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1. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH NHÀ BÁN TỰ VẬN HÀNH - SD

MÔ HÌNH NHÀ BÁN TỰ VẬN HÀNH – SD
Là hình thức Nhà Bán Hàng chịu trách nhiệm từ quản lý Hàng Hóa tại kho Nhà Bán Hàng đến xử lý đơn
hàng bao gồm nhưng không giới hạn đóng gói, xuất kho, giao hàng đến khi Hàng Hóa được giao thành
công. Tiki chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ đăng bán sản phẩm, quảng cáo bán hàng cho Nhà Bán Hàng.

Quy trình vận hành
NHÀ BÁN

TIKI

Tiếp nhận đơn
hàng từ khách
hàng

Nhà Bán xác nhận
đơn hàng và
chuẩn bị hàng hóa

Nhà Bán đóng gói
Hàng Hóa

Nhà Bán giao
hàng cho Khách
hàng

TIKI

Nhà Bán cập nhật
trạng thái giao hàng
trên hệ thống

TIKI đảm nhiệm
việc thanh toán,
đổi trả sản phẩm

MÔ HÌNH NHÀ BÁN TỰ VẬN HÀNH – SD
Điều kiện hợp tác

-

Ưu tiên áp dụng đối với các Hàng Hóa cồng kềnh có yêu cầu đặc biệt về
lắp đặt, các thủ tục đăng ký quyền sở hữu, các sản phẩm có thời gian sử
dụng ngắn hoặc hàng hóa có điều kiện vận hành đặc biệt. Hiện tại chỉ áp

dụng với 1 số nhóm hàng hóa đặc biệt sau: Hàng tươi sống, Hàng ngoại
cỡ (Giường, Tủ, Bàn Ghế,…), Hàng có điều kiện vận hành đặc biệt (Xe
máy, Hoa tươi,..).
-

Chỉ áp dụng đối với các Nhà Bán Hàng uy tín, có năng lực tự vận hành tốt,
đảm bảo chất lượng vận hành theo yêu cầu của Tiki.

-

Lưu ý: Tiki sẽ xét duyệt sau khi nhà bán đăng ký vận hành mô hình này

2. QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

Bước 1: Xác
nhận đơn hàng
• Nhà Bán cần xác
nhận *Đồng ý*
hoặc *Từ chối*
giao hàng

Bước 2: Chuẩn
bị đơn hàng

• Nhà bán đóng gói
và in phiếu giao
hàng từ Seller
Center dán lên
sản phẩm

Bước 3: Giao
hàng và cập
nhật trạng thái
hệ thống
• Nhà bán vận
chuyển đơn hàng
đến Khách Hàng
và cập nhật trạng
thái trước khi tới
hạn

Bước 4: Thanh
toán

• Trả trước/trả góp:
Tiki trả nhà bán
• Trả sau: Nhà bán
trả TiKi

3. HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 1: Xác nhận đơn hàng
Đăng nhập sellercenter.tiki.vn

Chọn “Đơn hàng” -> Chọn “Nhà bán tự vận hành”

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 1: Xác nhận đơn hàng

Tổng hợp danh sách

Danh sách các đơn

các đơn hàng

hàng
NHẬN

CẦN

XÁC

Danh

sách

các

đơn

Danh

sách

hàng đã xác nhận cần

các

CẬP

đơn hàng

NHẬT

TRẠNG

THÁI GIAO HÀNG

đã hủy

Danh

sách
các đơn

hàng đã hoàn thành

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 1: Xác nhận đơn hàng

Phương thức thanh toán của Khách Hàng.
Các đơn hàng “Tự thu tiền” là đơn
NHÀ BÁN THU TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG

NB xác nhận các đơn hàng có trong tab “cần xác nhận”. Tại đây, Nhà bán có thể
theo dõi được: “Phương thức thanh toán và hạn xác nhận của đơn hàng”

Các đơn hàng ĐẾN HẠN hoặc TRỄ sẽ
được gắn biểu tượng tương ứng

Để xác nhận, chọn
“Xem & Xác nhận”

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 1: Xác nhận đơn hàng

XÁC NHẬN

TRƯỚC KHI XÁC NHẬN
Nhà Bán cần kiểm tra:

Sau khi kiểm tra thông tin, Nhà Bán cần:

▪

Thông tin sản phẩm & Số lượng sản phẩm có trong kho

▪

Chọn Kho giao hàng và xác nhận tình trạng hàng hóa

▪

XÁC NHẬN thời gian giao hàng với KHÁCH HÀNG

▪

Chọn thời gian giao hàng cho Khách Hàng

Chọn kho và xác nhận ĐH

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 1: Xác nhận đơn hàng

Chọn thời gian giao trong màn hình Pop-up
Lưu ý:
▪

Thời gian xác nhận đơn hàng là 4 GIỜ LÀM VIỆC kể từ khi đơn hàng chuyển “Chờ in”

▪

Nhà Bán cần CẬP NHẬT TRẠNG THÁI đơn hàng khi đến hạn giao hàng cho Khách Hàng

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 1: Xác nhận đơn hàng

Sau khi xác nhận, đơn hàng được chuyển sang tab “Cập nhật giao hàng”

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
Các lưu ý
HÃY ĐẢM BẢO THỜI GIAN
XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
▪
▪

LÀM GÌ NẾU KHÁCH HÀNG
HẾT NHU CẦU?

Thời gian xác nhận đơn hàng: 4 giờ làm việc kể từ

Áp dụng với trường hợp chưa xác nhận đơn hàng nhưng

khi đơn hàng về “Chờ in”

Khách Hàng báo hết nhu cầu:

Nếu Nhà Bán gọi cho Khách Hàng và Khách Hàng

▪

Bước 1: Nếu Nhà Bán có hàng, Xác nhận có hàng

báo hết nhu cầu, nhưng Nhà Bán không xác nhận trên

▪

Bước 2: Chọn trạng thái giao hàng là “Giao hàng thất

hệ thống, Tiki vẫn ghi nhận lỗi do Nhà Bán Hàng xác
nhận không đúng cam kết.
▪

Nhà Bán chỉ chọn “Từ chối” trong trường hợp thật sự
hết hàng để giao. Tiki sẽ hủy đơn hàng ghi nhận lỗi
Nhà Bán và thu phí hủy đơn hàng nếu Nhà Bán từ
chối đơn hàng.

bại”
▪

Bước 3: Chọn lý do giao hàng là “Khách Hàng hết nhu
cầu”

Đơn hàng sẽ tự động hủy trong trường hợp này

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 2: In biên nhận và chuẩn bị hàng hóa
IN BIÊN NHẬN

Tại tab “Cập nhật giao hàng” chọn đơn hàng cần in biên nhận để in

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 2: In biên nhận và chuẩn bị hàng hóa

Khách Hàng cần ký vào biên nhận này khi nhận hàng

Tem đơn hàng dán lên sản phẩm khi giao

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 2: In biên nhận và chuẩn bị hàng hóa
Đóng gói hàng hóa: Theo chuẩn của Tiki.
Tham khảo chi tiết tại đây

YÊU CẦU VỀ NGOẠI QUAN & QUY CÁCH BẢO VỆ SẢN PHẨM
Chi tiết xem tại mục
Kho Tiki ”

Quy chuẩn nhập kho

– “Hướng dẫn đóng gói hàng hóa khi giao hàng đến

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 2: In biên nhận và chuẩn bị hàng hóa

Đóng gói hàng hóa: Theo chuẩn của Tiki.
Tham khảo chi tiết tại đây

Niêm phòng các đường nối hoặc mép gấp bằng
phương pháp dán bang keo theo dạng chữ H

Dán cảnh báo bên ngoài thùng hàng

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 2: In biên nhận và chuẩn bị hàng hóa
Dán nhãn vận chuyển ngoài thùng hàng và đính kèm biên nhận

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 3: Giao hàng và cập nhật trạng thái hệ thống

Nhà Bán cần đảm bảo giao hàng TRONG THỜI GIAN CAM KẾT
▪ Nếu giao thành công, chọn “Giao thành công”
▪ Nếu giao không thành công, chọn “Giao thất bại”

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 3: Giao hàng và cập nhật trạng thái hệ thống
GIAO HÀNG THÀNH CÔNG

▪
▪

Đối với xe máy: Nhập thông tin liên hệ của khách hàng và upload
biên bản xác nhận
Đối với ngành hàng khác: Nhà bán có thể bỏ qua bước này bằng
cách cập nhật mã số đơn hàng và tải lên file đơn hàng. Nhà Bán
hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có phát sinh khiếu nại

GIAO HÀNG THẤT BẠI

Chọn lý do giao hàng thất bại và xác nhận

Nhà bán cần cập nhật trạng thái TRƯỚC THỜI GIAN CAM KẾT giao hàng Đơn hàng quá hạn không được cập nhật có
tỷ lệ HỦY cao do KH hết nhu cầu

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 3: Giao hàng và cập nhật trạng thái hệ thống

▪

Sau khi cập nhật, cột trạng thái sẽ hiển thị thông tin đơn hàng

▪

Với các đơn hàng giao thất bại, Nhà Bán có thể theo dõi lý do

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 3: Giao hàng và cập nhật trạng thái hệ thống
HÃY CHỌN ĐÚNG LÝ DO
NẾU GIAO THẤT BẠI

ĐỪNG QUÊN CẬP NHẬT TRẠNG
THÁI GIAO HÀNG
Khi tới hạn giao hàng, Nhà Bán BẮT BUỘC phải cập nhật

trạng thái đơn hàng và chọn lý do.

Ví dụ:

Các lý do dẫn đến đơn hàng tự động hủy:
▪

Nhà Bán Hàng hết hàng – Hủy Đơn hàng

▪

Khách Hàng hết nhu cầu

▪

Thời hạn giao hàng là ngày 10/11/2018.

▪

Ngày 10/11/2018, Nhà Bán chưa thể giao hàng do chưa

Các lý do thuộc về Khách Hàng, Tiki sẽ gọi điện để xác nhận

có hàng -> Cập nhật giao thất bại ghi nhận lý do

trước khi tiếp tục xử lý đơn hàng

▪

Ngày 11/11/2018, Nhà Bán giao hàng cho Khách Hàng
nhưng không liên hệ được -> Cập nhật giao thất bại ghi
nhận lý do Không liên lạc được với Khách Hàng

Trường hợp Nhà Bán cập nhật sai trạng thái dẫn đến khiếu
nại, mọi chi phí phát sinh (nếu có) sẽ được tính cho Nhà Bán

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 4: Thanh toán

Thanh toán trả trước, trả góp

NB xác nhận
đơn hàng &
giao hàng

NB xác nhận
trạng thái
giao hàng

Tiki thanh toán
lợi nhuận cho
Nhà bán sau khi
trừ phí dịch vụ

Chu kỳ 7 ngày – Thanh toán 7 ngày

KH
đặt
hàng

Thanh toán trả sau
(COD)

THỜI HẠN THANH TOÁN

NB xác nhận
và giao hàng

NB THU TIỀN
và xác nhận
trạng thái
giao hàng

Hạn thanh toán:
7 ngày kể từ ngày ra sao kê
Nhà bán
chuyển phí
dịch vụ cho
Tiki

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG
BƯỚC 4: Thanh toán

Với trường hợp KH thanh toán trả sau, NB cần thanh toán phí cho Tiki qua tài khoản:
✔Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN TI KI

✔STK: 908028748600001
✔Ngân hàng Nam Á, PGD Chánh Hưng

✔Cú pháp: BOP_mã nhà cung cấp_sao kê ID
Lưu ý:

▪ Hai bên cần hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đúng kỳ hạn. Trường hợp thanh
toán trễ, bên trễ
thanh
toán
sẽ
chịu
mức
lãi
suất
phạt
trễ
thanh toán
là
7%/năm tính từ ngày đến hạn thanh toán.
▪ Trường hợp có thể cấn trừ, Ti Ki sẽ cấn trừ trực tiếp trong Doanh Thu.

4. QUY TRÌNH XỬ LÝ – ĐỔI TRẢ - BẢO HÀNH

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỔI TRẢ BẢO HÀNH
GIAI ĐOẠN 1 – LIÊN HỆ LẤY THÔNG TIN

PSC

TIKICARE

KHÁCH HÀNG

B2: Tikicare tạo RMA
& báo PSC

B1: KH liên hệ Tikicare

NHÀ BÁN
B3: PSC liên hệ NBH

B4: Nhà Bán Hàng liên hệ Khách Hàng TRONG VÒNG
24 GIỜ kể từ khi nhận phản hồi của PSC

LƯU Ý: Theo chính sách của Tiki, mọi yêu cầu đổi/trả/bảo hành đều cần được liên hệ qua kênh Tikicare
•

RMA: Mã đổi trả hàng hóa

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỔI TRẢ BẢO HÀNH
GIAI ĐOẠN 2 – XỬ LÝ ĐỔI/TRẢ/BẢO HÀNH

TRƯỜNG HỢP LỖI TỪ PHÍA NHÀ BÁN HÀNG
Nhà Bán có trách nhiệm đổi hàng hoặc hoàn tiền lại cho Khách Hàng

TH1 – ĐỔI HÀNG

NHÀ BÁN

PSC

TIKICARE

TH2 – TRẢ HÀNG HOÀN TIỀN

KHÁCH
HÀNG

NHÀ BÁN

KHÁCH
HÀNG

PSC

TIKICARE

Bước 1.1: Nhà Bán thông tin cho PSC phương án đổi hàng

Bước 1: Nhà Bán liên hệ Khách Hàng để lấy lại hàng lỗi

Bước 1.2: Nhà Bán liên hệ Khách Hàng để lấy sản phẩm lỗi

Bước 2: Sau khi nhận hàng, Nhà Bán Hàng báo PSC

Bước 2: PSC tiếp nhận và báo Tikicare

Bước 3: PSC tiếp nhận và gửi về cho Tikicare

Bước 3: Tikicare tạo đơn hàng mới để Nhà Bán giao hàng

Bước 4: Tikicare hoàn tiền cho Khách Hàng, kết thúc RMA

Bước 4: Tikicare hoàn tất RMA. Kết thúc

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỔI TRẢ BẢO HÀNH
GIAI ĐOẠN 2 – XỬ LÝ ĐỔI/TRẢ/BẢO HÀNH

TRƯỜNG HỢP LỖI TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG
Nhà Bán có trách nhiệm thỏa thuận và thương lượng hướng giải
quyết phù hợp nhất
TH2 – LỖI TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG

TH1 – KHÁCH HÀNG CHƯA BIẾT SỬ DỤNG

NHÀ BÁN

KHÁCH
HÀNG

PSC

TIKICARE

NHÀ BÁN

KHÁCH
HÀNG

PSC

TIKICARE

Bước 1: Nhà Bán Hàng hướng dẫn Khách Hàng sử dụng

Bước 1: Nhà Bán liên hệ và thỏa thuận hướng giải quyết

Bước 2: Sau khi hoàn tất, Nhà Bán thông tin lại cho PSC

Bước 2: Sau khi hoàn tất, Nhà Bán Hàng báo PSC

Bước 3: PSC tiếp nhận và gửi về cho Tikicare

Bước 3: PSC tiếp nhận và gửi về cho Tikicare

Bước 4: Tikicare hoàn tất RMA. Kết thúc

Bước 4: Tikicare hoàn tiền cho Khách Hàng, kết thúc RMA

QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐỔI TRẢ BẢO HÀNH
THEO DÕI CÁC ĐƠN HÀNG ĐỔI TRẢ BẢO HÀNH

Đối với các đơn hàng đổi/trả/bảo hành, Nhà Bán Hàng có thể theo dõi tại mục “Đơn hàng” -> “RMA (Đơn hàng đổi trả)”

5. CÁC CHỈ SỐ VẬN HÀNH

CÁC CHỈ SỐ VẬN HÀNH
LƯU Ý THỜI GIAN XỬ LÝ ĐƠN HÀNG

7 ngày
Theo lịch tùy chu kỳ thanh toán

Đúng thời gian cam kết
24 giờ

4 giờ làm việc

Đơn
hàng
được tạo

Xác
nhận
đơn
hàng

Cập nhật
trạng
thái lần 1

24 giờ

Cập nhật
trạng
thái lần 2

Cập nhật
trạng thái
lần 3

⮚ Nhà Bán cần đảm bảo thời gian xử lý đơn hàng ĐÚNG THỜI GIAN CAM KẾT
⮚ Trường hợp giao thất bại phải giao nhiều lần, thời gian cập nhật trạng thái giữa các lần giao là 24 GIỜ
⮚ Đơn hàng sẽ bị hủy khi:

▪

Quá 24 GIỜ kể từ khi đơn hàng chuyển “Chờ in” mà Nhà Bán Hàng không XÁC NHẬN đơn hàng

▪

Quá 24 GIỜ kể từ lần GIAO LẠI gần nhất mà Nhà Bán chưa CẬP NHẬT TRẠNG THÁI vận chuyển trên hệ thống

▪

Quá 24 GIỜ kể từ lần giao gần nhất mà Nhà Bán chưa GIAO LẠI

▪

Đơn hàng giao 3 LẦN KHÔNG THÀNH CÔNG

Sao kê

Thanh
toán

CÁC CHỈ SỐ VẬN HÀNH
•
•

Nhà Bán Hàng kiểm soát Tỷ lệ vi phạm vận hành không vượt quá 5%, để tránh bị bật
OVL. Tham khảo thêm về OVL - chỉ số giới hạn đơn hàng tại đây.
Các chỉ số vận hành không tính vào Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ theo quy định pháp luật

Chỉ số vận hành

Diễn giải
Nhà Bán Hàng giao hàng trễ hơn ngày dự kiến giao hàng, tùy theo ngành hàng (áp dụng cho mô hình Seller Delivery)

Tỷ lệ xử lý chậm

Nhà Bán Hàng không xác nhận đơn hàng trong thời gian cam kết (được quy định theo từng mô hình vận hành) dẫn đến đơn
hàng tự động hủy
Nhà Bán Hàng “Hết hàng” nhưng không xác nhận trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.

Tỷ lệ vi
phạm vận
hành
Tỷ lệ Đơn Hàng Hủy
do lỗi Nhà Bán
Hàng;
Tỷ lệ Hàng Hóa lỗi

Nhà Bán Hàng không xác nhận đơn hàng hoặc không đóng gói hoặc không bàn giao Hàng Hóa cho Đối tác vận chuyển trong
thời gian quy định (tùy theo từng loại mô hình vận hành) dẫn đến đơn hàng bị hủy.
Nhà Bán Hàng chọn “Từ chối” đơn hàng.
Nhà Bán Hàng không cập nhật trạng thái đơn hàng trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng khi quá hạn dự kiến giao hàng (tùy
theo ngành hàng) dẫn đến đơn hàng bị hủy (áp dụng cho mô hình SD)

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

Website http://hocvien.tiki.vn
Hotline 1900 6034

Email hotrodoitac@tiki.vn hoặc supportpartner@tiki.vn

Facebook Cộng Đồng Nhà Bán Hàng Tiki

