
Hướng dẫn tạo Hồ sơ Chủ nhà

1. Tạo Hồ Sơ Chủ nhà bằng cách nhấp vào đường dẫn trên trang "Đơn đăng ký" (Tạo Hồ Sơ Chủ nhà).
2. Lưu thông tin Bất động sản, Công ty và Mối liên lạc vào hồ sơ của bạn. 

a) Điền những thông tin cần thiết để lưu trữ bất động sản đầu tiên của bạn. 
b) Điền những thông tin cần thiết cho các công ty và mối liên lạc. 

Lưu ý: Bạn có thể quay lại trang Hồ sơ Chủ nhà bất kỳ lúc nào để chỉnh sửa và/hoặc thêm bất động sản hay các công ty và mối liên
lạc. 

3. Quay lại bảng điều khiển Đơn đăng ký để khởi tạo một hoặc nhiều đơn đăng ký.
4. Nhấp vào "Khởi tạo Đơn đăng ký Mới". 
5. Trong phần đầu tiên của đơn đăng ký (Điều kiện Tiên quyết), nhấp vào mũi tên danh mục thả xuống bên cạnh "Bất động sản 

của Tôi" để lựa chọn bất động sản đang được yêu cầu hỗ trợ. 
6. Nhấp vào "Nhập Dữ liệu Bất động sản" để tự động nhập vào đơn đăng ký thông tin bất động sản mà bạn đã cung cấp trong 

Hồ sơ Chủ nhà của mình. 
7. Điền thông tin số lượng người thuê Chung cư/Căn hộ/Đơn vị nhà ở mà bạn đang đăng ký. 
8. Trong phần tiếp theo (Thông tin Liên lạc), lựa chọn từ danh sách thả xuống "Công ty và Mối liên lạc Của tôi" rồi nhấp vào 

"Nhập Dữ liệu" để nhập dữ liệu cá nhân hoặc công ty từ Hồ sơ Chủ nhà của bạn. 

Hồ sơ Chủ nhà cho phép bạn tự động nhập phần lớn thông tin trên đơn đăng ký khi nộp đơn cho nhiều người thuê cùng một lúc, 
qua đó giúp tiết kiệm thời gian. Bạn có thể tạo hồ sơ lưu trữ nhiều bất động sản cũng như các công ty và mối liên lạc. Trên mỗi 
đơn đăng ký, bạn có thể lựa chọn dữ liệu tương ứng với mỗi người thuê nhà mà bạn muốn lưu trữ trong hồ sơ của mình. Hãy làm 
theo hướng dẫn sau đây. Bạn cũng có thể tham khảo bản hướng dẫn chi tiết bắt đầu ở trang tiếp theo.



Nếu bạn là chủ nhà đang đăng ký cho nhiều người 
thuê, bạn có thể tạo một Hồ sơ Chủ nhà để đơn giản 
hóa quy trình nộp đơn



Sử dụng trang này để lưu trữ bất động sản của bạn 
cũng như các công ty và mối liên lạc liên kết với 
từng người thuê trong đơn đăng ký bạn nộp



Điền những thông tin cần thiết để lưu 
trữ bất động sản đầu tiên của bạn



Bây giờ thực hiện thao tác 
tương tự cho các công ty 
và mối liên lạc của bạn



*Lưu ý: Chủ nhà hoạt động với tư cách cá nhân

Lúc này, toàn bộ bất động sản
cũng như các công ty và mối liên 
lạc của bạn đã được lưu trữ và sẵn 
sàng để bạn sử dụng trên những 
đơn đăng ký của mình

*Lưu ý: Chủ nhà hoạt động với tư cách công ty



Bây giờ bạn đã có thể khởi tạo đơn 
đăng ký mới.

Hãy quay lại bảng điều khiển Đơn 
đăng ký



Chú ý đến đường dẫn Hồ sơ Chủ 
nhà mới. Bạn luôn có thể quay lại 
hồ sơ đã tạo để chỉnh sửa và/hoặc 
thêm bất động sản hay công ty và 
mối liên lạc

*Lưu ý: Bạn cũng có thể quay lại 
Hồ sơ Chủ nhà của mình tại đây



Sau khi tạo xong Hồ sơ Chủ nhà, 
bạn hãy nhấp vào đây để khởi tạo 
đơn đăng ký



Chú ý rằng trong phần Bất động
sản của Tôi, bạn có thể lựa chọn 
bất động sản đang được yêu cầu hỗ 
trợ. Chức năng này nhập thông tin 
dựa trên những gì bạn đã lưu trữ 
trong Hồ sơ Chủ nhà



Lựa chọn một bất động sản rồi nhấp 
vào Nhập Dữ liệu Bất động sản



Sau khi nhấp vào Nhập Dữ liệu Bất 
động sản, thông tin bạn lưu trữ trong 
Hồ sơ Chủ nhà sẽ được nhập vào. 

Bây giờ, bạn chỉ cần điền số lượng 
người thuê Chung cư/Căn hộ/ Đơn 
vị nhà ở mà bạn đang đăng ký



Bạn cũng có thể tự động nhập 
thông tin trong phần "Thông tin 
Liên lạc".

Lựa chọn trong danh sách thả 
xuống Công ty và Mối liên lạc của 
Tôi để nhập dữ liệu cá nhân hoặc 
công ty của bạn từ Hồ sơ Chủ nhà. 

Sau đó nhấp vào Nhập Dữ liệu
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