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Hướng dẫn kiểm tra và đối soát sao kê

Bước 1 – Kiểm tra số
dư công nợ

Bước 2 – Theo dõi
giao dịch đã vào sao
kê

Bước 3 – Đối soát
giao dịch

01. Hướng dẫn kiểm tra số dư công nợ – Mục “Sao kê” (1)
Nhà bán vào mục “Sao kê” để kiểm tra Công nợ tổng hợp:
 Sao kê chưa được thanh toán sẽ ở trạng thái “Chờ thanh toán” và hiển thị số dư nợ sao kê.

 Sao kê đã thanh toán được cập nhật “đã thanh toán”, Số dư nợ sao kê hiển thị giá trị bằng 0.
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Xem số dư nợ

Xem chi tiết danh sách giao dịch
trong sao kê
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02. Hướng dẫn theo dõi giao dịch đã vào sao kê – Mục “Sao kê”
Để theo dõi giao dịch đã vào sao kê:

Danh sách giao dịch đã vào sao kê gồm có:



Bước 1: Nhà bán chọn “Chi tiết” trên kỳ sao kê



Giao dịch bán hàng



Bước 2: Chọn Xuất sao kê hiện tại



RMA (Giao dịch đổi/ trả sản phẩm)



Giao dịch bù – trừ (Giao dịch điều chỉnh)



Phí phạt
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03. Hướng dẫn đối soát giao dịch – Mục “Sao kê” (1)
Sau khi tải chi tiết giao dịch, Nhà bán kiểm tra Số lượng đơn hang đã vào sao kê thanh toán, giá bán/ phí phải trả Tiki/ lợi nhuận của Giao dịch
bán hàng / RMA / Giao dịch điều chỉnh
Bước 1: Nhà bán kiểm tra Tỷ lệ (%) Tổng phí trả Tiki của các giao dịch bán hàng đã vào Sao kê. (Tương tự đối với các Giao dịch RMA, Giao dịch điều
chỉnh)
Bước 2: Trường hợp hệ thống tính sai các loại phí so với quy định trên hợp đồng hoặc số lượng đơn hàng vào sao kê không đầy đủ Nhà bán thông

báo mã đơn hàng cho bộ phận Partner Support (PSC).
Bước 3: Tiki tiếp nhận thông tin, kiểm tra giao dịch và thực hiện bổ sung giao dịch điều chỉnh vào kỳ sao kê tiếp theo.
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