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GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ ERP LINK 

Kính gửi:  Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh/PGD………………….. 

Chúng tôi là: 

Công ty: ....................................................................................................................................  

Trụ sở tại: ................................................................ Điện thoại: ...............................................  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.............………do …....……cấp ngày ...../…./ ...........  

Người đại diện theo Pháp luật: ..........................................…….Chức vụ:. ...............................  

Theo giấy uỷ quyền số: ............……..……ngày ..../……/…....... của  ........................................  

Số tài khoản tại OCB: ………………tại chi nhánh………………………………… 

1. Chúng tôi đăng ký sử dụng dịch vụ ERP LINK của Ngân hàng TMCP Phương Đông với 

các hàm API có chức năng được đánh dấu như sau: 

STT Tên chức năng Đánh dấu 

I Chức năng Tài khoản và Giao dịch  

1 Truy vấn danh sách tài khoản theo CIF ☐ 

2 Xem chi tiết tài khoản bao gồm truy vấn số dư ☐ 

3 Truy vấn lịch sử giao dịch ☐ 

4 Truy vấn lịch sử Topup (hiện tại chỉ áp dụng với đại lý vé máy bay của 

Bamboo Airway) 

☐ 

II Chức năng Tiền gửi tiết kiệm  

1 Mở Hợp đồng tiền gửi ☐ 

2 Truy vấn danh sách các khoản tiền gửi ☐ 

III Chức năng Sản phẩm tín dụng  

1 Đăng ký thấu chi ☐ 

2 Truy vấn kết quả đăng ký thấu chi ☐ 

IV Chức năng Chuyển tiền  

1 Chuyển tiền trong hệ thống OCB ☐ 

2 Chuyển tiền liên ngân hàng ☐ 

3 Chuyển tiền nhanh 24/7 ☐ 

4 Tạo yêu cầu chi lương theo lô đối với tài khoản tại OCB ☐ 

5 Chuyển tiền chi lương theo lô đối với tài khoản tại OCB ☐ 

V Chức năng Thanh toán hóa đơn  

1 Truy vấn nhà cung cấp ☐ 

2 Truy vấn mã theo nhà cung cấp ☐ 

3 Truy vấn thông tin hóa đơn ☐ 

4 Thanh toán hóa đơn ☐ 

IV Chức năng Truy vấn  

1 Truy vấn tên tài khoản tại OCB ☐ 

2 Truy vấn tên tài khoản tại ngân hàng khác thuộc NAPAS ☐ 

3 Truy vấn trạng thái xử lý giao dịch ☐ 

IIV Chức năng Khách hàng  

1 Truy vấn thông tin khách hàng ☐ 
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2 Đăng ký mở tài khoản ☐ 

3 Truy vấn kết quả mở tài khoản ☐ 

IIIV Chức năng Tiện ích  

1 Truy vấn vị trí máy ATM ☐ 

2 Truy vấn thông tin vị trí các chi nhánh/phòng giao dịch ☐ 

2. Thông tin người dùng dịch vụ ERP LINK như sau: 

a. Người dùng user nhập lệnh: 

- Ông/ Bà:   

- Chức vụ:  

- Điện thoại:  

- Email:   

- Thông tin sẽ được tiếp nhận chính thức qua Email của người dùng dịch vụ ERP LINK. 

b. Người dùng user duyệt lệnh (áp dụng với trường hợp Khách hàng chọn hình thức duyệt 

lệnh giao dịch chuyển tiền trên ERP LINK): 

- Ông/ Bà:   

- Chức vụ:  

- Điện thoại:  

- Email:   

- Thông tin sẽ được tiếp nhận chính thức qua Email của người dùng dịch vụ ERP LINK. 

3. Phương thức tạo và duyệt giao dịch: 1 

STT Hình thức duyệt lệnh Đánh dấu 

1 

Tạo giao dịch chuyển tiền trên hệ thống ERP và duyệt giao dịch chuyển 

tiền trên hệ thống OMNI KHDN tuân theo Quy định của OCB từng thời 

kỳ. 

☐ 

2 

Tạo và duyệt giao dịch chuyển tiền trên hệ thống ERP với tối thiểu 2 

người dùng (user) khác nhau gồm 1 người tạo lệnh và 1 người duyệt 

lệnh. 

☐ 

4. Phương thức xác thực giao dịch đăng ký: Chữ ký số công cộng 

5. Chúng tôi xin cam đoan: 

- Những thông tin trên đây là đúng sự thật, và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin 

đã cung cấp. 

- Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin người dùng dịch vụ ERP LINK 

được cung cấp 

- Nếu vi phạm các cam kết trên, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 

…………………, ngày…….tháng…..năm……… 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                                   

                                                 
1 Khách hàng chọn 1 trong 2 hình thức duyệt lệnh. ĐVKD lưu ý tư vấn rõ cho Khách hàng việc sử dụng tối 

thiểu 2 user khác nhau gồm 1 user nhập lệnh trên ERP và 1 user duyệt lệnh trên ERP hoặc OMNI KHDN 

nhằm đảm bảo rủi ro trong quá trình chuyển tiền đi của Khách hàng. 
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