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VÍ ĐIỆN TỬ VI PAY
PRESENTATION GLINK
26.4.2021

Tổng quan về ví điện tử
Ví điện tử là gì?

Ví điện tử hay còn được gọi là Ví tiền Online là một tài khoản thanh toán
các giao dịch trực tuyến phổ biến nhất hiện nay như: Thanh toán tiền
điện, nước, học phí, nạp tiền điện thoại (Top Up), mua vé xem phim,...
- Bên cạnh ví điện tử hiện đã và đang phát triển công nghệ mới cho người
dùng tiếp cận với công nghệ hiện đại hơn . Có thể giao dịch bất cứ nơi đâu
và giải quyết nhu cầu cho cuộc sống.
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Ví điện tử tại Việt Nam
Momo
Ví điện tử số 1 tại Việt Nam

VNPT
Cổng thanh toán trực tuyến với nhiều dịch vụ tiện
ích và thông dụng tại Việt Nam
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VÍ PAY
Là ví điện tử dùng để thanh toán các giao dịch online của công ty về các
giao dịch mua bán cổ phiếu, mua voucher, mã khuyến mãi...

https://payment.glinkpay.vip/

Top 100 thương hiệu dịch vụ chất lượng uy tín
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- Công ty GLINK APP Việt Nam xuất sắc đạt
danh hiệu danh giá
- Top 100 thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín
chất lượng tại lễ vinh danh trong Hội báo Đời
sống và Pháp luật nhân 20 năm xuất bản số
báo đầu tiên.
- Với mong muốn mang lại giá trị tăng trưởng
lớn cho các cổ đông và sự giàu có thịnh
vượng cho cộng đồng thành viên. GLINK APP
là sự kết nối con người với con người, là sự
cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng
như đảm bảo quyền lợi cho mỗi khách hàng.
Đồng thời cũng cam kết sẽ mang đến chất
lượng và dịch vụ tốt nhất đối với tất cả các
sản phẩm, dự án của mình.

Tiện ích của ví pay
Nắm bắt thông tin và tin tức định hướng của công ty
Quản lý cổ phiếu của công ty
Mua cổ phiếu trên hệ thống
Giao dịch cổ phiếu tại hệ thống
Lệnh nạp và rút tiền giải quyết nhanh chóng
Kết nối cộng đồng doanh nghiệp
Nhiều ưu đãi dành cho khách hàng
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Khác biệt Ví Pay
Quản lý & Giao dịch
cổ phiếu của công ty

Hợp tác và phát triển
cùng các doanh
nghiệp
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Độ an toàn Ví Pay

Có giấy phép, chứng chỉ

Chăm sóc khách hàng

hoạt động

24/7

Công nghệ bảo mật 2 lớp

Luôn cải tiến công nghệ

Công nghệ xác thực dấu

theo sự phát triển của công

vân tay và Face ID
Công nghệ bảo mật hiện
đại

nghệ hiện đại

9

Quy trình thực hiện trên Ví Pay
Nạp tiền vào hệ thống
Tập đoàn Glink App
Cung cấp sản phẩm
lên hệ thống

Nạp tiền vào ví

Doanh nghiệp hợp tác
với tập đoàn
Bán

Kết nối

IP
(Inventor Payment)

Khách Hàng

Mua

Định nghĩa vai trò :
-

Công ty: Nắm vai trò quản lý tổng thể
IP: kết nối các doanh nghiệp với công ty
Khách hàng: Mua và trải nghiệm sản phẩm
Đối tác doanh nghiệp: Cùng hợp tác và phát triển cùng tập đoàn Glink và sở hữu cổ phiếu của tập đoàn Glink App

Vai trò của hệ thống
1. Tập đoàn Glink App:
- Glink là công ty sáng tạo, bán và phân phối các tác phẩm tranh nghệ thuật chất lượng cao.
Chúng tôi cung cấp một hệ thống kết nối khách hàng với các đơn vị cung ứng sản phẩm dịch vụ
thông qua ứng dụng (App) . Bên cạnh đó nắm giữ vai trò trong hệ thống :
- Nắm giữ vai trò tổng thể của hệ thống
- Cùng với IP(người kết nối cổng thanh toán với các doanh nghiệp) để kết nối cộng đồng càng
phát triển mạnh
- Quản lý các giao dịch của khách hàng và đối tác doanh nghiệp
- Đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp và khách hàng
- Nạp / Rút tiền cho khách hàng và các đối tác doanh nghiệp

2. IP ( Người kết nối với cổng thanh toán với doanh nghiệp ):
- IP( Inventor Payment) là người kết nối cổng thanh toán ví điện tử Vipay với các doanh nghiệp đã
và đang phát triển tại Việt Nam và toàn quốc
- Đồng hành và phát triển cùng công ty
- Kết nối các doanh nghiệp
- Lắng nghe các yêu cầu của các doanh nghiệp và góp ý với công ty
- Sự kết nối giữa công ty và đối tác doanh nghiệp
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Qui trình mua hàng trên Ví Pay
Sơ đồ quy trình khách hàng mua trên vipay

Khách hàng

Sở hữu sản phẩm trên
tại Vipay

Đăng nhập vào hệ
thống ViPay

Thanh toán chi phí của
sản phẩm

Nạp tiền vào ví tiền
trong hệ thống Vipay

Tìm vả mua sản phẩm

- Khách hàng cần có tài khoản trên Vipay và đăng nhập vào hệ thống để mua sản phẩm
- Trước tiên Khách hàng phải nạp tiền USD và có sở hữu cổ phiếu của tập đoàn Glink
- Sau đó tìm đến sản phẩm muốn mua và thanh toán sản phẩm đó với giá trị USD và số cổ phiếu tương ứng

Qui trình doanh nghiệp cung cấp
sản phẩm lên Ví Pay
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Sơ đồ quy trình khách hàng mua trên vipay

Doanh nghiệp

Hoàn thành đơn hàng
cho khách hàng

-

Đăng nhập vào hệ
thống ViPay

Kiểm tra đơn hàng của
cửa hàng

Doanh nghiệp cần phải có tài khoản doanh nghiệp trên tại hệ thống Vipay
Tạo thông tin cho cửa hàng của doanh nghiệp trên Vipay
Đăng những sản phẩm của cửa hàng lên Vipay
Kiểm tra đơn hàng và giao hàng cho khách hàng
Hoàn tất đơn hàng và đảm bảo quyền lợi bảo hành cho khách hàng

Tạo cửa hàng của
mình trên Vipay

Đăng những sản phẩm
của cửa hàng

Tổng quan hệ thống kết nối
doanh nghiệp của Vipay
- Vipay hiện tại đã ra mắt chức năng kết nối với các doanh nghiệp để cùng với tập đoàn
Glink đồng hành và cùng nhau phát triển
- Doanh nghiệp hợp tác với tập đoàn sẽ được sỡ hữu cổ phiếu Mỹ đầy giá trị của tập
đoàn Glink
- Doanh nghiệp sẽ kết nối với công ty thông qua người IP ( Inventor Payment) để nắm bắt
tình hình và định hướng của sự phát triển của công ty
- Doanh nghiệp sẽ được chăm sóc và hỗ trợ 24/7
- Khách hàng sẽ được trải nghiệm chức năng mới và mua hàng nhiều sản phẩm tại trên
Vipay
- Lệnh nạp / rút tiền sẽ được xử lý tự động nhằm đảm bảo giao dịch của khách hàng
- Tập đoàn sẽ luôn lựa chọn những sản phẩm có giá trị chất lượng tốt nhất đến với khách
hàng
- Tạo sự niềm tin vững mạnh và đồng hành cùng phát triển của tập đoàn Glink App
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Thank you
Tập đoàn Glink App
https://payment.glinkpay.vip/

