1. Truy cập vào Seller Center -> Sản phẩm

2. Chọn dòng Thay đổi kiểu nhập kho, số lượng

3. Chọn Nhập hàng loạt -> Cập nhật thông tin đăng bán

4. Download file excel mẫu từ dòng Tải mẫu file cập nhật loại kho, số lượng

Trong file excel tải về ta có các dòng :
_ Cột A ( Seller SKU ) : Nhập chính xác SKU của sản phẩm cần chuyển đổi ODF->FBT hoặc FBT -> ODF
_ Cột B : Điền ID nhà cung cấp ( chỉ áp dụng với sản phẩm của Tiki Trading )
_ Cột C : Điền tên sản phẩm ( có thể bỏ trống )
_ Cột D : có thể bỏ trống
_ Cột E ( Mô Hình Vận Hành ) : Điền “instock” nếu chuyển sản phẩm sang FBT, điền “seller_backorder”
hoặc “backorder” nếu chuyển sản phẩm sang mô hình ODF
_ Cột F : Điền kho của quý anh chị nhà bán hàng ( dành cho mô hình ODF và Seller Delivery )
Các giá trị đúng dung để điền vào cột F bao gồm :
Các mã kho lấy chính xác từ danh sách: SGN (Sài Gòn), HN (Hà Nội), ACH (Cộng Hòa), CT (Cần Thơ), HP
(Hải Phòng).
Các mã kho nhau bởi dấu phảy (",") nếu nhà bán hàng có từ 2 kho trở lên
Ví dụ: SGN, HN
_ Cột G : Điền số lượng tồn mà anh chị có ở kho ( Dành cho mô hình ODF và SD )

_ Cột I : Số lượng tối thiểu mà anh chị muốn cho giỏ hàng của khách, nếu bỏ trống sẽ được gán mặc định
là 1.
_ Cột J : Số lượng tối đa mà anh chị muốn cho giỏ hàng của khách, nếu bỏ trống sẽ được gán mặc định là
30.

Sau khi điền xong thông tin, anh/chị lưu file lại và upload file đó lên ngay chổ mục số 4 phía trên. Hệ
thống sẽ tự động kiểm tra và chuyển đổi giúp anh/chị.

