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Empower SMEs to grow E-commerce Business

Prime Commerce 
Distribution – Hướng Dẫn Sử Dụng
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Prime POS Phần mềm quản lý
bán hàng, giao dịch thông
minh, thanh toán nhanh
chóng. Báo cáo & theo dõi
doanh số, đơn hàng. Hỗ trợ
kiểm soát thu chi dù bạn ở bất
kì đâu.

Prime Web Nền tảng
Thiết kế và tạo Website
chuyên bán hàng chuẩn
SEO, mở rộng kênh bán
hàng, tăng doanh thu.

Prime Influencer Nền tảng
hỗ trợ người dùng tìm kiếm
người đại diện phù hợp với
các chiến dịch quảng cáo,
và quản lý, theo dõi các chỉ
số trên 4 nền tảng xã hội
phổ biến: Facebook,
Instagram, Youtube, Tiktok.

Prime Distribution Quản lý tập
trung các sản phẩm, đơn hàng,
tồn kho đa kênh trên một nền
tảng ( từ các sàn thương mại
điện tử như Shopee, Lazada hay
kinh doanh trực tuyến trên
mạng xã hội Facebook).

Prime Dashboard Quản lý số
liệu hoạt động kinh doanh,
theo dõi các chiến dịch
marketing từ đa kênh
(Facebook, Google, Youtube,
etc.) với biểu đồ thể hiện trực
quan và chính xác.
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Prime - Giải pháp quản lý tập trung

Prime CRM phần mềm trực tuyến có
thể giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ
quản lý yêu cầu của khách hàng theo
nhiều kênh từ trực tuyến đến ngoại
tuyến (từ mạng xã hội, trang web,
SMS, email-marketing, trung tâm
cuộc gọi, v.v.) và chuyển đổi các cuộc
trò chuyện thành giá trị.
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BẮT ĐẦU

Vào

Đăng nhập bằng cách nhập tên đăng nhập và mật 
khẩu
(*)Được Prime cung cấp qua mail.

Khám phá 5 sản phẩm giúp phát triển doanh nghiệp 
của bạn
Chọn Prime Distribution
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PRIME DISTRIBUTION

Mô tả: Prime Distribution là nền tảng trực 
tuyến giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ quản lí 
đa kênh (từ các sàn thương mại điện tử, 
mạng xã hội đến cửa hàng ngoại tuyến) tại 
một nơi và bán hàng mọi nơi dễ dàng.

1. Phù hợp với mọi ngành hàng

2.  Tính năng

➢ Kết nối nhiều sàn thương mại điện tử

➢ Cung cấp những giải pháp phân tích chi tiết

➢ Quản lý sản phẩm hiệu quả hơn với mã SKU

➢ Dễ dàng quản lý đơn hàng và khách hàng

➢ Hệ thống hóa tình hình doanh nghiệp và tối ưu 

phương pháp
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Phụ lục
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PRIME DISTRIBUTION
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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I. Cài đặt ban đầu – Thêm cửa hàng

Bước 1: Vào Thiết lập và chọn 
Kênh bán hàng
Bước 2: Bấm             và chọn cửa 
hàng bạn muốn thêm

Bạn sẽ được chuyển hướng đến 
trang đăng ký và ủy quyền

Bước 3: Điền tài khoản 

Shopee/Lazada/Tiki của bạn

Bước 4: Bấm Đăng nhập để hoàn 

tất.

Chú ý: Dùng số điện thoại cho 

Shopee, Gmail cho Lazada/Tiki.

Đối với Shopee, bạn sẽ phải nhập 

OTP đã được gửi đến số điện thoại 

trước khi hoàn tất.

Copyright © 2020 by Prime Commerce Holding Pte Ltd. Confidential & Proprietary Information

6



Copyright © 2020 by Prime Commerce Holding Pte Ltd. Confidential & Proprietary Information

I. Cài đặt ban đầu – Thêm kênh vận chuyển
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Bước 1: Vào Thiết lập và chọn Kênh vận chuyển
Bước 2: Chọn                      để liên kết

Bước 3: Điền những thông tin bắt 

buộc và hoàn thành các bước

Bước 4: Liên kết thành công

Chú ý: Người dung đã có một tài 

khoản cho kênh vận chuyển đó.
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I. Cài đặt ban đầu – Thêm nhân viên
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Bước 1: Vào Cài đặt và chọn Nhân viên
Bước 2: Bấm               để thêm người dùng mới mà bạn muốn truy cập hệ thống
Bước 3: Điền thông tin (tên, email) và phân quyền (toàn bộ hoặc giới hạn)
Bước 4: Bấm              . Sau đó người dùng mới xác nhận email, kích hoạt tài 
khoản và đăng nhập để truy cập hệ thống.
Chú ý: Email chưa được thêm trước đây
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II. Trang chủ
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Nơi bạn có thể tìm thấy đề xuất của các hoạt động thường ngày và xem hiệu quả tổng quan từ tất cả cửa hàng
Step 1: Chọn Khung thời gian và chọn cửa hàng/hoặc các cửa hàng bạn muốn xem kết quả
Step 2: Kiểm tra “Công việc cần làm” để xem cần phải làm gì cho mỗi cửa hàng (các hoạt động)
Step 3: Cập nhật nhanh hiệu quả tổng quan bao gồm “Tổng doanh thu” và “Đơn hàng mới”
Step 4: Ngoài ra, bạn có thể xem 5 tin gần nhất
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III. Phân tích – Tổng quan kinh doanh
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Nơi bạn có thể xem hiệu quả 
tổng quan với đa dạng các 
chỉ số
Bước 1: Chọn Khung thời 
gian và chọn cửa hàng/hoặc 
các cửa hàng bạn muốn xem 
hiệu quả
Bước 2: Kiểm tra từng chỉ số 
và bấm “Xem chi tiết” để 
xem kỹ hơn các số liệu và sự 
thật. Những chỉ số này bao 
gồm:
• Tổng doanh thu
• Tổng đơn hàng
• Sản phẩm đã bán
• Tỉ lệ khách hàng mua lại
• Top 5 khu vực
• Top 5 kênh vận chuyển
• Thứ hạng sản phẩm
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III. Phân tích – Chỉ số chi tiết
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Nơi bạn có thể tìm thấy phân tích chi tiết của tất cả các chỉ số
Đối với mỗi trang phân tích chỉ số chi tiết, bạn có thể:
Bước 1: Chọn (các) cửa hàng và khung thời gian
Bước 2: Di chuột vào dòng hiệu quả để xem thông tin chi tiết
Bước 3: Tìm và xuất thông tin vào trang tính (file excel)
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IV. Sản phẩm
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Nơi bạn có thể quản lý mọi dữ liệu sản phẩm từ tất cả các kênh bán hàng
Lọc sản phẩm: Tìm kiếm nhanh với bộ lọc thông minh
Bước 1: Bấm 
Bước 2: Điền thông tin và chọn
Bước 3: Bấm 
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IV. Sản phẩm
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Nơi bạn có thể quản lý mọi dữ liệu sản phẩm từ tất cả các kênh bán hàng
Thêm sản phẩm mới
Bước 1: Bấm 
Bước 2: Điền thông tin theo hướng dẫn (bạn có thể thêm sản phẩm vào một hoặc nhiều cửa hàng một lần cùng lúc)
Bước 3: Hoàn tất tất cả các bước và thêm thành công.
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IV. Sản phẩm
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Nơi bạn có thể quản lý mọi dữ liệu sản phẩm từ tất cả các kênh bán hàng
Xem thông tin hoặc chỉnh sửa sản phẩm
Bước 1: Bấm vào một sản phẩm bạn muốn xem (chỉnh sửa)
Bước 2: Kéo xuống để tìm ký tự chỉnh sửa và điều chỉnh theo ý bạn.
Bước 3: Bấm để hoàn thành
* Để ẩn một sản phẩm từ cửa hàng trực tuyến, bấm
* Để bỏ ẩn một sản phẩm, bấm
* Để xóa vĩnh viễn một sản phẩm, bấm và chọn Xóa sản phẩm
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IV. Sản phẩm – Quản lý Prime SKU
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Nơi bạn có thể quản lý tối ưu sản phẩm bằng mã SKU
Tạo SKU cho sản phẩm
Bước 1: Bấm “Quản lý Prime SKU”
Bước 2: Bấm 
Bước 3: Nhập tên nhóm và tìm sản phẩm để thêm vào nhóm
Bước 4: Bấm 
Xuất dữ liệu
* Ở trang quản lý sản phẩm, bấm 
* Đợi vài giây để cập nhật dữ liệu
* Chọn một khung thời gian để tải xuống
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V. Đơn hàng
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Nơi bạn nắm được tất cả cập nhật tình trạng của đơn hàng và quản lý quy trình xử lý
Lọc đơn hàng: Tìm kiếm đơn hàng nhanh chóng với bộ lọc thông minh
Bước 1: Bấm
Bước 2: Điền các tiêu chí muốn lọc (giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán, ngày đặt hàng)
Bước 3: Bấm          
Bước 4: Bạn có thể bấm        để đánh dấu sao và lọc đơn hàng đã được đánh dấu
Bước 5: Theo dõi tình trạng đơn hàng bằng cách chọn tình trạng đơn hàng muốn xem trên thanh công cụ
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V. Đơn hàng
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Nơi bạn nắm được tất cả cập nhật tình 
trạng của đơn hàng và quản lý quy trình 
xử lý 
Xử lý đơn hàng
Bước 1: Bấm vào đơn hàng bạn muốn xử 
lý
Bước 2: Xem thông tin đơn hàng
Bước 3: Để xác nhận đơn hàng, bấm và 
làm theo hướng dẫn.
Bước 4: Để hủy đơn hàng, bấm và 
chọn Hủy
*Bạn có thể bấm            trực tiếp để xác 
nhận hoặc hủy đơn nhanh trên trang đơn 
hàng.
Bước 5: Bấm 
Xuất dữ liệu
* Ở trang quản lý sản phẩm, bấm
* Đợi vài giây để cập nhật dữ liệu
* Chọn một khung thời gian để tải xuống
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VI. Khách hàng
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Nơi bạn có thể xem và quản lý dữ liệu khách hàng theo danh sách xếp hạng và các chỉ số khác
Lọc khách hàng: Tìm kiếm nhanh với bộ lọc thông minh
Bước 1: Bấm
Bước 2: Điền các tiêu chí muốn lọc (tổng cho tiêu, tỉ lệ thành công, nhóm khách hàng, xếp hạng khách hàng)
Bước 3: Bấm
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VI. Khách hàng
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Nơi bạn có thể xem và quản lý dữ liệu khách hàng theo danh sách xếp hạng và các chỉ số khác
Xem thông tin chi tiết
Bước 1: Bấm chọn khách hàng mà bạn muốn xem thông tin chi tiết
Bước 2: Xem thông tin khách hàng (tên, số điện thoại, tình trạng đơn hàng, tổng chi tiêu, lịch sử mua hàng
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VI. Khách hàng
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Nơi bạn có thể xem và quản lý dữ liệu khách hàng theo danh sách xếp hạng và các chỉ số khác.
Thêm khách hàng vào nhóm
Bước 1: Bấm   để chọn một hoặc nhiều khách hàng vào nhóm mới
Bước 2: Bấm
Bước 3: Trước đó, đừng quên tạo một nhóm trong mục Nhóm khách hàng. Sau đó bấm 
Bước 4: Để xóa một khách hàng ra khỏi nhóm, chọn khách hàng đó và bấm . Sau đó bấm 
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VI. Khách hàng – Nhóm khách hàng
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Tạo nhóm khách hàng
Bước 1: Bấm 
Bước 2: Điền thông tin
Bước 3: Bấm
Xem thông tin hoặc chỉnh sửa nhóm
Bước 4: Bấm vào nhóm bạn muốn xem 
hoặc chỉnh sửa
Bước 5: Bấm        để sửa tên
Bước 6: Bấm                   để xóa nhóm

Xuất dữ liệu
* Ở trang quản lý sản phẩm, bấm
* Đợi vài giây để cập nhật dữ liệu
* Chọn một khung thời gian để tải xuống
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VII. Thiết lập – Tài khoản của tôi
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Nơi bạn có thể thiết lập thông tin tài khoản 
của mình
Bước 1: Vào Thiết lập > Tài khoản của tôi
Bước 2: Bấm         để chỉnh sửa thông tin 
(trừ vai trò và email). Sau đó bấm 
Bước 3: Bấm                 để đổi mật khẩu 
của bạn
Bước 4: Điền thông tin (mật khẩu cũ và 
mới). Rồi bấm 
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VII. Thiết lập – Xếp hạng khách hàng
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Nơi bạn có thể thiết lập xếp hạng khách hàng
Bước 1: Vào Thiết lập > Xếp hạng khách 
hàng
Bước  2: Bấm                 để thiết lập
Bước 3: Bạn có thể xếp hạng bằng “Tổng chi 
tiêu” hoặc “Đơn hàng thành công”
Bước 4: Bấm 

23



Copyright © 2020 by Prime Commerce Holding Pte Ltd. Confidential & Proprietary Information

VII. Thiết lập – Quản lí tồn kho thấp
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Nơi bạn có thể thiết lập mức tồn kho thấp
Bước 1: Vào Thiết lập > Quản lý tồn kho 
thấp
Bước 2: Bấm         cho một hoặc tất cả cửa 
hàng bạn muốn
Bước 3: Bấm 
Bước 4: Nhập một số (Số nguyên)
Bước 5: Bấm           để hoàn tất
Bước 6: Nếu bạn muốn cài đặt lại mức tồn 
kho thấp mặc định, bạn có thể bấm
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Xin cảm ơn

“At Prime Commerce, we believe that we can create positive impacts 
on people's lives through empowering online commerce.”

-----------------------
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