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I. QUY TRÌNH CHUYỂN MẠNG GIỮ SỐ MNP TRÊN VNPT-CAB
- Nhân viên VTHP thực hiện bước nhập thông tin chuyển mạng trên phần mềm
VNPT Cab -> giao phiếu tư vấn giới thiệu hợp đồng về nhân viên kinh doanh địa bàn
(chăm sóc tuyến): (Thực hiện từ bước 1 đến bước 3)
Bước 1: Kiểm tra thông tin thuê bao và các điều kiện chuyển mạng:
✓ Thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin thuê bao của khách hàng bằng cách đề
nghị khách hàng (hoặc sử dụng máy điện thoại của khách hàng) nhắn tin theo cú
pháp: TTTB gửi 1414
✓ Sau khi nhận được tin nhắn trả về, đề nghị khách hàng (hoặc thực hiện hộ khách
hàng) kiểm tra, so sánh với thực tế (loại giấy giờ và các thông tin trên giấy tờ: thông
thường là chứng minh thư gồm ngày sinh, số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp).
Trong trường hợp các thông tin thuê bao chưa đúng với thực tế, nhân viên tư vấn đề
nghị khách hàng đến điểm giao dịch gần nhất của nhà mạng mà khách hàng đang sử
dụng để đăng ký điều chỉnh bổ sung thông tin cho đúng với thực tế.
Thông tin giấy tờ gồm:
❖ Cá nhân: CMND/ hộ chiếu/ thẻ căn cước còn hiệu lực
❖ Doanh nghiệp:
➢ Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền của cơ quan cho cá nhân đại diện (bản gốc)
➢ Bản sao giấy Đăng ký Kinh doanh của cơ quan.
➢ Bản chính hoặc bản sao công chứng CMND/hộ chiếu/thẻ căn cước còn
hạn của cá nhân đại diện doanh nghiệp làm thủ tục.
Bước 2: Nhân viên VTHP thực hiện chụp ảnh tin nhắn (thông tin thuê bao) trả về,
ảnh giấy tờ (ảnh mặt trước, ảnh mặt sau). Thực hiện cập nhật và xuất phiếu điều tư vấn,
ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tại địa chỉ khách hàng cho nhân viên kinh doanh địa bàn
(chăm sóc tuyến) – Phòng bán hàng tương ứng trên phần mềm VNPT – Cab tại chức
năng “Giới thiệu và phát triển dịch vụ” với loại nhu cầu là “Chuyển mạng giữ số”. Các
thông tin bắt buộc phải cập nhật gồm:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Loại yêu cầu: Tư vấn dịch vụ
Loại nhu cầu: Chuyển mạng giữ số.
Tên khách hàng: nhập theo thông tin trên giấy tờ.
Địa chỉ: nhập theo thông tin trên giấy tờ.
Số điện thoại liên hệ: là số điện thoại có nhu cầu chuyển mạng giữ số.
Loại giấy tờ: Chứng minh thư,…
Số giấy tờ: số chứng minh thư,….
Ngày cấp.
Nơi cấp.
Ảnh giấy tờ: ảnh chụp chứng minh thư (mặt trước, mặt sau), ảnh chụp tin nhắn
thông tin đăng ký của khách hàng.
Bước 3: Hướng dẫn khách hàng soạn tin nhắn YCCM gửi 1441 từ máy khách hàng.
- Nhân viên kinh doanh địa bàn (chăm sóc tuyến) là đầu mối tiếp nhận thông tin
chuyển mạng từ nhân viên VTHP và xử lý yêu cầu chuyển mạng cho đến khi khách hàng
chuyển mạng thành công (thực hiện bước 4)
Bước 4: Nhân viên kinh doanh địa bàn (chăm sóc tuyến) tiếp nhận thông tin nhu cầu
chuyển mạng giữ số trên VNPT – Cab thực hiện:

✓ Nhập YCCM và gửi YCCM trên hệ thống CRM MNP chậm nhất trong vòng
04 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin trên VNPT-Cab.
✓ Nhập thông tin khách hàng chuyển mạng giữ số trên hệ thông PTTB tại chức
năng Lập hợp đồng/ Cập nhật thông tin thuê bao di động chuyển mạng đến
(PI), đánh dấu nhân viên VTHP giới thiệu.
✓ Bàn giao SIM trắng cho KH.
✓ Chủ trì theo dõi quá trình chuyển mạng cho đến khi chuyển mạng thành công
và kết thúc quá trình hậu kiểm nếu có.
✓ Chủ động liên hệ, hướng dẫn khách hàng để đảm bảo đủ các điều kiện chuyển
mạng sau khi có kết quả.
✓ Thu và nộp phí chuyển mạng theo quy định.
II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Nhân viên kỹ thuật thực hiện tiếp nhận tư vấn giới thiệu hợp đồng
Mô tả: Chức năng này hỗ trợ việc cập nhật thông tin khách hàng muốn chuyển
mạng giữ số
Đối tượng: Nhân viên kỹ thuật - VTHP
Thực hiện: Đăng nhập vào hệ thống VNPT Cab -> vào chức năng Giới thiệu và
phát triển dịch vụ

Hình 1: Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật vào chức năng Giới thiệu và phát triển dịch vụ trên
VNPT- Cab.

a. Thêm phiếu
Chọn nút Thêm phiếu
Nhập thông tin phiếu điều tư vấn khách hàng chuyển mạng giữ số MNP:
Loại YC: Tư vấn dịch vụ
Loại NC: Chuyển mạng giữ số MNP

Tên KH: nhập thông tin đầy đủ về tên khách hàng theo số giấy tờ
Địa chỉ : nhập theo thông tin trên giấy tờ.
Liên hệ: Nhập số liên hệ với khách hàng.
Loại giấy tờ: Chứng minh thư,…
Số giấy tờ: số chứng minh thư,….
Ngày cấp: Nhập ngày cấp theo số giấy tờ.
Nơi cấp: Nhập nơi cấp số giấy tờ.
Ảnh: ảnh chụp chứng minh thư (mặt trước, mặt sau), ảnh chụp tin nhắn thông tin đăng ký
của khách hàng

Hình 2: Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật tạo phiếu tư vấn chuyển mạng giữ số MNP trên VNPT Cab

b. Giao phiếu về kinh doanh vùng

Hình 3: Hướng dẫn nhân viên kỹ thuật giao phiếu tư vấn chuyển mạng giữ số MNP về kinh
doanh vùng trên VNPT -Cab.

2. Nhân viên kinh doanh địa bàn (chăm sóc tuyến) tiếp nhận thông tin chuyển
mạng từ nhân viên VTHP thực hiện xử lý yêu cầu chuyển mạng giữ số
Mô tả: Chức năng này thực hiện xử lý thông tin khách hàng muốn chuyển mạng giữ
số
Đối tượng: Nhân viên kinh doanh địa bàn - TTKD
Thực hiện: Đăng nhập vào hệ thống VNPT Cab -> vào chức năng Giới thiệu và
phát triển dịch vụ
a. Cập nhật kết quả xử lý

Hình 4: Hướng dẫn nhân viên chăm sóc tuyến vào chức năng Giới thiệu và phát triển dịch vụ để
cập nhật kết quả xử lý chuyển MNP

-

Ký được hợp đồng -> sẽ thực hiện chọn kết quả xử lý:
✓ Kết quả xử lý: “Đã ký được hợp đồng”
✓ Ghi chú: Nhập ghi chú

Hình 5: Hướng dẫn nhân viên chăm sóc tuyến cập nhật kết quả xử lý MNP “ Đã ký được hợp
đồng”

-

Không ký được hợp đồng:
✓ Kết quả xử lý: Không ký được hợp đồng.
✓ Nhóm lý do: Chọn nhóm lý do không ký được hợp đồng.
✓ Lý do: Chọn lý do không ký được hợp đồng.
✓ Ghi chú: Nhập thông tin ghi chú.

Hình 6: Giao diện hướng dẫn nhân viên chăm sóc tuyến cập nhật kết quả xử lý MNP “Không ký
được hợp đồng”.

b. Xem chi tiết phiếu

Hình 7: Hướng dẫn nhân viên chăm sóc tuyến xem thông tin phiếu MNP đã được cập nhật bởi
nhân viên kỹ thuật.

c. Xem thông tin người nhập hợp đồng tư vấn giới thiệu

Hình 8: Hướng dẫn nhân viên chăm sóc tuyến xem thông tin người nhập MNP.

