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MÔ HÌNH QUA KHO TIKI - ODF
▪

Mô hình qua kho Tiki là mô hình vận hành: hàng hóa được lưu ở kho nhà bán, khi có đơn hàng,
Nhà bán xác nhận đơn trên hệ thống, chuẩn bị hàng hóa, đóng gói hàng hóa theo chuẩn nhập kho
Tiki. Sau đó, bàn giao hàng hóa cho Tiki.

▪

Có 02 hình thức hợp tác vận chuyển:

o Tiki qua kho Nhà bán lấy hàng (Áp dụng cho các khu vực Tiki hỗ trợ lấy hàng)
o Nhà bán mang hàng qua kho Tiki
▪

Với mô hình này, Tiki cung cấp dịch vụ hỗ trợ nhà bán:
o Xử lý các đơn đặt hàng của khách hàng
o Vận chuyển lấy hàng và giao hàng cho khách hàng
o Xử lý hàng trả về
o Xử lý các yêu cầu đổi/trả/bảo hành của khách hàng thay cho Nhà bán.

▪

Tiki KHÔNG cung cấp dịch vụ lưu trữ, quản lý hàng hóa thay cho Nhà bán.

MÔ HÌNH QUA KHO TIKI - ODF
Quy trình vận hành
TIKI

Tiếp nhận đơn
hàng từ khách
hàng

NHÀ BÁN

Nhà Bán xác nhận
đơn hàng và
chuẩn bị hàng hóa

Nhà Bán bàn giao
Hàng Hóa cho Tiki

TIKI đóng gói
hàng hóa

TIKI giao hàng
thành công

TIKI đảm nhiệm
việc thanh toán,
đổi trả sản phẩm

Hai hình thức hợp tác:

• Tiki đến lấy hàng tại kho Nhà Bán: sau khi Nhà Bán xác nhận đơn hàng, Tiki lấy hàng tối thiểu là 1 lần và tối đa là 3 lần
trong 48 giờ. (Áp dụng với Nhà Bán có kho nằm trong khu vực Tiki hỗ trợ lấy hàng)

• Nhà Bán mang hàng qua kho Tiki: sau khi Nhà Bán xác nhận đơn hàng, Nhà Bán có 24 giờ để mang hàng qua kho Tiki.
(Áp dụng với Nhà Bán có kho không nằm trong khu vực Tiki hỗ trợ lấy hàng, kho của Nhà Bán gần kho Tiki và Nhà Bán
có nhiều đơn hàng trong ngày (Nhà Bán tiết kiệm chi phí Tiki qua lấy hàng).

MÔ HÌNH QUA KHO TIKI - ODF
Lưu ý thời gian xác nhận đơn hàng: 4h làm việc

Đơn hàng phát
sinh

Nhà bán chuẩn bị
hàng và xác nhận
đơn hàng

Nhà bán in 2
Phiếu gửi hàng

4 giờ làm việc (từ 8h00 – 17h00)
* Giờ làm việc được tính từ 8h00 – 17h00 thứ 2 đến thứ 6, không tính thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ

*TIPS:
⮚ Hàng hóa chuẩn bị sẵn sàng trước khi xác nhận đơn hàng.
⮚ Tiki đề xuất thời gian xác nhận: 8h, 11h, 14h, 17h
⮚ Cam kết lấy hàng của vận chuyển:
• Đơn hàng xác nhận trước 14h30: Vận chuyển lấy trong ngày
• Đơn hàng xác nhận sau 14h30: Vận chuyển lấy trễ nhất ngày hôm sau (trước 17h)

Nhà bán bàn
giao Hàng Hóa +
Phiếu gửi hàng

MÔ HÌNH QUA KHO TIKI - ODF
Hai hình thức hợp tác lấy hàng
1. Mô hình Tiki qua lấy hàng

Có tính phí lấy hàng
theo quy định hiện hành.
Kho Nhà Bán nằm trong
khu vực lấy hàng của Tiki

Chỉ áp dụng cho các Nhà Bán
cam kết được vận hành

2. Mô hình Nhà Bán mang hàng qua kho

Không tính phí lấy hàng

Kho Nhà Bán nằm ngoài khu vực lấy hàng của Tiki

Ưu tiên các Nhà Bán Hàng có đội ngũ vận
chuyển để đảm bảo cam kết vận hành

LƯU Ý KHI VẬN HÀNH MÔ HÌNH ODF

CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH MÔ HÌNH ODF

1. XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG ĐÚNG THỜI HẠN

2. QUẢN LÝ CHẶT CHẼ TỒN KHO

3. ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA CHUẨN NHẬP KHO

4. BÀN GIAO HÀNG HÓA ĐÚNG THỜI HẠN

5. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

CÁC LƯU Ý KHI VẬN HÀNH MÔ HÌNH ODF
1. Xác nhận đơn hàng đúng thời hạn:
➢ Xác nhận trong vòng 4h làm việc kể từ khi có đơn hàng phát sinh trên hệ
thống.
➢ Lưu ý: Giờ làm việc tính từ 8h00 – 17h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Không tính thứ 7, Chủ nhận và ngày lễ.
➢ Ví dụ 1: Đơn hàng phát sinh lúc 10h00 sáng Thứ 3, cần xác nhận đơn
hàng trước 14h00 cùng ngày.
Ví dụ 2: Đơn hàng phát sinh lúc 18h00 chủ nhật, cần xác nhận đơn hàng
trước 12h00 thứ 2.
➢ Mẹo: Thường xuyên kiểm tra và xác nhận đơn hàng vào lúc 8h00, 11h00
13h00, 16h00 hàng ngày để không bị lỗi xác nhận đơn hàng trễ.
2. Quản lý chặt chẽ tồn kho: Nhà Bán Hàng có trách nhiệm đảm bảo lượng
Hàng Hóa trong kho Nhà Bán Hàng tương ứng với số lượng Hàng Hóa được
cập nhật trên Trung Tâm Bán Hàng
3. Đóng gói hàng hóa đúng chuẩn nhập kho:
➢Có bao bì/ thùng hộp đầy đủ để bảo vệ sản phẩm, có tem niêm phong
còn nguyên (nếu có tem)
➢Mỗi SKU đều phải có mã Mincode (được in từ seller center) rõ ràng, hệ
thống quét được mã vạch.
➢Mỗi đơn hàng phải có phiếu gửi hàng (PO)
Chi tiết tại đây.

4. Bàn giao hàng hóa đúng thời hạn:
➢Mô hình ODF1: Tiki qua kho nhà bán lấy hàng:
- Đơn hàng xác nhận trước 14h30, giao
hàng cho Tiki trước 17h00 hàng ngày;
- Đơn hàng xác nhận sau 14h30, giao
hàng cho Tiki trước 17h00 ngày kế tiếp. (*)
(*) Lưu ý: Tiki vẫn sẽ đi lấy hàng vào thứ 7,
Chủ nhật. Tuy nhiên Tiki không tính chỉ số
vận hành cho những đơn hàng cập nhật lấy
hàng thất bại vào thứ 7, Chủ nhật.
➢Mô hình ODF2: Nhà bán mang hàng qua kho
Tiki
- Nhà Bán Hàng cần mang hàng đến Kho Tiki
trong thời gian 8 giờ làm việc để nhập kho.

5. Đảm bảo chất lượng hàng hóa

QUY TRÌNH XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG VÀ GIAO HÀNG
Nhà bán xác nhận đơn
trong vòng

4h

làm việc(*)

Tiki tới
lấy hàng

Tối đa 3 lần
trong vòng

48h

Nhà bán đóng gói chuẩn
nhập kho và xác nhận đơn
hàng
Khách hàng
đặt hàng

Kho Tiki
Nhà
bán
mang
hàng
qua kho

Tối đa

8h

làm việc

CÁC KHU VỰC TIKI HỖ TRỢ LẤY HÀNG MÔ HÌNH ODF
Toàn bộ các quận nội thành.
(ngoại trừ: Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Thị xã Sơn Tây, Thanh Trì, Ba
Vì, Đan Phượng, Thường Tín, Mỹ Đức, Hoài Đức, Phúc Thọ, Sóc Sơn,
Thạch Thất, Thanh Oai, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Quốc Oai, Phú Xuyên)

Toàn bộ các quận nội thành.
(ngoại trừ: Hòa Vang, Hoàng Sa)

Toàn bộ các quận nội thành.

Chi tiết tham khảo tại đây

(Riêng Q12 chỉ hỗ trợ các phường Thạnh Lộc, Hiệp Thành, Tân
Hưng Thuận, Tân Thới Nhất. Tại xã Phước Kiển (huyện Nhà Bè) có
hỗ trợ lấy hàng nhỏ bằng xe máy)

CÁC CHỈ SỐ VẬN HÀNH CẦN LƯU Ý
•
•

Nhà Bán Hàng kiểm soát Tỷ lệ vi phạm vận hành không vượt quá 5%, để tránh bị bật
OVL.
Các chỉ số vận hành không tính vào Thứ 7, Chủ Nhật, Lễ theo quy định pháp luật

Chỉ số vận hành

Diễn giải

Tỷ lệ từ chối đơn
hàng

Là tỷ lệ Đơn Hàng mà Nhà Bán Hàng chọn “Từ chối”.

Tỷ lệ xử lý chậm

Là tỷ lệ Đơn Hàng “Chờ in” mà Nhà Bán Hàng xác nhận trễ hơn 04 (bốn) giờ làm việc.

Tỷ lệ lấy hàng thất
bại lần đầu

- Đối với mô hình ODF1 – Tiki qua kho Nhà Bán hàng lấy hàng: Là tỷ lệ lấy hàng lần đầu tiên thất bại do lỗi Nhà Bán Hàng
(không tính điểm vận hành nếu Tiki qua lấy hàng thất bại vào thứ 7, Chủ Nhật).
- Đối với mô hình ODF2 – Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho: Là tỷ lệ đơn hàng Nhà Bán Hàng bàn giao tại Kho Tiki trễ
hơn 24 (hai mươi bốn) giờ.

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

Tỷ lệ Hàng Hóa lỗi

Là tỷ lệ Đơn Hàng chỉnh sửa và/hoặc hủy do Nhà Bán Hàng không đảm bảo cam kết vận hành. Các trường hợp không
đảm bảo cam kết vận hành bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:
- Đơn Hàng quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi chuyển “Chờ in” mà Nhà Bán Hàng chưa xác nhận;
- Đơn Hàng quá 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ khi chuyển “Xác nhận”, đã phát sinh tối thiểu một lần lấy hàng không thành
công do lỗi Nhà Bán Hàng mà vẫn chưa lấy hàng thành công (Đối với mô hình ODF1 – Tiki qua kho Nhà Bán Hàng lấy
hàng);
- Đơn Hàng quá 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ khi xác nhận mà Nhà Bán Hàng vẫn chưa bàn giao Hàng Hóa cho kho Tiki
(Đối với mô hình ODF2 – Nhà Bán Hàng mang hàng qua kho).
Là tỷ lệ Hàng Hóa đổi/trả được xác định do lỗi Nhà Bán Hàng.

ĐẢM BẢO CHỈ SỐ VẬN HÀNH NHƯ THẾ NÀO?

Tỷ lệ xử lý
chậm

Tỷ lệ lấy hàng
thất bại lần
đầu

Tỷ lệ từ chối
đơn hàng

Tỷ lệ hủy đơn
hàng

Tỷ lệ hàng hóa
lỗi do nhà bán

Kiểm tra
Seller Center
thường xuyên
(Đề xuất: 8h,
11h, 14h, 16h)

Đóng gói
hàng hóa
chuẩn nhập
kho trước khi
xác nhận đơn
hàng

Kiểm soát tồn kho chặt chẽ,
tránh việc để phát sinh đơn hàng
khi trong kho không còn hàng.

Đảm bảo chất
lượng hàng
hóa

HƯỚNG DẪN THAO TÁC HỆ THỐNG

GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Đăng nhập sellercenter.tiki.vn
Chọn “Đơn hàng” -> “Tiki giao hàng”

GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG
Tổng hợp danh sách các

Danh sách các đơn hàng đã xác

đơn hàng

nhận cần IN PHIẾU GIAO HÀNG
Danh sách các đơn hàng
CẦN XÁC NHẬN

Danh sách các đơn hàng đã hoàn
thành
Danh sách các đơn hàng đã
hủy

THAO TÁC CỦA NHÀ BÁN

1

3
3. Đóng gói Hàng Hóa
NB đóng gói Hàng Hóa
theo quy chuẩn nhập kho
Tiki

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

2.In phiếu giao hàng
NB In phiếu gửi hàng đính
kèm hàng Hóa

2

4. Giao hàng cho Tiki
NB bàn giao Hàng Hóa
cho kho Tiki theo đúng
thời gian quy định

6

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM ĐƠN HÀNG

Tại đây, Nhà Bán có thể tìm kiếm theo:
-

Mã đơn hàng cụ thể

-

Khoảng thời gian tạo đơn hàng

-

Trạng thái đơn hàng

-

Loại đơn hàng

-

Kênh bán hàng

-

Hình thức trả góp

Thu gọn và mở rộng tại đây

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẤT CẢ ĐƠN HÀNG

Xuất danh sách đơn hàng

Đơn hàng CHỜ xác nhận

Các đơn hàng xác nhận trễ hoặc cần in hóa đơn hoặc đơn hàng đổi trả đều có dấu hiệu nhận biết

Đơn hàng ĐÃ
xác nhận

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TẤT CẢ ĐƠN HÀNG

Khi chọn xem nhanh, thông tin cơ bản của sản phẩm sẽ hiển thị.
Khi chọn xem chi tiết, hệ thống sẽ pop up một màn hình có thông tin xử lý đơn hàng như bên dưới

BƯỚC 1: XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

BƯỚC 1. XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

Đơn hàng phát sinh

Nhà bán xác nhận
đơn hàng & chuẩn
bị Hàng Hóa

Nhà bán in Phiếu
gửi hàng

Nhà bán bàn giao
Hàng Hóa + PGH

4 giờ làm việc

>4h

4h

XÁC NHẬN ĐƠN
HÀNG

ĐƠN HÀNG
PHÁT SINH

XÁC NHẬN
ĐƠN HÀNG

Bị tính vào tỷ lệ vi phạm vận
hành, quá ngưỡng > 5% => áp
OVL

Trường hợp khách hàng hủy đơn hàng:
✔ Nếu khách hàng hủy trước khi Tiki đến lấy hàng, hệ thống sẽ tự động hủy phiếu gửi hàng.
✔ Nếu khách hàng hủy sau khi Tiki đã lấy hàng, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu rút hàng (POR) tương ứng với đơn hàng hủy và trả hàng về
cho Nhà bán.

BƯỚC 1. XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
Tại tab “Cần xác nhận”, Nhà Bán sẽ thấy danh sách các đơn hàng chưa xác nhận được
sắp xếp theo thứ tự ưu tiên xác nhận. Các đơn hàng sắp trễ sẽ có dấu hiệu nhận biết.

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

Để xác nhận, chọn
“Xem & Xác nhận”

BƯỚC 1. XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
XÁC NHẬN

TRƯỚC KHI XÁC NHẬN
Nhà Bán cần kiểm tra:
▪

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

Sau khi kiểm tra thông tin, Nhà Bán cần:
▪ Chọn Kho giao hàng
▪ Xác nhận tình trạng hàng hóa “Còn hàng” hoặc “Hết hàng”
▪ Bấm “xác nhận ĐH”

Chọn kho và xác nhận ĐH

Lưu ý:
▪

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

BƯỚC 1. XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

Sau khi xác nhận, đơn hàng được chuyển sang tab “In phiếu giao hàng”

BƯỚC 2: IN PHIẾU GIAO HÀNG

BƯỚC 2. IN PHIẾU GIAO HÀNG

Cách 1: In hàng loạt phiếu gửi hàng
Nhà Bán tick chọn các phiếu gửi hàng cần in sau đó chọn “In đơn hàng được chọn”

Cách 2: In từng phiếu gửi hàng
Nhà Bán chọn “In Phiếu” trên từng đơn hàng để in

BƯỚC 2. IN PHIẾU GIAO HÀNG

Chọn
“In
toàn
bộ
phiếu gửi” để
in tất cả các
phiếu
đã
được chọn

Chọn “In phiếu này”
để in phiếu mới

Chọn “In lại
phiếu này” để
in phiếu đã
từng in trước
đó
▪

Trường hợp có phiếu gửi hàng không hợp lệ không thể in, hệ thống sẽ cảnh báo để Nhà Bán biết

BƯỚC 3: ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

BƯỚC 3 – ĐÓNG GÓI HÀNG HÓA

❖ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NHẬP KHO TIKI
❖ YÊU CẦU VỀ NGOẠI QUAN & QUY CÁCH BẢO VỆ SẢN PHẨM
Chi tiết xem tại mục Quy chuẩn nhập kho – “Quy định về tiêu chuẩn nhập kho Tiki” &
“Hướng dẫn đóng gói hàng hóa khi giao hàng đến Kho Tiki ”
► Địa chỉ đường link tham khảo: TẠI ĐÂY

BƯỚC 4: GIAO HÀNG CHO TIKI

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG ĐÃ BÀN GIAO KHO TIKI
TIKI QUA LẤY HÀNG

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

TIKI QUA KHO
NHÀ BÁN LẤY
HÀNG

NHÀ BÁN
MANG HÀNG
QUA KHO TIKI

48h
Lấy hàng tối đa 03 lần

Nếu lấy hàng
thất bại do lỗi Nhà Bán

24h
XÁC NHẬN
ĐƠN HÀNG

>24h
NHÀ BÁN MANG
HÀNG QUA KHO

🗷 Hủy đơn hàng
🗷 Chịu phí phạt theo
quy định hiện hành

🗷 Hủy đơn hàng
🗷 Chịu phí phạt theo quy
định hiện hành

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG ĐÃ BÀN GIAO KHO TIKI

Các đơn hàng sau khi bàn giao và nhập kho Tiki sẽ được chuyển sang trạng thái đang giao hàng

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG HỦY

Các đơn hàng hủy sẽ được chuyển về tab “Đơn hàng đã hủy” và ghi chú lý do hủy

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

