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Tổng quan về đơn hàng



Các trạng thái của hệ thống



Các trạng thái của hệ thống



NO

Hủy đơn hàng cũ

Các NCV có kết nối với HRV
Các NVC không có kết nối với 

HRV

YES

Processing

Loading

Check out (Website, kênh bán hàng)

Đơn hàng được tiếp nhận tại backend

Xác thực đơn hàng

Giao hàng

Chủ shop tự giao
( NVC:khác) NVC: GHTK, GHN,..

Xác nhận thanh toán đơn hàng

Đổi trả

Hoàn tất đơn hàng

Hủy đơnĐơn hàng mới

- Confirm thông tin đơn hàng
+ Tên + SL sản phẩm
+ Tên khách - sdt

- Trạng thái giao hàng
- Trạng thái COD
=> Chủ shop tự cập nhật tại 
haravan

- Trạng thái giao hàng
- Trạng thái COD
=> Hệ thống tự cập nhật dựa vào kết nối API 
của NVC với haravan

- Chỉ bấm xác nhận thanh toán khi chủ shop 
thực nhận được số tiền đơn hàng
+ Có thê qua chuyển khoản
+ Nhận tiền COD từ NVC
- Ghi nhận vào báo cáo tài chỉnh

Khi thực hiện hủy đơn
+ Hoàn số lượng sp về kho
+ Hoàn tiền Sau khi đổi trả xóa bỏ sản phẩm cũ, thay sản phẩm mới 

=> sẽ hình thành đơn gọi là đơn mới

- Nếu không có đổi trả => Bỏ qua 
bước này để hoàn tất đơn hàng

Nơi đơn hàng phát 
sinh



Tiếp nhận đơn hàng : 

1. Cs gọi điện thoại xác nhận
sau đó bấm xác thực đơn
hàng

2. Tiến hành giao hàng
3. Chọn đơn vị giao nhận



1. Chọn đơn vị giao nhận
đã kết nối

2. Nếu tự giao chọn Khác



NBH thực hiện bấm xác nhận
thanh toán khi đã thực nhận
được tiền của đơn hàng cho
các trường hợp : 
1. Chuyển khoản qua ngân

hàng
2. Nhận tiền COD từ nhà

vận chuyển

Lưu ý : Đơn hàng thanh toán
online qua cổng thanh
toán / Momo,.. Trạng thái
hệ thống trả về Đã thanh
toán



Thao tác :
In Vận đơn



Xử Lý Giao Nhận

1. Chuyển trạng thái vận
chuyển

2. Xác nhận nhận tiền + 
xác nhận đối soát

Lưu ý : Chỉ chuyển trạng
thái giao nhận + Trạng
thái thu hộ cho đơn hàng
phương thức giao hàng
Khác. 
Đơn hàng chuyển nhà vận
chuyển trạng thái đồng bộ
từ NVC về HRV 



Quản lý thu hộ

Kiểm soát tình trạng
thu hộ COD của NVC



Nhập danh sách nhận tiền theo file 
Tải file mẫu điều chỉnh theo cấu trúc hệ thống



Hệ thống ghi nhận các
đơn hàng với mã vận
đơn và số tiền tương
ứng và cập nhât sang 
trạng thái Đã nhận
COD.



Nhập danh sách đối soát theo file
Tải file mẫu điều chỉnh theo cấu trúc hệ thống



Hệ thống ghi nhận các
đơn hàng với mã vận đơn
và số tiền tương ứng và
cập nhât sang trạng
thái Đã đối soát.



Đơn hàng COD

Với đơn hàng có SP hết hàng .

Gọi điện xác nhận với khách 
- TH Khách không đồng ý : Huỷ

đơn hàng
- TH Đồng ý với các sp còn lại : 

Đặt lại đơn hàng – Hoặc Huỷ
đơn hàng – tạo đơn hàng mới, 
Note lại ghi chú nếu cần.

Các nghiệp vụ phát sinh



Đặt lại đơn hàng
Đặt lại tương đương với việc nhân bản đơn hàng hiện tại thành
một đơn hàng và thực hiện một số tùy chỉnh trên đơn hàng
mới.
Thao tác này khuyến cáo NBH thực hiện khi:
- Đơn hàng cũ phát sinh lỗi, thông tin sai,...
- Thay đổi thông tin cho đơn hàng mới: phí vận chuyển, kênh

bán hàng,...
- NBH muốn tạo một đơn hàng mới nhiều điểm tương đồng

với đơn hàng cũ.





Đơn hàng đã thanh toán – Sản phẩm hết hàng

- Gọi xác nhận với khách 
hàng 

- TH Khách không đồng ý à
Huỷ đơn hàng 

- TH Khách đồng ý Số lượng 
SP còn lại à Huỷ đơn 
hàng, Tạo đơn hàng mới ( 
Note ghi chú đơn hàng cũ 
, số tiền cần hoàn thanh 
toán, gắn nhãn ‘Hoàn trả ”

- Dựa trên nhãn hoàn trả –
Kế toán check và tiến 
hành hoàn tiền cho khách



Huỷ đơn hàng:
- Hết hàng
- Đơn hàng giả mạo
- Khách hàng đổi ý

hoặc một số lý do 
khác



- Khách đổi ý muốn thanh 
toán chuyển khoản

- Xác nhận với khách hàng , 
hướng dẫn phương thức 
thanh toán

- Huỷ đơn hàng 
- Tạo lại đơn hàng mới , 

chọn lại hình thức thanh 
toán chuyển khoản

Đơn hàng COD 

- Khách đổi ý muốn thanh toán 
qua online

- Xác nhận với khách hàng 
- Hướng dẫn khách lên website đặt 

hàng lại chọn hình thức thanh 
toán online

- Huỷ đơn hàng cũ




