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Empower SMEs to grow E-commerce Business

Prime Commerce 
POS - 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     https://auth.primecommerce.asia

Đăng nhập tài khoản của bạn vào hệ thống
• Nhập tên:
• Mật khẩu:
(*) Được Prime cung cấp qua email cho bạn

Sử dụng 5 sản phẩm thuộc nền tảng của Prime.
Chọn Prime POS
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PRIME POS (Bán hàng tại chỗ)

Mô tả: Prime POS là phần mềm bán hàng tại chỗ
(trên máy tính và điện thoại), giúp theo dõi doanh
số và báo cáo, nó cũng giúp doanh nghiệp nhận
được thanh toán của khách hàng ở mọi nơi và kết
nối với thanh toán trực tuyến cùng với máy in hóa
đơn để trở thành hệ thống bán hàng tích hợp
mạnh mẽ nhất

1. Phù hợp mọi ngành hàng

2. Tính năng nổi bật

➢ An toàn tuyệt đối
➢ Bán hàng trên mọi thiết bị
➢ Bắt đầu kinh doanh với
➢ 1 cú nhấn chuột
➢ Tiết kiệm chi phí
➢ Báo cáo chính xác
➢ Sử dụng ngoại tuyến
➢ Quản lý mọi thời điểm
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Mục lục

PRIME POS
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. Tổng quan [6-9]

II. Sản phẩm [10-13]

III. Nhóm sản phẩm [14-16]

IV. Quản lý hóa đơn [17-20]

V. Quản lý kho [21-29]

VI. Sổ quỹ [30-36]

VII. Khách hàng [37-39]

VIII. Nhà cung cấp [40-41]

IX. Báo cáo sản phẩm [42-43]

X. Cài đặt [44-50]
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I. Trang chủ - Tổng quan

Menu:
POS: Vào trang quản lý đơn hàng

Tổng quan: Trang quản lý tổng quan

Sản phẩm: Quản lý sản phẩm của nhà hàng

Nhóm sản phẩm: Quản lý sản phẩm theo mục/nhóm

Quản lý hóa đơn: Quản lý 2 loại hóa đơn: hóa đơn bán hàng, 

hóa đơn trả hàng

Quản lý kho: Quản lý hàng nhập, sản phẩm

hoàn trả và phương tiện

Tài chính: Quản lý thu/chi

Khách hàng: Quản lý danh sách khách hàng

Nhà cung cấp: Quản lý danh sách nhà cung cấp

Báo cáo sản phẩm: Báo cáo thống kê sản phẩm (doanh số) 

và nhập-xuất kho
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I. Trang chủ - Tổng quan

Bảng thống kê hoạt động 
kinh doanh bao gồm:
• Doanh số - Lợi nhuận
• Hóa đơn bán hàng - Số 

lượng bán hàng
• Hóa đơn đổi trả - Số lượng 

đổi trả
• So sánh doanh số và lợi 

nhuận hôm nay và hôm 
qua
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Mục báo cáo doanh số và lợi 

nhuận: Bạn có thể tùy chọn 

khoảng thời gian bằng cách bấm 

chọn                       s (Tuần trước, 

Hôm nay, Tuần này,

Tháng này)

I. Trang chủ - Tổng quan
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10 sản phẩm bán chạy:

Bạn có thể tùy chọn khoảng thời

gian bằng cách bấm chọn

(Tuần trước, Hôm nay, Tuần này,

Tháng này)

Nhật ký bán hàng: Hiển thị ngày

giờ bán sản phẩm và giá sản phẩm

I. Trang chủ - Tổng quan
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Bước 1: Chọn mục

Bước 2: Nhập tên sản phẩm

Bước 3: Nhập chi phí

Bước 4: Nhập giá

Bước 5: Nhập số lượng

Bước 6: Thêm hình ảnh sản phẩm

Bước 7: Chọn nhóm sản phẩm

Bước 8: Chọn nhà cung cấp

Bước 9: Thêm ghi chú

Bước 10: Chọn Lưu để thêm mới sản phẩm,

Chọn                           để tiếp tục thêm sản

phẩm khác. 

Chọn               để thoát khỏi trang tạo mới

I. Sản phẩm - Thêm mới sản phẩm
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Bước 1: chọn

Bước 2: Chọn 

Bước 3: Chọn            để thêm mới từ 

excel,

Chọn               để thoát khỏi trang.

I. Sản phẩm – Thêm từ Excel
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Chọn

I. Sản phẩm – Xuất file Excel

Thông báo hiện ra khi 
tải dữ liệu thành công
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Chọn              để 

chọn thông tin cần

hiển thị trong danh 

sách các mục

của hóa đơn.

I. Sản phẩm – Hiển thị dữ liệu
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Bước 1: Chọn 

Bước 2: Nhập tên nhóm sản phẩm

Bước 3: Thêm ghi chú

Bước 4: Chọn Lưu để thêm mới nhóm sản

phẩm, Chọn                          để tiếp tục

thêm nhóm sản phẩm khác. Chọn Đóng

để thoát khỏi trang tạo mới

II. Nhóm sản phẩm – Thêm nhóm sản phẩm
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Bước 1: Chọn 

Bước 2: Chọn 

Bước 3:  Chọn             để thêm mới từ

excel, Chọn               để thoát khỏi trang.

II. Nhóm sản phẩm – Thêm từ Excel 
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Bước 1: Chọn tên nhóm sản phẩm 

cần cập nhật thông tin

Bước 2: 

Điều chỉnh theo thông tin bên dưới 

và chọn                   để lưu thay đổi.

Chọn            để xóa nhóm sản phẩm.

Chọn                  để thoát khỏi trang.

II. Nhóm sản phẩm – Cập nhật nhóm sản phẩm
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Mã hóa đơn: Nhập mã hóa đơn để tìm kiếm

Khách hàng: Nhập tên khách hàng hoặc số điện 

thoại để tìm

Nhân viên: Chọn tên nhân viên để tìm hóa đơn

Chọn                        để tìm kiếm

Tại mục hóa đơn bán hàng, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng dựa vào bộ lọc 

sau

Toàn thời gian: Chọn khoảng thời gian: Tháng này, Hôm nay, Hôm qua, 

Tuần này, Năm nay

Lựa chọn thời gian: Chọn khoảng thời gian cụ thể: Chọn khoảng thời gian

Tình trạng: Chọn tình trạng đơn hàng gồm Hoàn thành và Đã xóa

III. Quản lý hóa đơn - Hóa đơn bán hàng
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Chọn             để chọn thông tin cần hiển thị trong 

danh sách các mục của hóa đơn.

Chọn Xuất file Excel để tự động tải về danh sách hóa 

đơn vào trong thiết bị của bạn

III. Quản lý hóa đơn - Hóa đơn bán hàng
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Bước 1: Chọn hóa đơn

Bước 2: Nhập tên thu ngân

Bước 3: Nhập tên nhân viên phục

vụ

Bước 4: Nhập ghi chú

Bước 5: Kiểm tra nên nhân viên cập

nhật

Bước 6: Bấm Cập nhật   để hoàn

thành, Bấm In hóa đơn để in, bấm

Xóa để xóa hóa đơn và bấm Bỏ qua

để quay lại

III. Quản lý hóa đơn – Hóa đơn bán hàng – Cập nhật thông tin hóa đơn
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Mã hóa đơn: Nhập mã hóa đơn để tìm kiếm

Khách hàng: Nhập tên khách hàng hoặc số điện 

thoại để tìm

Nhân viên: Chọn tên nhân viên để tìm hóa đơn

Chọn                        để tìm kiếm

III. Quản lý hóa đơn – Hóa đơn trả hàng

Tại mục hóa đơn trả hàng, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng dựa vào bộ lọc sau

Toàn thời gian: Chọn khoảng thời gian: Tháng này, Hôm nay, Hôm qua, 

Tuần này, Năm nay

Lựa chọn thời gian: Chọn khoảng thời gian cụ thể: Chọn khoảng thời gian

Tình trạng: Chọn tình trạng đơn hàng gồm Hoàn thành và Đã xóa
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Mã hóa đơn: Nhập mã hóa đơn để tìm kiếm

Khách hàng: Nhập tên khách hàng hoặc số điện 

thoại để tìm

Nhân viên: Chọn tên nhân viên để tìm hóa đơn

Chọn                        để tìm kiếm

Tại mục Nhập hàng, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng dựa vào bộ lọc sau

Toàn thời gian: Chọn khoảng thời gian: Tháng này, Hôm nay, Hôm qua, 

Tuần này, Năm nay

Lựa chọn thời gian: Chọn khoảng thời gian cụ thể: Chọn khoảng thời gian

Tình trạng: Chọn tình trạng đơn hàng gồm Hoàn thành và Đã xóa

IV. Quản lý kho hàng – Nhập hàng
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Chọn để chọn thông tin cần hiển thị trong danh sách các mục của hóa đơn.

Chọn để tự động tải về danh sách hóa đơn vào trong thiết bị của bạn

IV. Quản lý kho hàng – Nhập hàng
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Bước 1: Chọn

Bước 2: Chọn thêm nhà cung cấp

Bước 3: Nhập giá trị chiết khấu

Bước 4: Nhập số tiền phải trả nhà cung cấp

Bước 5: Chọn thêm sản phẩm vào hóa đơn nhập

hàng

Bước 6: Chọn phương thức thanh toán

Bước 7: Chọn nhân viên chịu trách nhiệm

Bước 8: Chọn ngày tạo hóa đơn

Bước 9: Chọn để tạm lưu thông tin

hóa đơn, Chọn để tạo phiếu thành

công

IV. Quản lý kho hàng – Nhập hàng – Tạo hóa đơn nhập hàng
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IV. Quản lý kho hàng – Trả hàng nhập

Mã hóa đơn: Nhập mã hóa đơn để tìm kiếm

Khách hàng: Nhập tên khách hàng hoặc số điện 

thoại để tìm

Nhân viên: Chọn tên nhân viên để tìm hóa đơn

Chọn                        để tìm kiếm

Tại mục Trả hàng nhập, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng dựa vào bộ lọc sau

Toàn thời gian: Chọn khoảng thời gian: Tháng này, Hôm nay, Hôm qua, 

Tuần này, Năm nay

Lựa chọn thời gian: Chọn khoảng thời gian cụ thể: Chọn khoảng thời gian

Tình trạng: Chọn tình trạng đơn hàng gồm Hoàn thành và Đã xóa
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Chọn để chọn thông tin cần hiển thị trong danh sách các mục của hóa đơn.

IV. Quản lý kho hàng – Trả hàng nhập



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

IV. Quản lý kho hàng – Chuyển hàng (Dành cho khách hàng có nhiều chi nhánh)

Mã hóa đơn: Nhập mã hóa đơn để tìm kiếm

Khách hàng: Nhập tên khách hàng hoặc số điện 

thoại để tìm

Nhân viên: Chọn tên nhân viên để tìm hóa đơn

Chọn                        để tìm kiếm

Tại mục Trả hàng nhập, bạn có thể tìm kiếm đơn hàng dựa vào bộ lọc sau

Toàn thời gian: Chọn khoảng thời gian: Tháng này, Hôm nay, Hôm qua, 

Tuần này, Năm nay

Lựa chọn thời gian: Chọn khoảng thời gian cụ thể: Chọn khoảng thời gian

Tình trạng: Chọn tình trạng đơn hàng gồm Hoàn thành và Đã xóa
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IV. Quản lý kho hàng – Chuyển hàng – Tạo đơn hàng vận chuyển

Bước 1: Chọn

Bước 2: Chọn sản phẩm để thêm vào

đơn hàng vận chuyển

Bước 3: Chọn chi nhánh

Bước 4: Chọn ngày khởi tạo đơn hàng

Bước 5: Ghi chú thông tin (nếu cần)

Bước 6:

Chọn để lưu tam thời thông

tin đơn hàng vận chuyển

Chọn để tạo đơn hàng vận

chuyển.
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IV. Quản lý kho hàng – Chuyển hàng – Cập nhật đơn hàng vận chuyển

1

3

4

2

Bước 1: Chọn đơn hàng cần cập nhật

Bước 2: Thay đổi chi nhánh chuyển 

hàng tại Từ chi nhánh

Bước 3: Ghi chú tại CN chuyển

Bước 4: 

Chọn để hoàn thành

Chọn                    để mở đơn hàng vận 

chuyển

Chọn để in

Chọn để xóa hóa đơn

Chọn                  để thoát khỏi trang.
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IV. Quản lý kho hàng – Chuyển hàng – Xuất file excel

Chọn để xuất file excel

Chọn để chọn thông tin cần hiển thị trong danh sách các mục của Chuyển hàng.
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Trong mục sổ quỹ, mình có thể quản lý 
sổ quỹ thu/chi của doanh nghiệp

V. Sổ quỹ
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Tại giao diện chính của Sổ quỹ, bạn có thể tìm phiếu
thu/chi bằng cách sử dụng bộ lọc sau:
Toàn thời gian: Chọn khoảng thời gian: Tháng này, Hôm nay, Hôm qua, Tuần này, Năm nay
Lựa chọn thời gian: Chọn khoảng thời gian cụ thể: Chọn khoảng thời gian
Loại chứng từ
Loại thu/chi
Mã phiếu thu/chi
Tình trạng: chọn trạng thái đã thanh toán hoặc đã xóa
Kết quả kinh doanh: chọn Đưa vào hạch toán hoặc
không hạch toán
Nhân viên tạo phiếu: Chọn nhân viên chịu trách nhiệm tạo phiếu
thu/chi

V. Sổ quỹ - Lọc dữ liệu
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Mục danh sách sổ quỹ thu/chi thể hiện các thông số sau:

• Quỹ đầu kỳ

• Tổng thu: Doanh thu trong giai đoạn

• Tổng chi: Chi phí trong giai đoạn

• Tồn quỹ: Sổ quỹ còn lại trong cuối giai đoạn

VI. Sổ quỹ – Danh sách sổ quỹ thu/chi



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

Bước 1: Chọn  

Bước 2: Chọn loại thu

Bước 3: Chọn ngày lập phiếu

Bước 4: Chọn nhóm người nộp

Bước 5: Nhập giá trị phiếu thu

Bước 6: Nhập ghi chú cho phiếu thu

Bước 7: Chọn                để lưu phiếu thu, 

chọn               để hủy.

VI. Sổ quỹ – Danh sách sổ quỹ thu/chi – Tạo biên thu
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Bước 1: Chọn

Bước 2: Chọn loại chi

Bước 3: Chọn ngày lập phiếu

Bước 4: Chọn nhóm người nhận

Bước 5: Chọn giá trị phiếu chi

Bước 6: Thêm ghi chú cho phiếu chi

Bước 7: Chọn                để lưu phiếu thu

chọn               để hủy.

VI. Sổ quỹ – Danh sách sổ quỹ thu/chi – Tạo phiếu chi
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Click to export shipping data as an Excel file

Click           to select the display information at List of Product return invoice section.

VI. Sổ quỹ – Danh sách sổ quỹ thu/chi – Xuất file excel
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Bước 1: Chọn phiếu thu cần cập 

nhật

Bước 2: Ghi chú nếu có

Bước 3: 

Chọn để hoàn 

thành

Chọn để in

Chọn để xóa hóa đơn

Chọn                  để thoát khỏi 

trang.

VI. Sổ quỹ – Danh sách sổ quỹ thu/chi – Cập nhật phiếu thu
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VII. Khách hàng

Tại danh sách khách hàng, bạn có thể xem và quản lý thông tin khách hàng thông qua các mục sau:

• Họ và tên

• Số điện thoại

• Tổng bán (trừ trả hàng

• Ngày tạo khách hàng trên hệ thống
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Bước 1: Chọn thêm khách hàng

Bước 2: Nhập họ tên

Bước 3: Chọn giới tính

Bước 4: Nhập số điện thoại

Bước 5: Nhập email

Bước 6: Nhập ngày sinh

Bước 7: Nhập địa chỉ

Bước 8: Chọn các thông tin mở 

rộng về địa chỉ

Bước 9: Chọn              để lưu khách 

hàng

chọn                            để tiếp tục 

thêm khách hàng mới

Chọn                để thoát ra

VII. Khách hàng – Thêm khách hàng
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Bước 1: Chọn

Bước 2: Chọn tải lên

Bước 3: Chọn Nhập    để xác nhận tải lên,

chọn              để hủy

VII. Khách hàng – Nhập từ Excel
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VIII. Nhà cung cấp – Thêm nhà cung cấp

Bước 1: Nhấn “Thêm nhà cung cấp” 

thêm

nhà cung cấp

Bước 2: Nhập tên nhà cung cấp ( NCC)

Bước 3: Nhập SĐT NCC

Bước 4: Nhập tên người đại diện NCC

Bước 5: Nhập Mail NCC

Bước 6: Nhấn “Thông tin mở rộng” nếu

muốn thêm thông tin NCC

Bước 7: Nhấn              để lưu thông tin,

nhấn                            để lưu lại và 

tiếp tục điền thông tin NCC mới

Nhấn               để thoát và không lưu 

thông tin
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Bước 1: Nhấn 

Bước 2: Nhấn                  , và chọn file

từ máy tính. Hoặc nhấn “Tải file mẫu

về” để nhập theo template của hệ

thống và đăng tải file lên.

Bước 3: Nhấn            để hoàn tất, và

nhấn              để thoát và không lưu

lại.

VIII. Nhà cung cấp – Thêm từ Excel
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Thanh Báo cáo Sản

phẩm, hiển thị báo cáo

thống kê sản phẩm 

(bán

hàng):

• Mã sản phẩm

• Tên sản phẩm

• Nhóm sản phẩm

• Số lượng

• Tổng tiền

IX. Báo cáo sản phẩm - Doanh thu sản phẩm bán được
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Tại mục báo cáo xuất nhập tồn, có thể dễ dàng lọc để

xem báo cáo sản phẩm xuất nhập tồn - Báo cáo xuất

nhập tồn sẽ dựa theo phạm vi ngày hoặc tên sản phẩm/ 

nhóm sản phẩm:

• Xem hóa đơn hoàn trả trong một khoảng thời gian: 

Tháng này, Hôm nay, Hôm qua, Tuần này, Tuần 

trước, Tháng này, Tháng trước, Năm nay, Năm ngoái, 

Tất cả thời gian

• Chọn phạm vi ngày để xem hóa đơn và hàng trả lại 

tại thời điểm nhất định

• Tên sản phẩm: Thêm tên/mã sản phẩm

• Nhóm sản phẩm: Chọn nhóm sản phẩm

Chọn                  để tìm kiếm

Chọn                        để xuất dữ liệu ra file excel 

IX. Báo cáo sản phẩm – Xuất/nhập tồn kho
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Tại Thông tin chung của Thiết lập cửa hàng, bạn có thể nhập 

thông tin cửa hàng:

Logo cửa hàng: tải logo của hàng để tăng độ nhận diện thương 

hiệu

Địa chỉ truy cập: liên kết với tài khoản khách hàng

Email đăng ký: email này để đăng nhập vào tài khoản, bạn có 

thể dùng nó cho việc liên hệ hoặc thay đổi mật khẩu. Chủ cửa 

hàng phải dùng email này để đăng nhập.

Tên cửa hàng

Số điện thoại

Địa chỉ cửa hàng

Phân trang: tùy chỉnh số lượng hiển thị mỗi trang (chọn 

10,20,30). 

Chọn                 để lưu thông tin.

X. Cài đặt – Thiết lập cửa hàng



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

Tại hóa đơn Doanh nghiệp của Thiết lập cửa hàng:

Nhấp vào Hóa đơn bán lẽr nếu bạn muốn tạo hóa 

đơn doanh nghiệp:

• Hóa đơn doanh nghiệp có thông tin cửa hàng, 

thông tin khách hàng, thông tin sản phẩm và chi 

tiết hóa đơn. Nhấp để chọn / xóa thông tin bạn 

muốn xuất hiện / biến mất trong hóa đơn.

• Màn hình hiển thị hóa đơn: 

Chọn         để chỉnh sửa thông tin chi tiết trên hóa 

đơn, Chọn        để hoàn tất chỉnh sửa.

Bấm                  để lưu thông tin cập nhật

X. Cài đặt – Thiết lập cửa hàng
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Tại hóa đơn Doanh nghiệp của cài đặt Cửa hàng:

Nhấp vào Hóa đơn bán lẻ nếu bạn muốn tạo hóa đơn 

bán lẻ:

• Hóa đơn bán lẻ có thông tin cửa hàng, thông tin khách 

hàng, chi tiết hóa đơn. Bấm để chọn / loại bỏ thông 

tin bạn muốn xuất hiện / biến mất trong hóa đơn.

• Màn hình hiển thị hóa đơn: chọn        để chỉnh sửa 

thông tin chi tiết trên hóa đơn, chọn       để hoàn tất 

chỉnh sửa.

Bấm                  để lưu thông tin cập nhật

X. Cài đặt – Thiết lập cửa hàng



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

X. Cài đặt – Thiết lập cửa hàng

Tại Các tính năng của Thiết lập Cửa
hàng:
Mã vạch: kích hoạt mã vạch từ nhà
sản xuất. Quét trực tiếp từ các sản
phẩm (Tất cả các sản phẩm có mã
vạch trên đó)
Thuộc tính: kích hoạt tính năng này
để tạo các thuộc tính (màu sắc, kích
thước, trọng lượng,…) cho sản phẩm,
dễ dàng tìm kiếm và quản lý sản
phẩm.
Đơn vị sản phẩm: kích hoạt tính
năng cho phép thay đổi sản phẩm
trong đơn vị quy đổi quy đổi giúp
quản lý và bán hàng thuận tiện.
Chi phí trung bình: kích hoạt tính
năng này, bạn sẽ không thể thay đổi
chi phí trên màn hình sản phẩm. Giá
vốn được tính bằng cách sử dụng
công thức trung bình từ hàng nhập
khẩu, giúp tính toán tổng và chính
xác doanh thu cho cửa hàng.

Công nợ: bật tính năng này cho phép khách hàng được ghi nợ khi thanh toán, công 

nợ sẽ được lưu vào màn hình khách hàng. Nếu nó không được bật, khách hàng không 

được phép ghi nợ.

Thay đổi chế độ hiển thị: chủ cửa hàng có thể chọn chế độ hiển thị cho POS

Bấm                để cập nhật.
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X. Cài đặt – Chi nhánh – Thêm chi nhánh mới

Tại Danh sách các chi nhánh:

Bấm                           , cửa sổ mới hiện ra, điền 

các thông tin sau:

Tên chi nhánh

Số điện thoại

E-mail

Địa chỉ nhà

Quận

Thành phố

Nhấp vào             hoặc                           để lưu các 

thông tin này.

Nhấp vào              để hủy bỏ.
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Tại Danh sách các chi nhánh:

Nhấp vào chi nhánh để cập nhật thông tin chi nhánh bạn muốn.

Cửa sổ mới xuất hiện, điều chỉnh các thông tin sau trong phần Thông tin.

Nhấp vào                   để lưu,                để loại bỏ nhánh hoặc                  để hủy chỉnh sửa.

Tại Danh sách nhân viên, bạn có thể tìm hiểu tất cả nhân viên của chi nhánh.

Bấm                 để hủy bỏ. 

X. Cài đặt – Chi nhánh – Cập nhật thông tin chi nhánh
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X. Cài đặt – Nhân viên – Thêm nhân viên

Tại Danh sách nhân viên:

Nhấp vào Thêm nhân viên để thêm thông tin nhân viên 

mới

Cửa sổ mới hiện ra, điền các thông tin sau.

Tên tài khoản

Mật khẩu

Xác nhận mật khẩu

Họ và tên

Số điện thoại

E-mail

Tất cả các vị trí

Ngành

Thông tin bổ sung (Tùy chọn)

Nhấp vào             hoặc                          để lưu các thông 

tin này.  Nhấp vào             để hủy bỏ.
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Thank you

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

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