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Tư vấn y tế bằng
hình thức trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng

Khả năng tương thích:
Các hệ điều hành và trình duyệt sau được hỗ trợ:
OS
・Windows7 trở lên
・ Mac OS 10.8 trở lên
・Android 7.1 trở lên
・iOS (iPad, iPhone) 11.0 trở lên
Trình diện
Windows Mac Android
Google Chrome
Microsoft Edge
Opera
iPad, iPhone(iOS)
Safari
*

Đảm bảo sử dụng phiên bản được cập nhật gần nhất

★ Bạn có thể tài trình duyệt miễn phí nếu bạn không có sẵn trên thiết bị

For consultation:
• Để được tư vấn: * Bạn cần có micrô (tích hợp thì thích hợp) và một camera
(thiết bị ngoại vi là phù hợp. Kết nối không thể thiết lập được mà không có đủ thiết bị.
Vui lòng kiểm tra âm thanh trong tai nghe (loa) và micrô có phù hợp không.

Làm thế nào trước đăng ký
1. Click/ Vui lòng sử dụng những trình duyệt phía trên:
https://mtj-telemedicine.com
2.

Nhấn

3. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang Thỏa thuận người dùng. Vui lòng đọc kỹ Thỏa
thuận người dùng và nhấn vào "Tiếp theo". (Đối với điều này, vui lòng đánh dấu vào ô
“Đã đọc và đồng ý".)

4. Sau khi chọn vào nút, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang nhập dữ liệu cá nhân của
người dùng. Vui lòng nhập dữ liệu cần thiết. Nếu bạn không phải là người dùng trực tiếp,
vui lòng chọn hộp bên cạnh mục mô tả mối quan hệ của bạn với người dùng và nhập dữ
liệu của người đại diện bên dưới. Số điện thoại của bạn cũng sẽ là ID của bạn (phần
được tô sáng màu xanh lá cây). Chọn mã quốc gia. Nhập số điện thoại di động không có
dấu gạch ngang

5. Sau khi bạn hoàn tất các dữ liệu,

vui lòng nhấp vào

6. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang xác nhận dữ liệu.
Nếu bạn cần
thay đổi, xin vui lòng bấm vào để hoàn tác.
Nhấn
để lưu dữ liệu đã nhập.
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6. Sau khi hoàn thành phần đăng ký trước, phần tiếp theo sẽ xuất hiện trên màn hình
của bạn:

Bạn sẽ nhận được một email chứa một liên kết để xác nhận đăng ký của bạn. Vui lòng
cập nhật liên kết và hoàn thành đăng ký của bạn.

Làm sao để hoàn tất đăng ký?
★ Nếu e-mail của bạn có liên quan đến số điện thoại di động là ID của bạn trên web:
1. Bạn sẽ nhận được e-mail từ Hệ thống tư vấn y tế trực tuyến với đường dẫn để
đăng ký làm người dùng KizunaWeb mới. Mở e-mail, sao chép mật khẩu gốc và theo
liên kết (nhấp đúp chuột). Nhập số điện thoại của bạn vào trường Đăng nhập ID ID và
mật khẩu được sao chép vào trường Mật khẩu mật khẩu. (Chúng tôi khuyên bạn nên
thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập vào Tài khoản của tôi.)
2. Sau khi đăng nhập Tài khoản cá nhân, bạn sẽ được nhắc xác minh số điện thoại
của mình để hoàn tất đăng ký.

Nhấp vào đây (một lần). Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi đến số điện thoại của bạn.
Nếu số này khớp với số điện thoại đã đăng ký, sau tiếng bíp, cuộc gọi sẽ tự động kết
thúc. Thông báo tiếp theo hiển thị có nghĩa là đăng ký cuối cùng của bạn đã hoàn tất:

* Liên kết đến đăng ký cuối cùng trở nên vô hiệu lực sau hơn 2 phút kể từ khi đăng
nhập vào Tài khoản cá nhân. Trong trường hợp như vậy, vui lòng đăng xuất và đăng
nhập lại vào Tài khoản cá nhân của bạn, sau đó lặp lại tất cả các bước trên.
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★ Nếu email của bạn có liên quan đến PC:
1. Bạn sẽ nhận được e-mail từ Hệ thống tư vấn y tế trực tuyến với đường dẫn để
đăng ký làm người dùng KizunaWeb mới. Mở e-mail, sao chép mật khẩu gốc và theo
liên kết (nhấp đúp chuột). Nhập số điện thoại của bạn vào trường Đăng nhập ID ID và
mật khẩu được sao chép vào trường Mật khẩu mật khẩu. (Chúng tôi khuyên bạn nên
thay đổi mật khẩu sau khi đăng nhập vào Tài khoản của tôi.)
2. Sau khi đăng nhập Tài khoản cá nhân, bạn sẽ được nhắc xác minh số điện thoại của
mình để hoàn tất đăng ký.

Vui lòng quay số điện thoại hiển thị trên màn hình bằng số điện thoại bạn đã đăng ký.
Nếu bạn ở Nhật Bản, vui lòng quay số 050 và những số tiếp theo (không có +81). (Số
điện thoại để quay số sẽ khác nhau mỗi lần bạn đăng nhập vào Tài khoản cá nhân.)
Nếu số đó khớp với số điện thoại đã đăng ký, sau tiếng bíp, cuộc gọi sẽ tự động kết
thúc.
Thông báo sau sẽ được hiển thị có nghĩa là đăng ký cuối cùng của bạn đã hoàn tất:

* Liên kết đến đăng ký cuối cùng trở nên vô hiệu lực sau hơn 2 phút kể từ khi đăng
nhập vào Tài khoản cá nhân. Trong trường hợp như vậy, vui lòng đăng xuất và đăng
nhập lại vào Tài khoản cá nhân của bạn, sau đó lặp lại tất cả các bước trên.
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Điền đơn xin tư vấn thông qua Tài khoản cá nhân
Sau khi hoàn thành đăng ký cuối cùng, một cuộc trò chuyện với điều phối viên sẽ
được kích hoạt trong Tài khoản cá nhân của bạn.
* Sau khi đăng ký cuối cùng, vui lòng chờ tin nhắn từ điều phối viên.
1. Trong thanh địa chỉ của bất kỳ trình duyệt tương thích nào, vui lòng nhập:
https://mtj-telemedicine.com
hoặc theo liên kết từ email (nhấp đúp chuột).
Đăng nhập tài khoản cá nhân của bạn.

ABCD

Nhập thông tin bắt buộc vào trường này và nhấp vào ”Gửi Yêu cầu”. Yêu cầu của bạn
sẽ được gửi đến điều phối viên.
Tại đây bạn có thể kiểm tra phản hồi từ điều phối viên.
2. Dữ liệu đăng ký của khách hàng và thông tin về phương thức tư vấn và thanh toán
có sẵn trong menu Tài khoản cá nhân, ở góc trên của màn hình. (Khi sử dụng điện
thoại thông minh, vui lòng bấm đúp vào đây, rồi bấm đúp vào "Tài khoản cá nhân")
Thanh toán cũng được thực hiện thông qua Tài khoản cá nhân

Nhấn vào đây để quay
lại cửa sổ trò chuyện.
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Làm thế nào để thanh toán lệ phí đăng ký?
Điều phối viên sẽ gửi cho bạn hóa đơn thanh toán phí phải trả qua
Tài khoản cá nhân.
Điều phối viên sẽ gửi cho bạn một hóa đơn thanh toán phí phải trả qua Tài khoản cá
nhân. Trong Tài khoản cá nhân, vui lòng nhấp vào nút Thanh toán.

◯◯◯◯yen

Chọn và nhấp vào
phương thức
thanh toán thuận
tiện cho bạn. Bạn
sẽ được chuyển
hướng đến trang
thanh toán.

Làm thế nào để hội chẩn trực tuyến được tổ chức?
1.Hãy thảo luận về ngày hội chẩn với điều phối viên trong khung trò chuyện, điều phối
viên sẽ liên kết với bác sĩ. Sau khi thống nhất ngày hẹn, buổi hội chẩn của bạn sẽ
được lên kế hoạch cho ngày đó. Ngày và giờ tư vấn của bạn sẽ được hiển thị trong
cửa sổ trò chuyện.
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2. Vào ngày tư vấn, vui lòng đăng nhập
Tài khoản cá nhân của bạn qua điện thoại di động,
máy tính bảng hoặc PC có micrô và tai nghe (được kết nối). Trong trường hợp này,
thông báo tiếp theo sẽ được hiển thị.

Vui lòng nhấp nút này.
3. Màn hình sẽ thay đổi như sau. Nhấn tiếp".

4. Màn hình sẽ thay đổi như sau. Hình ảnh của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu
bạn đã đăng nhập từ điện thoại di động của mình, nhấp vào "Đóng".

Nếu bạn đã
đăng nhập từ
máy tính, hãy
nhấp vào
“Đóng” và tiếp
tục.
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5. Màn hình chờ kết nối xuất hiện.

Vui lòng chờ kết nối với bác sĩ!

Một cuộc hội chẩn được tổ
chức với tối đa ba người:
khách hàng, bác sĩ và điều
phối viên.
Ở đây bức ảnh được lựa chọn
bởi bác sĩ sẽ được hiển thị.

Xem màn hình điện thoại di động
Nếu bạn truy cập bằng điện thoại di
động (điện thoại thông minh), vui lòng
đảm bảo rằng kết nối Internet của bạn
ổn định.
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6. Other notes

・ Bằng cách nhấp vào nút này, bạn có thể ngắt kết nối tai nghe (loa). Nút sẽ
hiển thị biểu tượng ☓.
・ Bạn có thể tắt tiếng micrô bằng cách nhấp vào nút này. Nút sẽ hiển thị biểu
tượng ☓.
・ Chức năng “Pen” để ghi chú trên màn hình chính với sự lựa chọn màu sắc và
độ dày. (* Chức năng này không khả dụng trong khi trò chuyện.)
・ Chức năng “Eraser” để xóa các thông báo không cần thiết trên màn hình.

7. Nếu mất kết nối:
Đăng nhập lại vào Tài khoản cá nhân của bạn (trang 6, bước 2 và 3).
8. Sau khi hết thời gian hội chẩn, kết nối sẽ tự động bị gián đoạn. Màn hình sẽ thay đổi
như sau. Nếu bạn cần gửi đơn đăng ký mới để tham khảo ý kiến, vui lòng đăng nhập lại
Tài khoản cá nhân của bạn và liên hệ với điều phối viên thông qua khung trò chuyện.

8

