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3. Các phương thức trả hàng và trạng thái Phiếu rút
hàng (BPOR) trên Sellercenter.tiki.vn

HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU RÚT HÀNG LƯU KHO TIKI

1. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU RÚT HÀNG LƯU KHO TIKI
Đăng nhập
sellercenter.tiki.vn

Chọn “Quản lý kho”
→ “Phiếu rút hàng”

1. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU RÚT HÀNG LƯU KHO TIKI
Bước 1: Tạo phiếu rút hàng
cho các đơn hàng FBT

▪
▪

Bước 2: Thêm sản phẩm
vào phiếu rút hàng

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

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

điền kho, ngày rút hàng dự kiến và chọn “Tạo mới”.

▪

Chọn “Thêm sản phẩm” để thêm từng sản phẩm

Phiếu rút hàng lúc này tự động thiết lập phương thức lấy

▪

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

hàng “Nhà cung cấp tự vận chuyển”.

1. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU RÚT HÀNG LƯU KHO TIKI
Bước 2a: Thêm từng sản phẩm

Bước 2b: Thêm hàng loạt sản phẩm

1. Chọn “Nhập từ file”
1. Chọn “Thêm sản phẩm”

2. Tại màn hình thêm sản phẩm, Nhà Bán có thể
tìm kiếm từng sản phẩm hoặc thêm sản phẩm
hiển thị sẵn
3. Sau khi thêm sản phẩm, Nhà Bán kiểm tra
thông tin đã cập nhật trước khi kết thúc

2. Tải mẫu file import, điền thông tin và kéo thả vào màn hình
import
3. Hệ thống sẽ kiểm tra thông tin, xác nhận và import lên hệ
thống
4. Sau khi thêm sản phẩm, Nhà Bán kiểm tra thông tin đã
cập nhật trước khi kết thúc

1. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU RÚT HÀNG LƯU KHO TIKI

Bước 3: Xác nhận Phiếu rút hàng

1

1

Nhà bán chọn “Thao tác” ➔ “Chi tiết” để xác nhận các phiếu rút hàng ở trạng thái “Đang chỉnh sửa”.

1. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU RÚT HÀNG LƯU KHO TIKI
Bước 3: Xác nhận Phiếu rút hàng
1

2

1

Nhà bán kiểm tra thông tin trên phiếu rút hàng.

2

Chọn “Lưu và gửi” để hoàn tất, lúc này trạng thái phiểu rút hàng chuyển sang “Đang xử lý” HOẶC chọn “Xóa”
để hủy phiếu.

1. HƯỚNG DẪN TẠO PHIẾU RÚT HÀNG LƯU KHO TIKI

Bước 4: Nhà bán tới kho Tiki lấy hàng
✓ Khi phiếu rút hàng ở trạng thái “Chờ nhận hàng”.
✓ Sau khi Nhà bán đã nhận hàng, trạng thái phiếu
rút hàng chuyển sang trạng thái “Xử lý xong” và
kết thúc.
Lưu ý: Nhà bán đến kho Tiki để nhận hàng trong
vòng 10 ngày làm việc kể từ khi trạng thái Phiếu rút
hàng chuyển sang “Chờ nhận hàng”.

XÁC NHẬN PHIẾU RÚT HÀNG QUÁ HẠN SỬ DỤNG

2. HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN PHIẾU RÚT HÀNG QUÁ HẠN SỬ DỤNG

1

2

3

Bước 1: Khi hàng hóa có hạn sử dụng còn ≤ 30%, Tiki sẽ tạo Phiếu Rút hàng và gửi “Yêu cầu rút hàng” đến
Nhà Bán Hàng.
Bước 2: Nhà Bán Hàng có trách nhiệm xác nhận Phiếu Rút hàng đã được tạo ra từ hệ thống Trung Tâm
Bán Hàng trong vòng 01 (một) ngày làm việc tính từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) được tạo hoặc Tiki
có quyền chủ động xử lý xuất trả hàng hóa cho Nhà Bán Hàng nếu Nhà Bán Hàng không xác nhận đúng thời
gian quy định.
Bước 3: Nhà Bán Hàng có trách nhiệm qua Kho Tiki lấy hàng với thời gian toàn trình là 10 (mười) ngày
làm việc, được xác định từ thời điểm Phiếu Rút hàng (BPOR) chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng” trên Trung
Tâm Bán Hàng.

2. HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN PHIẾU RÚT HÀNG QUÁ HẠN SỬ DỤNG
Bước 1: Vào mục “Quản lý kho”
→ Chọn “Phiếu rút hàng”

Bước 2: Chọn phiếu có dòng ghi chú “Phiếu rút hàng do hết hạn sử dụng” và có trạng thái “đang chỉnh sửa”

2. HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN PHIẾU RÚT HÀNG QUÁ HẠN SỬ DỤNG
Bước 3: Chọn “Lưu và gửi” để xác nhận phiếu rút hàng

Lưu ý
• Thời gian xác nhận phiếu: 01 ngày làm việc tính từ thời điểm tạo Phiếu Rút hàng và gửi “Yêu cầu rút hàng” đến Nhà Bán Hàng
hoặc Tiki có quyền chủ động xử lý xuất trả hàng hóa cho Nhà Bán Hàng nếu Nhà Bán Hàng không xác nhận đúng thời gian quy định
• Qua kho Tiki lấy hàng: trong vòng 10 ngày làm việc tính từ thời điểm Phiếu rút hàng chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng” trên Trung
Tâm Bán Hàng.

CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ HÀNG VÀ
TRẠNG THÁI PHIẾU RÚT HÀNG

3.1 CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ HÀNG
TIKI TỰ TRẢ HÀNG
• Đơn hàng ODF- Tiki qua Nhà bán hàng lấy
hàng đã được nhập kho và bị huỷ trước khi
xuất kho giao cho Khách hàng.
• Đơn hàng ODF- Tiki qua Nhà bán hàng lấy
hàng nhưng giao hàng không thành công
hoặc có phát sinh yêu cầu đổi/trả từ Khách
hàng và được bộ phận Hậu mãi xác định lỗi
hoặc mới.
• Đơn hàng Dropship giao không thành công.

NCC TỰ VẬN CHUYỂN
• Đơn hàng ODF - Nhà bán hàng mang hàng qua kho
đã được nhập kho và bị huỷ trước khi xuất kho giao
kho Khách hàng.
• Đơn hàng ODF - Nhà bán hàng mang hàng qua kho
nhưng giao không thành công hoặc có phát sinh
đổi/trả từ Khách hàng.
• Phiếu Rút hàng (BPOR) thuộc mô hình FBT do Nhà
bán hàng tạo trên Trung tâm bán hàng.
• Phiếu Rút hàng (BPOR) thuộc mô hình FBT của đơn
hàng giao không thành công hoặc có phát sinh đổi trả
từ Khách hàng và được bộ phận Hậu Mãi xác định bị
lỗi.
• Phiếu Rút hàng (BPOR) thuộc mô hình FBT của sản
phẩm bị lỗi trong quá trình lưu kho hoặc hàng không
phát sinh doanh thu trong vòng 30 ngày hoặc hàng
hóa sắp hết hạn sử dụng.

3.2 TRẠNG THÁI PHIẾU RÚT HÀNG (BPOR)
TRẠNG THÁI CỦA PHIẾU RÚT HÀNG
Đang chỉnh sửa

Phiếu ở dạng nháp, chưa gửi yêu cầu xử lý cho kho Tiki.

Chờ xử lý

Thông tin xử lý rút hàng đã được xác nhận và chuyển cho kho.

Đang xử lý

Kho Tiki đang xử lý phiếu rút hàng.

Chờ nhận hàng
Xử lý xong
Hủy
Từ chối

Phiếu đã được xử lý đóng gói xong, Nhà bán hàng có thể nhận
hàng.
Đã trả thành công cho Nhà bán hàng.
Phiếu do Nhà bán hàng tạo và liên hệ Tiki để yêu cầu hủy.
Phiếu đã được xử lý trả theo phiếu khác hoặc phiếu không hợp lệ do
Nhà bán hàng tạo chưa đúng.

3.2 TRẠNG THÁI PHIẾU RÚT HÀNG (BPOR)
• Phiếu chưa được chuyển thông tin rút hàng
cho kho.
• Phiếu chưa được tạo Mã Tham Chiếu
• Nhà bán hàng cần thao tác mở phiếu bấm
nút “Lưu và gửi” để xác nhận phiếu.

3.2 TRẠNG THÁI PHIẾU RÚT HÀNG (BPOR)
Thông tin rút hàng đã được chuyển cho Kho Tiki
với điều kiện BPOR phải có Mã tham chiếu.
• Nếu không có mã tham chiếu thì NBH cần báo lại
PSC hoặc tạo lại BPOR khác (đối với rút hàng FBT)
•

•

Kho Tiki đã nhận được thông tin và đang xử lý bao
gồm: đang đóng gói, đang luân chuyển về kho nhập
hàng ban đầu (đối với trường hợp hàng nằm chéo
kho).

• Hàng đã được đóng gói xong, NBH có thể nhận
hàng, bao gồm hàng đã được luân chuyển tới kho
nhập hàng ban đầu

• Tiki đã trả hàng thành công cho NBH đối với
phương thức Tiki tự trả hàng hoặc NBH đã tới kho
Tiki nhận hàng đối với phương thức NCC tự vận
chuyển

TẠO ĐỊA CHỈ KHO TRẢ HÀNG

HƯỚNG DẪN TẠO ĐỊA CHỈ KHO TRẢ HÀNG
TẠO ĐỊA CHỈ KHO TRẢ HÀNG
BƯỚC 1

Trên Sellercenter.tiki.vn
chọn mục Thông tin nhà
bán

BƯỚC 2
Vào Cài đặt bán hàng =>
Mô hình vận hành & địa
chỉ kho

BƯỚC 3
Bấm nút “Thêm địa chỉ
trả hàng mặc định” để
tạo địa chỉ

HƯỚNG DẪN TẠO ĐỊA CHỈ KHO TRẢ HÀNG
CÁC THÔNG TIN CẦN ĐIỀN

1. Thông tin địa chỉ trả hàng phải được cập nhật đầy đủ và chính xác trên hệ thống
Sellercenter.tiki.vn.
2. Tiki không chịu trách nhiệm nếu hàng hóa không được trả đúng địa chỉ và người liên hệ.
3. Nếu có bất cứ thay đổi nào về thông tin địa chỉ trả hàng, NBH phải thông báo cho Tiki để được
hỗ trợ.

TIKI TỰ TRẢ HÀNG

PHƯƠNG THỨC TIKI TỰ TRẢ HÀNG
Đơn hàng ODF - TIKI TỰ TRẢ HÀNG và Đơn hàng Dropship
•
•
•
•

Hệ thống seller center tự động tạo Phiếu Rút hàng và gửi email “Yêu cầu rút hàng” cho Nhà Bán hàng
BPOR được bàn giao cho đối tác vận chuyển của Tiki hoặc nhân viên vận chuyển của Tiki đi trả trong vòng 10 ngày làm
việc kể từ ngày được xác định từ thời điểm BPOR được tạo.
Lưu ý: Khi Nhà Bán thay đổi địa chỉ kho lấy hàng khác với địa chỉ theo phiếu gửi hàng (BOP) thì phải thông báo cho Tiki
địa chỉ trả hàng mới cho các Phiếu Rút Hàng (BPOR) của các đơn hàng phát sinh theo địa chỉ lấy hàng cũ trong vòng 02
ngày làm việc.
Nếu không có địa chỉ kho trả hàng/địa chỉ kho trả hàng chưa chính xác dẫn đến Tiki không trả hàng được. Sau 10 ngày lưu
kho quá hạn, nếu Nhà Bán Hàng vẫn không đến kho Tiki nhận lại hàng trả thì hàng hóa sẽ được xử lý thanh lý mà không
cần thông báo trước.

Thanh lý

Không tạo địa chỉ kho trả hàng

Có địa chỉ kho trả hàng

Không trả hàng được

Tiki xử lý trả hàng

Trả không thành công

TRẠNG THÁI XỬ LÝ CỦA PHIẾU RÚT HÀNG

Các bước xử lý BPOR và trạng thái tương ứng

BPOR được tạo
tự động

Chờ xử lý

Kho Tiki đóng gói
hàng hóa

Đang xử lý

Bàn giao vận
chuyển trả hàng

Chờ nhận
hàng

Trả hàng thành
công cho Nhà
bán hàng

Xử lý xong

NHÀ CUNG CẤP TỰ VẬN CHUYỂN

PHƯƠNG THỨC NHÀ CUNG CẤP TỰ VẬN CHUYỂN
BPOR rút hàng lưu kho (FBT)
NBH mang hàng
qua kho Tiki

Tiki nhập
hàng vô kho

Tạo phiếu
rút hàng trên
Seller center

• Hàng lưu kho Nhà bán hàng tự tạo phiếu rút.
• Trả theo đơn hàng hoặc theo danh sách nhiều sản phẩm mà Nhà
bán hàng tạo.
• Trạng thái BPOR đã được Tiki chuẩn bị xong: Chờ nhận hàng.
• Thời gian BPOR được lưu kho: 10 ngày kể từ khi BPOR chuyển
trạng thái “Chờ nhận hàng”. Nếu quá 10 ngày, Tiki sẽ tính phí lưu
kho quá hạn: 10%/giá bán hàng hóa/ngày trễ nhận hàng.
• Sau 10 ngày kể từ ngày tính phí lưu kho quá hạn, nếu Nhà Bán
Hàng vẫn không đến kho Tiki nhận lại hàng trả thì hàng hóa sẽ được
xử lý thanh lý mà không cần thông báo trước.

Tiki đóng gói
hàng hóa

NHB đến kho Tiki
nhận hàng
trong 10 ngày

PHƯƠNG THỨC NHÀ CUNG CẤP TỰ VẬN CHUYỂN
Đơn hàng ODF - NCC tự vận chuyển
NBH
xác nhận
đơn hàng

NBH mang
hàng qua
kho Tiki

Tiki nhập
hàng vô
kho

• Hệ thống Tiki tự động tạo Phiếu Rút hàng và gửi
email thông báo cho Nhà Bán.
• Trả theo từng đơn hàng phát sinh.
• Trạng thái BPOR đã được Tiki chuẩn bị xong: “Chờ
nhận hàng”.
• Thời gian BPOR được lưu kho: 10 ngày kể từ khi
BPOR chuyển trạng thái “Chờ nhận hàng”. Nếu
quá 10 ngày, Tiki sẽ tính phí lưu kho quá hạn:
10%/giá bán hàng hóa/ngày trễ nhận hàng.
• Sau 10 ngày lưu kho quá hạn, nếu Nhà Bán Hàng
vẫn không đến kho Tiki nhận lại hàng trả thì hàng
hóa sẽ được xử lý thanh lý mà không cần thông
báo trước.
Giao hàng
không
thành
công

Hệ thống
tạo BPOR
tự động

NHB đến kho
Tiki nhận hàng
trong 10 ngày

Tiki đóng gói
hàng hóa

DẤU HIỆU THEO DÕI CÁC MỐC THỜI GIAN TRÊN PHIẾU RÚT HÀNG
10 ngày lưu kho để NBH đến
rút hàng kể từ khi BPOR
chuyển trạng thái “Chờ nhận
hàng”.
10 ngày lưu kho tiếp theo và
có tính phí, NBH cần rút hàng
gấp nếu không sẽ bị thanh lý
hàng hóa theo quy định chính
sách.
Thời gian còn lại mà NBH
được khiếu nại về việc rút
hàng hoặc gửi yêu cầu đền bù
nếu có.

Phiếu đã hết thời gian khiếu
nại và Tiki sẽ từ chối xử lý các
vấn đề phát sinh.

CÁC LƯU Ý

CÁC LƯU Ý

Đối với các sản
phẩm có quản lý hạn
sử dụng khi lưu kho,
Tiki sẽ tự động tạo
Phiếu Rút hàng khi
hạn sử dụng còn ≤
30%, Nhà Bán Hàng
có trách nhiệm xác
nhận Phiếu Rút hàng
trong vòng 01 (một)
ngày làm việc.
- Quá thời hạn xác
nhận theo quy
định, Tiki có quyền
chủ động xử lý
xuất trả hàng hóa
cho Nhà Bán Hàng.

Khi xử lý quy
trình rút hàng
nếu trong vòng
10 ngày làm việc
tính từ thời điểm
trạng thái phiếu
chuyển sang “chờ
nhận hàng” mà
Nhà bán không
qua kho TIKI lấy
hàng, TIKI có
toàn quyền xử lý
đối với hàng
hóa không được
lấy đúng hạn.

1. Nhà Bán Hàng có
trách nhiệm nhận hàng
và phản hồi bằng email
xác nhận về việc nhận
hàng đến Tiki trong vòng
02 (hai) ngày làm việc.
Quá thời hạn nêu trên,
TIKI sẽ không chịu
trách nhiệm xử lý khiếu
nại và bồi thường.
2. Nếu Nhà Bán Hàng
được hỗ trợ bồi thường,
nhà bán cần xác nhận
thông tin bồi thường tại
mục Giao dịch bồi
thường trên Trung Tâm
Bán Hàng

1. Nhà bán hàng phải tạo địa chỉ Kho
Trả Hàng đầy đủ trên sellercenter
gồm:
• Kho Tiki - Nhà Bán qua lấy hàng
• Địa chỉ Tiki trả hàng cho Nhà Bán
• Liên hệ
2. Nếu có thay đổi về địa chỉ kho lấy
hàng hoặc kho trả hàng, Nhà Bán
Hàng phải cập nhật trên hệ thống và
thông báo cho Tiki địa chỉ trả hàng
cho các Phiếu Rút hàng (BPOR) của
các đơn hàng phát sinh theo địa chỉ
lấy hàng hoặc trả hàng cũ trong
vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ
ngày Nhà Bán Hàng đổi thông tin địa
chỉ kho lấy hàng hoặc kho trả hàng
trên hệ thống Trung Tâm Bán Hàng.

CÁC LƯU Ý
Tiki tự trả
hàng

NCC tự vận
chuyển

CÁC LƯU Ý

Tính phí
lưu kho

Thanh lý

Không có địa chỉ kho trả hàng
Trả hàng không thành công:
• Nhà Bán Hàng từ chối nhận hàng
• Sai địa chỉ kho trả hàng
• Không liên hệ được, sai thông tin liên hệ
• Nhà Bán Hàng đổi địa chỉ trả hàng không thuộc khu vực
Tiki đi trả đồng thời không đến kho Tiki rút hàng về.
Quá hạn lưu kho, Nhà Bán Hàng không đến kho Tiki nhận
hàng
Hàng hóa quá hạn lưu kho 10 ngày, kể từ khi BPOR được tạo hoặc BPOR chuyển trạng thái “Chờ
nhận hàng”, nếu Nhà Bán không đến kho Tiki nhận hàng sẽ bị tính phí lưu kho quá hạn: 10%/giá
bán hàng hóa/ngày trễ nhận hàng.

CÁC LƯU Ý
Chuẩn bị phiếu rút
hàng

▪

Chuẩn bị phiếu rút hàng – in từ
sellercenter.tiki.vn

▪

CMND của người
rút hàng

▪

Giấy chứng minh nhân dân của
người rút hàng

Giấy ủy quyền

▪

Giấy ủy quyền/giấy giới thiệu của người đại
diện trên hợp đồng (trong trường hợp Nhà

Phiếu rút hàng cần có chữ ký của người

Bán Hàng cử người đại diện đến kho Tiki

đại diện trên hợp đồng.

nhận hàng)

LƯU Ý: Thiếu một trong các giấy tờ nêu trên Tiki có quyền từ chối trả hàng

PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

Website http://hocvien.tiki.vn

Hotline 1900 6034

Email partnersupport@tiki.vn hoặc hotrodoitac@tiki.vn

Facebook Cộng Đồng Nhà Bán Hàng Tiki

