HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ KHAI THÁC ỨNG DỤNG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT
NAM TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG (PVN PORTAL)
I. Hướng dẫn cài đặt Ứng dụng
1. Đối với thiết bị cầm tay của Apple
Bước 1: Bạn truy cập vào biểu tượng App Store trên thiết bị, sau đó nhấn vào biểu
tượng kính lúp. Tại đây, chúng ta sẽ nhập tên ứng dụng “PVN Portal” và
nhấn chữ Tìm.

Bước 2: Khi có kết quả đúng với ứng dụng chúng ta nhấn biểu tượng để tải ứng dụng cho
iPhone.

Bước 3: App Store sẽ yêu cầu chúng ta nhập mật khẩu ID Apple hoặc xác nhận bằng
Touch ID để có thể tải ứng dụng trên iPhone/iPad. Cuối cùng khi tải xong thì bạn chỉ cần
mở ứng dụng và sử dụng.

2. Đối với thiết bị cầm tay dùng Android (Samsung, HTC, Oppo,...)

Bước 1: Bạn truy cập vào biểu tượng CH Play trên thiết bị, sau đó nhấn vào biểu
tượng kính lúp. Tại đây, chúng ta sẽ nhập tên ứng dụng “PVN Portal” và
nhấn chữ Tìm.

Bước 2: Khi có kết quả đúng với ứng dụng chúng ta nhấn biểu tượng cài đặt ứng
dụng cho thiết bị.

Bước 3: Cuối cùng khi tải xong thì bạn chỉ cần mở ứng dụng và sử dụng.

II.

Hướng dẫn sử dụng và khai thác thông tin

Ứng dụng Cổng thông tin điện tử chạy trên nền các thiết bị di động
nhằm cung cấp cho người dùng một ứng dụng thông minh và linh hoạt để
khai thác, tra cứu thông tin nội bộ của PVN thông qua các thiết bị cầm tay
như smartphones, tablets. Bố cục Ứng dụng được thiết kế xây dựng thành
gồm 4 phần:
Phần 1: Trang Tin tức tổng hợp là
trang public giúp người dùng có
thể khai thác thông tin một cách
nhanh chóng và tiện dụng.
Phần 2: Trang thông tin công
chúng Website pvn.vn
Phần 3: Trang thông tin nội bộ
intraweb.pvn.vn
Phần 4: Một số ứng dụng, tiện ích
Lịch họp, Danh bạ và các ứng
dụng khác của PVN khi được tích
hợp

1. Hướng dẫn khai thác trang Tin tức tổng hợp
Truy cập ứng dụng bằng cách chọn vào biểu tượng ứng Dụng PVN PORTAL trên
màn hình thiết bị và chọn Tin tức. Mặc định khi mở ứng dựng sẽ hiển thị trang Tin
tức.

2. Hướng dẫn khai thác Trang thông tin công chúng Website
Truy cập ứng dụng bằng cách chọn vào biểu tượng ứng Dụng PVN PORTAL trên
màn hình thiết bị và chọn Website (tại menu bên dưới ứng dụng):

3. Hướng dẫn khai thác Trang thông tin nội bộ intraweb
Bước 1: Truy cập ứng dụng bằng cách chọn vào biểu tượng ứng Dụng PVN
PORTAL trên màn hình thiết bị và chọn Intraweb (tại menu bên dưới ứng dụng):

Bước 2: Ứng dụng yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu người dùng của
PVN
- Với Tên đăng nhập: tài khoản mail pvn không bao gồm @pvn.vn (Ví dụ tài
khoản mail pvn là demo01@pvn.vn thì tên đăng nhập là “demo01”)
- Mật khẩu: là mật khẩu truy cập vào Email pvn

Bước 3: Sau khi đăng nhập người dùng khai thác các thông tin và tiện ích trên
intraweb với giao diện hiển thị như sau:

4. Hướng dẫn khai thác Ứng dụng nội bộ
Truy cập ứng dụng bằng cách chọn vào biểu tượng ứng Dụng PVN PORTAL trên
màn hình thiết bị và chọn Intraweb:
Bước 1: Truy cập ứng dụng bằng cách chọn vào biểu tượng ứng Dụng PVN
PORTAL trên màn hình thiết bị và chọn Ứng dụng (tại menu bên dưới ứng dụng):

Bước 2: Ứng dụng yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu của PVN
- Với Tên đăng nhập: tài khoản mail pvn không bao gồm @pvn.vn (Ví dụ tài
khoản mail pvn là demo01@pvn.vn thì tên đăng nhập là “demo01”)
- Mật khẩu: là mật khẩu truy cập vào Email pvn

Bước 3: Khai thác các ứng dụng hệ thống cung cấp

III.

Hỗ trợ về kỹ thuật để cài đặt ứng dụng và hướng dẫn sử dụng:
Ông Đào Xuân Bách - Phòng Giải pháp phần mềm, Công ty Cổ phần Công
nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)
- Điện thoại: 04 - 37722722 / 5548
- Mobile phone: 0945812866
- Email: bachdx@paic.pvn.vn

