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1. QUY TRÌNH GỬI HÀNG VÀO KHO TIKI
Trả hàng

 Bước 1 – Nhà bán tạo phiếu gửi hàng tại Seller

Trả hàng

Center & TIKI xác nhận phiếu gửi hàng. (Hướng dẫn

tạo phiếu gửi hàng).

NHÀ BÁN

 Bước 2 – Gửi hàng tới kho Tiki. Tại cửa nhận hàng,

1

kho Tiki sẽ kiểm tra giấy tờ và hàng hóa.
 Bước 2a - Nếu giấy tờ đủ, đúng và hàng hóa thỏa
Không
đủ điều
kiện

Tiki
Sellercenter

mãn điều kiện về chất lượng hàng hóa theo tiêu

chuẩn về hàng hóa và tiêu chuẩn nhập kho Tiki,
Tiki sẽ ký nhận phiếu gửi hàng 02 bản.
 Bước 2b - Nếu giấy tờ chưa đủ hoặc có sai sót,

2

hàng hóa không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng
và đóng gói, Tiki sẽ trả hàng lại Nhà bán.

Thiếu giấy tờ

Đủ điều kiện

Đủ giấy tờ

2b

2a
KHO TIKI

Scan nhận hàng

Nhập kho

2. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU GỬI HÀNG

Truy cập sellercenter.tiki.vn

Chọn “Tồn kho” -> “Phiếu gửi hàng

2. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU GỬI HÀNG
Bước 1 – Tạo phiếu gửi hàng cho các đơn hàng FBT

Bước 2 – Thêm sản phẩm vào phiếu gửi hàng

1
2

3


Tại màn hình “Phiếu gửi hàng” ở Seller Center, Nhà bán chọn

Tại màn hình phiếu gửi hàng, chọn “Thêm sản phẩm”

“Tạo mới” phiếu gửi hàng. Phiếu gửi hàng lúc này tự động



Chọn “Thêm sản phẩm” để thêm từng sản phẩm

thiết lập phương thức lấy hàng “Nhà cung cấp tự vận



Chọn “Nhập từ file” để thêm hàng loạt sản phẩm

chuyển”.


Nhà bán lựa chọn kho gửi và ngày dự kiến gửi hàng và kết
thúc bằng cách nhấn nút “Thêm”

2. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU GỬI HÀNG
Bước 2a – Thêm từng sản phẩm

Bước 2b – Thêm hàng loạt sản phẩm

 Chọn “Thêm sản phẩm”

 Chọn “Nhập từ file”

 Tại màn hình thêm sản phẩm, Nhà Bán có thể tìm kiếm từng

 Tải mẫu file import, điền thông tin và kéo thả và màn hình import

sản phẩm hoặc thêm sản phẩm hiển thị sẵn
 Sau khi thêm sản phẩm, Nhà Bán kiểm tra thông tin đã cập
nhật trước khi kết thúc

 Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, xác nhận và import lên hệ thống
 Sau khi thêm sản phẩm, Nhà Bán kiểm tra thông tin đã cập nhật
trước khi kết thúc

2. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU GỬI HÀNG
Bước 3 – Xác nhận phiếu gửi hàng


Màn hình phiếu gửi hàng lúc này hiển thị danh sách phiếu gửi



hàng đã được tạo. Các phiếu gửi hàng mới sẽ có trạng thái

Tại màn hình Chi tiết phiếu gửi hàng, Nhà bán kiểm tra thông tin sản
phẩm, chọn “Xác nhận” để hoàn tất, chọn “xóa” để hủy phiếu gửi hàng.

“đang chỉnh sửa”.


Nhà bán chọn “Thao tác” -> “Chi tiết” để xác nhận các phiếu
gửi hàng ở trạng thái “đang chỉnh sửa”.



Sau khi nhấn “xác nhận”, trạng thái phiếu gửi hàng chuyển sang “Chờ
nhận hàng”. Ở trạng thái này, Nhà bán có thể In Phiếu gửi hàng trực tiếp.

Bước 4 – Nhà bán in Phiếu gửi hàng, gửi hàng tới kho Tiki kèm phiếu gửi hàng và các giấy tờ liên quan

3. MỘT SỐ LƯU Ý
 Sau khi Xác nhận phiếu, đối tác vẫn có thể Huỷ phiếu nếu phát hiện có sai sót.

 Phiếu đã huỷ không thể chỉnh sửa nội dung. Bạn phải tạo phiếu mới.
 Sau khi nhận hàng từ đối tác, Tiki sẽ tiến hành nhập hành trong vòng 01 ngày làm việc.
 Trên phiếu có thể hiện thông tin thời gian “Nhập lúc”. Kể từ khi Tiki tiến hành nhập hàng sẽ ghi lại Lịch sử nhập
hàng trong màn hình Chi tiết phiếu gửi hàng. Bạn có thể theo dõi quá trình nhập hàng của Tiki tại đây.
 Trong trường hợp Số lượng thực nhận khác với Số lượng dự kiến, Phiếu gửi hàng sẽ chuyển sang trạng thái
“Chờ bổ sung". Trong vòng 48 giờ, bạn có thể tiếp tục bổ sung hàng cho phiếu gửi hàng này. Quá thời hạn 48
giờ, xem như Phiếu gửi hàng đã được nhập hoàn tất.
 Phiếu gửi hàng mà bạn chủ động tạo ra tương ứng dịch vụ Tiki Quản lý kho. Đối tác tự chịu trách nhiệm vận
chuyển hàng hoá đến kho Tiki.
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