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1.

Tại sao UOB triển khai hệ thống UOB Secure Email?
Chúng tôi cam kết tăng cường bảo mật thông tin khách hàng, điều này bao gồm cả việc chuyển tải
thông tin mật đến Quý khách hàng. Hệ thống UOB Secure Email giúp bảo vệ nội dung email của Quý
khách không bị tiếp cận bởi những người không được cấp quyền. Hệ thống này sẽ mã hóa toàn bộ
email, bao gồm nội dung và các tập tin đính kèm, và chỉ có thể truy cập được bằng cách đăng nhập
vào hệ thống UOB Secure Email với tài khoản mà Quý khách phải thiết lập một lần duy nhất.

2.

Tôi có thể truy cập UOB Secure Email bằng các hệ thống nào?
UOB Secure Email có thể truy cập được từ bất kỳ máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc thiết bị di
động (bằng cách cài đặt các app trên thiết bị di động, xin lưu ý hiện nay các app chưa khả dụng cho
người dùng ở Việt Nam) nào với kết nối internet. Để có trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi khuyến nghị
truy cập thư mã hóa của Quý khách bằng máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay (Windows hoặc
Mac). Trong trường hợp truy cập vào hệ thống UOB Secure Email bị chặn bởi tổ chức của Quý khách,
vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ IT.

3.

Tôi có thể truy cập thư mã hóa từ hệ thống UOB Secure Email như thế nào?
Khi chúng tôi gửi một email được mã hóa bằng hệ thống UOB Secure Email, Quý khách sẽ nhận
được một email thông báo với một tập tin HTML trong hộp thư, giống như dưới đây:

Vui lòng làm theo hướng dẫn để truy cập vào email:
i.

Mở tập tin message_zdm.html: Tải về hoặc nhấp đúp vào để mở tập tin HTML có tên
message_zdm.html để truy cập email mã hóa. Nếu Quý khách sử dụng máy tính, hệ thống sẽ tự
động mở trình duyệt web và Quý khách sẽ thấy trang web giống như bên dưới. Nhấn vào nút màu
xanh dương để tiếp tục. Nếu Quý khách sử dụng thiết bị di động, vui lòng tham khảo bước 5 để mở
tập tin message_zdm.html.
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ii.

Người dùng mới: Nếu đây là lần đầu tiên Quý khách nhận được email mã hóa, mán hình bên dưới
sẽ hiển thị yêu cầu tạo tài khoản UOB Secure Email với địa chỉ email của Quý khách và thiết lập mật
khẩu. Địa chỉ email dự phòng là bắt buộc trong trường hơp Quý khách quên mật khẩu hoặc tài khoản
bị khóa, trong các trường hợp này email sẽ được gửi đến địa chỉ email dự phòng để khởi tạo lại tài
khoản. Nếu không có địa chỉ email nào khác, Quý khách có thể nhập lại địa chỉ email chính của mình
vào địa chỉ email dự phòng. Vui lòng ghi nhớ mật khẩu để thuận tiện cho các lần truy cập sau.
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Thông báo xác nhận: Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký, thông báo bên dưới sẽ hiển thị yêu cầu
Quý khách kiểm tra email xác nhận được gửi đên hộp thư của Quý khách.

Email xác nhận: Một đường dẫn để kích hoạt sẽ được gửi đến địa chỉ email của Quý khách
hàng. Vui lòng nhấn vào đường dẫn trong email để hoàn tất đăng ký.

4

Email xác nhận thành công: Sau khi hoàn thành việc xác nhận, Quý khách sẽ nhận được email
thông báo xác nhận thành công, quá trình đăng ký sử dụng kết thúc.

iii.

Người dùng đã đăng ký: Nếu Quý khách đã tạo tài khoản, vui lòng nhập mật khẩu và nhấn Sign
In. Email đã mã hóa sẽ hiển thị, Quý khách có thể đọc nội dung email hoặc mở các tập tin đính
kèm.
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4.

Tôi có thể trả lời email mã hóa như thế nào trong hệ thống UOB Secure Email?
Quý khách có thể trả lời email mã hóa trong hệ thống UOB Secure Email bằng cách nhấn nút Reply.
Email trả lời cũng sẽ được mã hóa, và Quý khách sẽ nhận được thông báo như bên dưới. Để nhận
được email trả lời trong hộp mail của Quý khách, vui lòng thêm địa chỉ email của Quý khách vào danh
sách người nhận bằng cách chọn “Copy me”.

Quý khách vui lòng lưu ý các điểm sau khi trả lời email trong hệ thống:
a) Tập tin đính kèm không được phép thêm vào trong email trả lời thông qua hệ thống UOB
Secure Email. Để thêm tập tin đính kèm, vui lòng trả lời bằng hê thống mail của Quý khách và
đính kèm tập tin như mail gửi bình thường.
b) Không cho phép chuyển tiếp email đến một người nhận khác. Nếu có nhu cầu, Quý khách có
thể dùng chức năng “Print” để tạo tập tin PDF chứa nội dung email và dùng tập tin này gửi đến
người nhận khác bằng địa chỉ mail của Quý khách.
c) Không được phép thay đổi người nhận ở ô “To” và “Cc”. Nếu có nhu cầu, Quý khách có thể trả
lời từ email được mã hóa trong hộp thư và thay đổi các ô “To” và “Cc”.
d) Tùy chọn “Copy Me” sẽ được tự động bật.zqaWsx
5.

Tôi có thể đọc email mã hóa bằng cách nào trên thiết bị di động?
Vui lòng làm theo các bước sau đây:
1.
Tải ứng dụng từ App Store / Play Store bằng cách nhấn vào đường dẫn trong email mã
hóa.
2.
Trong nội dung email mã hóa, nhấn vào tập tin đính kèm message_zdm.html
3.
Nhấn vào kí hiệu
tải về.

để chia sẻ (đối với iOS) hay mở tập tin đính kèm bằng ứng dụng vừa

Xin lưu ý đối với người dùng ở Trung Quốc và Việt Nam, ứng dụng di động tạm thời chưa được hỗ
trợ. Vui lòng sử dụng máy tính để xem nội dung email mã hóa.
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6.

Tôi có thể thiết lập lại mật khẩu nếu quên bằng cách nào?
Ở trang đăng nhập, vui lòng nhấn vào “Forgot your password?” để chuyển đến trang thiết lập lại mật
khẩu. Một đường dẫn để thiết lập lại mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email dự phòng của Quý
khách.

Nhấn vào đường dẫn này để thiết lập lại mật khẩu của Quý khách. Ở màn hình như dưới, vui lòng
nhập mật khẩu mới và nhấn “Continue”.
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Quý khách sẽ nhận được thông báo ở địa chỉ mail chính rằng mật khẩu đã được thiết lập lại.

7.

Tài khoản của tôi bị khóa. Tôi phải làm gì?
Tài khoản của Quý khách sẽ bị khóa trong trường hợp đăng nhập không thành công nhiểu lần. Ở
màn hình tài khoản bị khóa, vui lòng nhấn vào đường dẫn để thiết lập lại mật khẩu. Một đường dẫn
để thiết lập lại mật khẩu sẽ được gửi đến địa chỉ email dự phòng của Quý khách. Nhấn vào đường
dẫn này để thiết lập lại mật khẩu. Quý khách sẽ nhận được thông báo ở địa chỉ mail chính rằng mật
khẩu đã được thiết lập lại.

8.

Tại sao tôi không mở được tập tin đính kèm message_zdm.html?
Một số tổ chức không cho phép truy cập vào một số trang web cụ thể. Vui lòng kiểm tra lại Quý khách
có thể truy cập trang https://securemail.uobgroup.com không. Nếu không thể truy cập, vui lòng liên
hệ với bộ phận hỗ trợ IT của tổ chức mình.

9.

Làm sao tôi chắc chắn được email mã hóa được gửi từ hệ thống UOB Secure Email?
Mỗi khi nhận được email mã hóa từ UOB Secure Email, Quý khách vui lòng kiểm tra địa chỉ người
gửi và các đường dẫn đính kèm đều xuất phát từ các tên miền sau: uobgroup.com hoặc
uob.com.my hoặc uob.co.th hoặc uobservices.co.th hoặc uobchina.com.cn hoặc uob.com.vn
Bên cạnh đó, Quý khách cũng có thể dựa vào hình ảnh trong thông báo email mã hóa gửi đến Quý
khách. Hình ảnh này là duy nhất dành cho Quý khách và sẽ không thay đổi mỗi khi Quý khách nhận
được email mã hóa từ hệ thống UOB Secure Email. Vui lòng không nhấn bất kỳ liên kết hoặc mở tập
tin đính kèm nào nếu hình ảnh này thay đổi hoặc bị mất. Quý khách vui lòng kiểm tra với người gửi
tính xác thực của email.
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10.

Tôi có các câu hỏi khác liên quan đến hệ thống UOB Secure Email. Tôi có thể liên hệ với ai?
Nếu Quý khách có các thắc mắc khác liên quan đến hệ thống UOB Secure Email mà không được
giải đáp ở đây, vui lòng liên hệ với người gửi hoặc Tổng đài Hỗ trợ hoặc email hỗ trợ của chúng tôi
tại các địa chỉ sau:
securemail@uobgroup.com – Cho tất cả khách hàng ngoại trừ Thái Lan và Malaysia.
securemail@uob.com.my – Cho khách hàng từ Malaysia.
securemail@uob.co.th – Cho khách hàng từ Thái Lan.
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