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NỘI DUNGBước 1

Bước 2

Ý nghĩa cột trong file 
Excel report tool trả về



Truy cập vào trang web  
https://id.vietguys.biz/ 

Nhập thông tin tài khoản được 
VGs cung cấp

Bấm Login để đăng nhập vào tool

Đăng nhập

Truy cập công cụ

Ý nghĩa dữ liệu

BƯỚC 1 ĐĂNG NHẬP VÀO TOOL REPORT

https://id.vietguys.biz/


Đăng nhập

Truy cập công cụ

Ý nghĩa dữ liệu

BƯỚC 1 ĐĂNG NHẬP VÀO TOOL REPORT
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Sau khi điền chính xác thông tin tài 
khoản, giao diện report tool sẽ hiển 
thị như hình bên dưới

Chú thích:

1. Tên tài khoản đăng nhập

2. Tùy chỉnh lựa chọn ngôn ngữ: Tiếng Anh                hoặc Tiếng Việt

3. Thanh công cụ truy cập vào report của từng dịch vụ

4. Tùy chỉnh thời gian của chiến dịch đã triển khai



Click chọn “MO - MT” trong mục BÁO 
CÁO HAI CHIỀU để truy cập giao diện  
report tin nhắn đầu số 2 chiều

Chọn thời gian chiến dịch đã triển khai: 
ngày bắt đầu và kết thúc

Đăng nhập

Truy Cập 
công cụ

Ý nghĩa dữ liệu

BƯỚC 2 TRUY CẬP CÔNG CỤ XUẤT REPORT 2way SMS
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Click “Tìm kiếm” để hiển thị kết 
quả report03

Dashboard xem nhanh report04
Click “Tải về” để xuất file  Excel 
chi tiết05
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Đăng nhập

Tiến hành Top-up

Ý nghĩa 
dữ liệu

BƯỚC 3
Ý nghĩa các cột trong file 
Excel report tool trả về

❖ Cột A & B: Số điện thoại và Nhà mạng
❖ Cột C: Nội dung tin nhắn người dùng 

nhắn lên đầu số
❖ Cột D: Nội dung tin nhắn trả về cho 

người dùng
❖ Cột E: Code
❖ Cột F: 

❖ Cột G: Giải thưởng
❖ Cột H: Kết quả (Thành công/ Mã đã được sử dụng/ 

Tin không hợp lệ )
❖ Cột J: Mệnh giá Top-up
❖ Cột J: Thời gian và giờ người dùng nhắn lên đầu số 



THANK YOU!

Mọi thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ:

VIETGUYS SUPPORT TEAM
Tel: (028) 7300 8027
Email: info@vietguys.biz
Web: vietguys.biz


