
HƯỚNG DẪN MUA PHẦN MỀM
ULTRAVIEWER

Cho máy tính của người được hỗ trợ (người được người khác điều khiển hỗ trợ
từ xa)

Lưu ý: Bạn nên dùng trình duyệt Firefox, Chrome hoặc Cốc Cốc để thanh toán, không sử dụng trình duyệt
Internet Explorer

Bước 1: Bạn truy cập vào mục Bảng giá trên website UltraViewer.net . Chọn mục Người được hỗ trợ 
như mũi tên trên hình.

Bạn cũng có thể bấm vào nút Đăng ký khi thấy thông báo hết hạn ở trên phần mềm cũng sẽ được 
chuyển tới trang thanh toán trên.



Bước 2: Bạn chép số ID ghi trên UltraViewer của máy tính bạn (hoặc ID của máy cần mua bản quyền) 
vào ô ID của bạn. Có dấu cách hay không có dấu cách ở giữa cũng không sao.

Bước 3: Bạn chọn phương thức thanh toán thích hợp. Ví dụ bạn có thẻ ATM đã kích hoạt thanh toán 
qua Internet, bạn chọn thẻ ATM. Hoặc nếu có thẻ Visa/Mastercard, bạn chọn thẻ Visa/Mastercard. 



Bước 4: Bạn chọn thời hạn cần mua. Sau đó bạn bấm nút Mua ngay.

Bước 5: Bạn điền Email của bạn, chọn ngân hàng bạn sử dụng và bấm nút Thanh toán



Bước 6 : Bạn có thể dùng ứng dụng Mobile Banking của ngân hàng cài trên điện thoại của bạn để 
thanh toán nhanh bằng cách quét mã QR hiện ra bên tay trái màn hình. Nếu không có ứng dụng Mobile 
Banking, bạn có thể nhập số thẻ ATM để thanh toán bằng thẻ ATM (thẻ ATM của bạn phải kích hoạt 
thanh toán online, bạn có thể liên hệ ngân hàng để kích hoạt thanh toán online cho thẻ ATM). Một số 
ngân hàng còn cho phép thanh toán bằng tài khoản Internet Banking mà không cần thẻ.

Nếu được yêu cầu nhập thêm thông tin gì như tên chủ thẻ, tháng năm phát hành của thẻ, hoặc mã OTP 
gửi về điện thoại, bạn làm theo yêu cầu từ phía cổng thanh toán.



Thanh toán thành công!

Sau khi thanh toán xong, bạn sẽ thấy dòng thông báo như trên hình, đồng thời bạn sẽ nhận được 1 bức 
mail thông báo gửi về địa chỉ Email của bạn. Bạn chỉ cần khởi động lại phần mềm UltraViewer trên 
máy tính của bạn nữa là bạn sẽ thấy thời hạn được cấp. Sau đó đối tác của bạn có thể kết nối ngay tới 
máy tính của bạn.

Trường hợp mua nhầm máy, bạn có thể bấm vào đường link ở phía dưới cùng trong bức mail thông báo
để thay đổi lại ID máy tính đã mua.

Chúc bạn thành công!

Nếu gặp khó khăn trong quá trình thanh toán. Bạn có thể  liên hệ UltraViewer qua email :
support@ultraviewer.net , Skype : ultraviewer hoặc qua cửa sổ chat trên website.
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