
Hướng Dẫn Sử Dụng UPFOS Chat



Phần 1: Đăng Ký & Đăng Nhập
UPFOS

Lưu ý: Để sử dụng UPFOS Chat, người dùng cần đăng ký tài khoản tại UPFOS
(Tham khảo thêm – Hướng Dẫn Đăng Ký & Đăng Nhập UPFOS)

https://go.upfos.com/
https://app.powersell.com/register


Phần 2: Tải Về Ứng Dụng UPFOS Chat



Để có thể sử dụng tính năng UPFOS Chat, người dùng cần truy cập vào hệ thống UPFOS để
tải ứng dụng về máy.  

Bước 1: Đăng nhập vào Hệ thống UPFOS, tại thanh công cụ bên trái, nhấp chọn Chat

https://go.upfos.com/entrance.html


Bước 2: Tab mới hiện lên, tải về phần mềm UPFOS Chat dành cho hệ điều hành

Windows hoặc MacOS (Apple)

https://go.upfos.com/entrance.html#/chat


Bước 3: Sau khi nhấp chọn hệ điều hành Windows hoặc MacOS (Apple), cửa sổ lưu phần
mềm về sẽ xuất hiện. Nhấp chọn Lưu (Save) để tải về và thực hiện các bước để cài đặt
thành công ứng dụng vào máy.



Phần 3: Đăng nhập vào Ứng Dụng
UPFOS Chat



Bước 1: Sau khi cài đặt thành công ứng dụng, cửa sổ UPFOS Chat sẽ hiện lên. Nhấp chọn

Đăng Nhập và điền thông tin tài khoản đã đăng ký tại hệ thống UPFOS

Lưu ý: Lựa chọn ngôn ngữ yêu thích trước khi đăng nhập

Ngôn ngữ

https://go.upfos.com/entrance.html


Bước 2: Sau khi Đăng nhập thành công, kết nối tài khoản các gian hàng bằng cách nhấp Chọn 
Quản lý kho



Lựa chọn sàn (Shopee, Lazada,…)

Lựa chọn gian hàng đã lưu trên hệ thống UPFOS

Mật khẩu của gian hàng trên sàn

Tên gian hàng trên sàn

Chọn quốc gia gian hàng đang hoạt động

Nhấp chọn Xác nhận sau khi điền xong các thông tin bắt buộc (*).

Bước 3: Cửa sổ điền thông tin Cửa hàng sẽ hiện lên như hình.



Bước 4: Đăng nhập vào gian hàng như hình. Sau khi bạn điền xong thông tin và nhấp Đăng nhập, hệ
thống sẽ yêu cầu nhập Mã xác nhận qua tin nhắn (SMS) trong 60s. 



Bước 5: Sau khi Đăng nhập thành công, Cửa sổ Chat của ứng dụng sẽ hiện lên với cấu hình tương tự
mục Chat trên sàn TMĐT. Tiếp tục đăng nhập các gian hàng khác để hoàn thành kết nối. 



Liên hệ:
+84 (28) 7305 8678 
Email : customer_service@upfos.com


