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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ STORAGE.COM.VN 

(STORAGE S3) 

1. Mục đích: 

Với mong muốn mọi khách hàng đều có thể sử dụng dịch vụ Storage, các bước hướng 

dẫn tường minh từ khâu đâu ký đến sử dụng dịch vụ trên web, bằng ứng dụng 

(application) 

 

2. Đăng ký tài khoản 

Bước 1: Truy cập: 

https://storage.com.vn/ 

Click vào Đăng ký 

Điền các thông tin như popup hiện ra, 

sau khi điền đầy đủ thông tin, click 

vào “Tạo tài khoản” để hoàn tất 

 
Bước 2: Sau khi đăng ký thành công, 

bạn click vào nút Đăng nhập và nhập 

thông tin vừa đăng ký thành công  

 

https://storage.com.vn/
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Bước 3: Đăng ký gói dịch vụ  

Từ giao diện bạn bạn click vào “Danh 

sách các gói” 

Nếu không có thông tin thì nhìn bên 

phải, bạn click vào “Tài khoản” /Tổng 

quan sẽ hiện ra giao diện để tạo gói 

dịch vụ 

 
Bước 4: Tạo gói dịch vụ 

Từ giao diện trên, bạn click vào 

“Thêm mới”  sẽ xuất hiện giao diện 

như hình bên, bạn có thể chọn hình 

thức sử dụng gói cố định và gói không 

giới hạn 

Chọn dung lượng cần sử dụng, sau đó 

Click và “Tạo gói”, sau đó xác nhận 

thông tin đã chọn 
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Bước 5: Xác nhận tạo gói, và xuất 

hiện gói bạn đã tạo thành công  

 
Bước 6: Thanh toán tiền vào tài khoản 

Trên giao diện (bên phải phía trên) 

bạn chọn vào “Nạp tiền” 

 

6.1 Thanh toán qua ngân hàng 

(Internet banking): Có 2 ngân hàng: 

- Chọn số tiền nạp 

- Nhập nội dung như hướng dẫn 
 

Kéo xuống dưới click vào “Yêu cầu 

thanh toán” 

Sau đó bạn thực hiện chuyển khoản 

cho 1 trong 2 tài khoản trên, khi bộ 

phận đơn hàng của chúng tôi nhận 

được thanh toán, sẽ kích hoạt dịch vụ 

cho bạn. 

Sau đó khách hàng sẽ nhận email xác 

nhận đã thanh toán thành không. 

 

Bạn check trên giao sẽ thấy số dư tài 

khoản số tiền vừa thanh toán 

 

Note: Các thao tác tạo và thanh toán 

bạn đều nhận được email thông báo 

trạng thái 
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6.2 Thanh toán qua Bảo Kim 

Bạn cũng thực hiện điền thông tin 

tương tự như thanh toán qua ngân 

hàng và click “Yêu cầu thanh toán” 

 

Sau khi qua giao diện Bảo Kim, bạn 

có các hình thức thanh toán trực tiếp 

bằng tài khoản Bảo Kim hoặc 

“Thanh toán trực tuyến bằng thẻ 

ngân hàng” 

 

Tương tự, khi thanh toán thành công, 

bạn sẽ nhận được thông tin số dư  tài 

khoản trên trang 

https://storage.com.vn 

 

 

 

Lưu ý: Phải thanh toán thêm 

10%VAT cho số tiền bạn thanh 

toán 

 

 
 

3. Sử dụng dịch vụ 

Sau khi thanh đăng ký và thanh toán thành công, thao tác theo một số thao tác để sử dụng 

dịch vụ S3 Storage như sau 

https://storage.com.vn/
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Bước 1: Download phần mềm S3 

Browser 

Lên trình duyệt tìm từ khóa “S3 

browser download”  

 

Khi bạn ra giao diện, chỉ click vào 

“Download” → Không Download 

“Download from Amazon S3” 

 

Sau khi download xong, bạn click 

vào để cài đặt ứng dụng trên máy tính 

của mình 

 
Bước 2: Kích hoạt gói dịch vụ trên 

https://storage.com.vn 

Gói dịch vụ của bạn đã tạo, nhưng 

chưa được kích hoạt, bạn thấy gói 

đang trạng thái “Pending”, giờ bạn 

click vào “Kích hoạt ngay” để kích 

hoạt tài khoản xuất hiện thông tin gói 

đã kích hoạt thành công  

  

Bước 3: Tạo tài khoản trên S3 

Browser 

Từ ứng dụng chọn Accounts/Add 

new accounts, sau đó điền thông tin 

như hình bên 

- Account Name: Đặt tên tài 

khoản dịch vụ 

- Account Type: Chọn S3 

Compatible Storage 

- REST Endpoint: Đánh 

s3.storage.com.vn 

- Access Key ID: Lấy thông tin 

trên web, chọn trong gói bạn 

đã tạo 

- Serrect Access Key: Lấy 

thông tin trên web, chọn trong 

gói bạn đã tạo 

- Sau đó click vào Add new 

account 

Check lại trên S3 Browser sẽ thấy tài 

khoản vừa tạo ra là Cty ABC 

 

 

https://netsdk.s3.amazonaws.com/s3browser/7.7.7/s3browser-7-7-7.exe
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Bước 4: Tạo Bucket  

Khi tại khoản đã được tạo thành 

công, thì biểu tượng New bucket sẽ 

xuất hiện màu xanh 

Click vào để khởi tạo Bucket trên 

Storage 

Đặt tên và click “Create new bucket” 

 

 

Lưu ý  

- Backet name không được viết 

chữ hoa 

- Viết liền với nhau 

 
Bước 5: Tạo thêm Folder 

 
Bước 6: Uploads/Download dữ liệu 

 

- Upload Folder (s) 

- Upload File (s) 

Bạn lựa chọn dữ liệu cần Upload để 

đưa lên Storage  

 

Hình thức Download cũng tương tự, 

bạn chọn trực tiếp dữ liệu cần 

Download để download về máy của 

mình 
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Bước 7: Thao tác các tính năng trên 

Files/Folders 

Khi muốn thực hiện thao tác copy, 

move … Chọn Files/Folders cần thao 

tác click phải và chọn tác vụ cần thực 

hiện 

 
Bước 8: Set quyền cho Files/Folders 

1. Chọn files/folders cần set 

quyền 

2. Click chọn Permissions 

3. Lựa chọn các quyền  

4. Public hoặc Private cho 

Files/Folders 

5. Apply các files/folders con 

6. Apply changes 

 
 

4. Quản lý dịch vụ 

Với giao diện quản lý đơn giản, tập trung toàn bộ trên giao diện web-page, bạn có thể 

xem được quá trình sử dụng dịch vụ Storage như: 

4.1 Danh sách gói dịch vụ 

4.2 Số tiền hiện đang có trong tài khoản 

4.3 Lịch sử nạp tiền 

4.4 Lịch sử thanh toán 

4.5 Xem chi tiết sử dụng của từng gói storage 

… 

5. Thông tin liên hệ 

Email support: ticket@support.vinacis.com 

Tổng đài: +84-28-73012233 

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM 

 

mailto:ticket@support.vinacis.com

