra hệ thống còn thông báo đến khách hàng thông tin 

về lịch dự kiến ngừng giảm cung cấp điện của khách hàng. 

- Giao diện chức năng: 

 

7. Vị trí nhân viên sửa chữa. 

- Khách hàng có thể xem thông tin vị trí nhân viên sửa chữa điện sẽ đến hỗ trợ khách hàng khi 

khách hàng liên hệ Trung tâm yêu cầu dịch vụ liên quan đến sửa chữa điện. Đây là chức năng mới 

được nâng cấp của ứng dụng. 

8. Liên hệ TT Chăm sóc khách hàng. 

- Chức năng này cung cấp đến khách hàng thông tin tổng đài, email và website chính thức của 

Trung tâm. Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến Trung tâm ngay trong ứng dụng. 

- Giao diện chức năng: 

 



9. Thông tin ngành điện. 

- Chức năng này cung cấp đến khách hàng những tin tức mới nhất và chính xác nhất liên quan 

đến ngành điện. 

- Giao diện chức năng: 

 

10. Hướng dẫn sử dụng. 

- Khách hàng có thể vào chức năng này để xem thông tin hướng dẫn sử dụng ứng dụng. Bao 

gồm: hướng dẫn đăng ký tài khoản, hướng dẫn tra cứu thông tin, hướng dẫn thanh toán trực tuyến… 

11. Tra cứu thông tin chỉ số. 

- Tại đây khách hàng có thể tra cứu thông tin chỉ số các kỳ thanh toán trong tháng, ngoài ra 

khách hàng có thể xem biểu đồ thông tin chỉ số trong tháng của khách hàng, giúp khách hàng chủ 

động hơn trong việc điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện tốt hơn. 

- Giao diện chức năng: 

+ Tra cứu chỉ số: 



 

 

+ Biểu đồ chỉ số: 

 



12. Tra cứu tiền điện. 

- Chức năng cung cấp thông tin về tiền điện khách hàng đã sử dụng trong tháng, thông tin 

khách hàng nhận được: Sản lượng điện, tiền điện, thuế, tổng tiền khách hàng phải thanh toán, ngày 

đầu kỳ và cuối kỳ của kỳ thanh toán. 

- Giao diện chức năng: 

 

13. Hóa đơn điện tử. 

- Khách hàng có thể xem thông tin giấy báo tiền điện và hóa đơn điện tử nếu khách hàng đã 

thanh toán tiền điện. Ngoài ra khách hàng có thể tải hóa đơn điện tử về thiết bị. 

- Giao diện chức năng: 



 

14. Thông tin nợ tiền điện. 

- Chức năng cung cấp đến khách hàng thông tin tiền điện khách hàng đang nợ. Nếu khách hàng 

không còn nợ, hệ thống sẽ thông báo “Hiện tại khách hàng không còn nợ tiền điện.”. 

- Giao diện chức năng: 

 

15. Thông tin thanh toán tiền điện. 

- Khách hàng có thể tra cứu thông tin về lịch sử thanh toán, các thông tin trong kỳ thanh toán 

gồm: ngày thanh toán, số tiền thanh toán. 

- Giao diện chức năng: 



 

16. Lịch ngừng giảm cung cấp điện. 

- Khách hàng có thể xem kế hoạch ngừng giảm cung cấp điện của khách hàng trong vòng 7 

ngày gần nhất ngay sau khi điện lực lên lịch. 

- Giao diện chức năng: 

 

17. Lịch ghi chỉ số. 

- Hệ thống cung cấp đến khách hàng thông tin lịch ghi chỉ số tưng kỳ thanh toán, giúp khách 

hàng chủ động hơn trong việc thông báo chỉ số khi khách hàng vắn nhà. 

- Giao diện chức năng: 



 

18. Điểm thu tiền điện. 

- Khách hàng có thể tra cứu thông tin điểm thu tiền điện tương ứng với Điện lực đang cung cấp 

điện cho mình. Ngoài ra hệ thống còn chỉ đường khách hàng từ vị trí khách hàng đang đứng đến vị trí 

điểm thu cần đến. 

- Giao diện chức năng: 

 

19. Báo mất điện. 

- Chức năng cho phép khách hàng thông báo đến Trung tâm thông tin mất điện tại khu vực nhà 

khách hàng hoặc các hộ lân cận ngay trên thiết bị di động. 

- Giao diện chức năng: 



 

20. Đăng ký mua điện. 

- Hỗ trợ khách hàng có thể đăng ký mua điện hạ áp ngay trên thiết bị di động. Bao gồm các 

thông tin tùy chọn: 

➢ Số pha: 1 pha hoặc 3 pha. 

➢ Mục đích sử dụng: 

❖ Mua điện sinh hoạt. 

Loại hình dịch vụ: 

• Mua điện sinh hoạt. 

• Mua điện sinh hoạt, sử dụng chung công tơ. 

• Tách công tơ dùng chung 

❖ Mua điện ngoài sinh hoạt. 

Loại hình dịch vụ: 

• Mua điện ngoài sinh hoạt, công suất < 40kW. 

• Mua điện ngoài sinh hoạt, công suất >=  40kW. 

• Mua điện ngắn hạn, ngoài sinh hoạt. 

- Giao diện chức năng: 

 



 

21. Hợp đồng. 

- Hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ thay đổi thông tin hợp đồng ngay trên thiết bị di động. 

Bao gồm các loại dịch vụ: 

➢ Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện. 

➢ Gia hạn hợp đồng mua bán điện 

➢ Chấm dứt hợp đồng mua bán điện. 

➢ Thay đổi thông tin khách hàng. 

- Giao diện chức năng: 

 

 



22. Công tơ. 

- Hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ ngay trên thiết bị di động các chức năng bao gồm: 

➢ Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm. 

➢ Kiểm tra công tơ và các thiết bị đo đếm khác. 

- Giao diện chức năng: 

 

23. Thay đổi giá bán (Thay đổi mục đích sử dụng điện). 

- Chức năng này hỗ trợ khách hàng đăng ký dịch vụ trên thiết bị di động bao gồm các chức 

năng sau: 

➢ Thay đổi mục đích sử dụng điện. 

➢ Thay đổi định mức sử dụng điện.  

- Giao diện chức năng: 

 



24. Thông tin tài khoản. 

- Khách hàng có thể xem lại thông tin tài khoản đã đăng ký trước đó bao gồm: tên tài khoản, 

mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, email và số điện thoại… 

- Giao diện chức năng: 

 

25. Thay đổi thông tin. 

- Ngoài ra khách hàng có thể cập nhật thông tin email và số điện thoại hiện tại đang sử dụng để 

được chăm sóc tốt hơn. 

- Giao diện chức năng: 

 



26. Thay đổi mật khẩu. 

- Khách hàng có thể thay đổi mật khẩu tài khoản đã được đăng ký. 

- Giao diện chức năng: 

 

27. Đăng ký nhận thông báo. 

- Khách hàng có thể đăng ký những dịch vụ muốn nhận thông báo: chỉ số, tiện điện, nợ tiền 

điện, lịch cắt điện,… những dịch vụ khách hàng đăng ký sẽ được gửi đến khách hàng và hiển thị trong 

chức năng thông báo. 

- Giao diện chức năng: 

 



28. Đăng xuất. 

- Đây là chức năng giúp khách hàng thoát khỏi ứng dụng và xóa hết thông tin lịch sử tra cứu 

trước đó ra khỏi ứng dụng. 

29. Thêm mới mã khách hàng. 

- Đây là chức năng giúp người sử dụng quản lý thêm mã khách hàng khi tra cứu thông tin sử 

dụng điện trên hệ thống. 

- Khách hàng cần xác thực thông tin khách hàng bằng 1 trong các đối tượng tên khách hàng, 

điện thoại, email hoặc mã số thuế (đối với khách hàng doanh nghiệp). 

- Giao diện chức năng: 

 

 


