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I. Kết nối Shopee 

A. Đăng ký tài khoản bán hàng trên Shopee 

Trước tiên để sử dụng kênh bán hàng Shopee bạn cần thực hiện đăng ký tài khoản bán 

hàng trên Shopee. Trong quá trình đăng ký nếu cần hỗ trợ thêm bạn hãy liên hệ ngay với 

bộ phận hỗ trợ của Shopee hoặc tham khảo trang hỗ trợ của Shopee 

Sau khi đã tạo cửa hàng trên Shopee thành công bạn cần tiếp tục tạo dữ liệu sản phẩm. 

Việc đăng sản phẩm tại Shopee để đảm bảo bạn đã có đầy đủ dữ liệu bán hàng trên 

Shopee trước khi kết nối với hệ thống UPOS. 

 

Sản phẩm trên hai hệ thống Shopee và UPOS sẽ đồng bộ thông qua mã SKU. Vì vậy, khi 

tạo sản phẩm các bạn chú ý đặt mã SKU trùng nhau giúp thuận tiện cho việc liên kết sản 

phẩm. 

 

 

 

 

 

https://shopee.vn/
https://help.shopee.vn/hc/vi
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B. Cài đặt và kết nối Shopee và UPOS 

Bước 1: Trên menu “Kết nối Shopee” >> chọn Trang tổng quan 

 

Bước 2: Nhấn chọn nút Kết nối với Shopee để được chuyển tới trang xác thực của 

Shopee 

 

Bước 3: Nhập thông tin tài khoản bán hàng trên Shopee để hệ thống Shopee tiến hành 

xác thực tài khoản.  

Lưu ý: Nếu đăng nhập bằng số điện thoại thì cần nhập đầu số (+84) trước số điện thoại. 
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Bước 4: Sau khi hệ thống Shopee xác thực thành công vui lòng chọn “YES” để cấp 

quyền truy cập dữ liệu cho hệ thống UPos quản lý hoạt động bán hàng. 

 

Bước 5: Sau khi xác thực thành công bạn sẽ được chuyển tới trang Chỉnh sửa cấu hình 

Shopee. 

 

Các thông tin cấu hình kết nối bao gồm: 

 Cấu hình đồng bộ:  

 Đồng bộ tồn kho: Áp dụng/ không áp dụng 

 Đồng bộ giá sản phẩm: Áp dụng/ không áp dụng 

 Cấu hình đồng bộ chi nhánh:  



 
 

5 

 

 Chi nhánh đồng bộ tồn kho: Chọn chi nhánh để đồng bộ tồn kho sản phẩm lên 

Shopee 

 Chi nhánh nhận đơn hàng Shopee: Chi nhánh lưu đơn hàng khi đồng bộ đơn 

hàng từ Shopee về hệ thống UPOS 

 Đồng độ thông tin nhân viên phụ trách: Chọn nhân viên phụ trách theo dõi sản 

phẩm và đơn hàng Shopee 

 Chính sách giá: Chọn chính sách giá đồng bộ lên Shopee: Giá lẻ/ giá sỉ. 

C. Đồng bộ sản phẩm 

Chức năng Đồng bộ sản phẩm cho phép người bán đồng bộ toàn bộ sản phẩm, giá đã có 

sẵn và số lượng tồn kho trên tài khoản bán hàng sàn Shopee về tài khoản UPos và ngược 

lại. 

Lưu ý: 

- Điều kiện để liên kết giá, tồn kho từ UPOS sang Shopee: Mã SKU UPOS = mã SKU 

Shopee 

- Trước khi thực hiện liên kết, bạn phải bảo đảm là sản phẩm được đồng bộ phải đang có 

cả hai nơi: UPOS và Shopee. Hai sản phẩm này sẽ liên kết thông qua mã SKU 

- Shopee không bắt trùng mã SKU của sản phẩm. Bạn cần lưu ý khi làm sản phẩm trên 

Shopee, nếu sản phẩm trên Shopee bị trùng mã SKU thì khi liên kết với sản phẩm ở 

UPOS sẽ bị lỗi. 

Để thực hiện Đồng bộ sản phẩm bạn cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Bạn cần tạo dữ liệu sản phẩm trên Shopee có mã SKU cho từng sản phẩm. Nếu 

sản phẩm không có mã SKU thì sẽ không liên kết được với hệ thống UPos 
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Bước 2: Bạn cần tạo dữ liệu sản phẩm trên UPos. Chú ý chỉ khi cùng mã SKU thì sản 

phẩm giữa 2 hệ thống UPos và Shopee mới có thể liên kết thành công 

 

Bước 3: Truy cập vào trang bán hàng UPos, trên menu Kết nối Shopee >> chọn Trang 

tổng quan 

Bước 4: Tại mục sản phẩm, bạn vào Bộ lọc, chọn điều kiện: Sản phẩm chưa liên kết >> 

chọn thao tác Liên kết. 

Sau khi sản phẩm giữa hai hệ thống đã được liên kết thành công, dữ liệu sản phẩm, tồn 

kho và giá bán sẽ được liên kết từ tài khoản UPos lên gian hàng Shopee của bạn. Bạn có 

thể liên kết từng sản phẩm hoặc sử dụng tính năng chọn nhiều để liên kết hàng loạt sản 

phẩm giữa UPos và Shopee. 
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Bạn có thể kiểm tra các sản phẩm liên kết thất bại bằng cách vào Danh sách sản phẩm 

(menu Kết nối Shopee >> chọn Trang tổng quan). Lọc theo bộ lọc Sản phẩm liên kết 

thất bại. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các Sản phẩm liên kết thất bại (nếu có) và bạn 

cần tiến hành thực hiện liên kết lại (nhấn chọn nút Liên kết lại bên cột Thao tác) 

 

Ngoài ra, nếu bạn muốn hủy đồng bộ sản phẩm lên sàn Shopee, bạn nhấn chọn sản phẩm 

cần hủy và chọn thao tác Hủy liên kết 

 

Lưu ý: 

Sau khi liên kết, bạn tạo mới sản phẩm trên Shopee, bạn cần truy cập vào kênh, ở danh 

sách sản phẩm Shopee => ấn làm mới dữ liệu sản phẩm để hệ thống load lại dữ liệu. 
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D. Đồng bộ đơn hàng 

Chức năng Đồng bộ đơn hàng cho phép người bán đồng bộ tất cả thông tin và tình trạng 

đơn hàng từ sàn Shopee về tài khoản quản lý bán hàng UPOS.  

Bước 1: Chọn vào nút Đơn hàng (menu Kết nối Sendo >> chọn Trang tổng quan) 

 

Bước 2: Các đơn hàng được đồng bộ thành công từ gian hàng Shopee sẽ hiển thị tại 

đây. Bạn nhấn vào Trạng thái đơn để xem chi tiết đơn hàng.  Nhấn vào Mã đơn hàng 

để link tới đơn hàng trên shopee của bạn. Tại Thông tin liên kết trên UPos bạn có thể 

nhấn vào mã đơn hàng để xem chi tiết đơn trên UPos. 

Bước 3: Để đồng bộ các đơn hàng đồng bộ thất bại. Bạn có thể nhấn vào Trạng thái đơn 

hàng hoặc nút Liên kết ở cột Thao tác. Để tiến hành đồng bộ lại đơn hàng. Bạn có thể 

tiến hành liên kết từng sản phẩm thuộc đơn hàng. Khi tất cả các sản phẩm thuộc đơn hàng 

đã được liên kết thì đơn hàng sẽ tự động chuyển trạng thái sang đồng bộ thành công. Vì 

vậy cần đảm bảo mã SKU sản phẩm trong đơn hàng đã có trên hệ thống UPOS. 
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Bạn cũng có thể tìm kiếm đơn hàng theo mã đơn hàng Shopee.  

Lưu ý: 

- Bạn nên thường xuyên theo dõi trạng thái đồng bộ đơn hàng tại đây (ít nhất 4 tiếng 1 

lần/ngày), đồng thời xử lý kịp thời các đơn hàng đồng bộ lỗi để tồn kho giữa hai hệ thống 

luôn đảm bảo chính xác. 

- Trạng thái đơn hàng được đồng bộ từ Shopee về UPos. Bạn không thể tác động vào đơn 

hàng trên hệ thống UPos. Nếu bạn thao tác xử lý đơn hàng được đồng bộ từ Shopee về, sẽ 

bị mất đồng bộ đơn hàng. 

- Mã đơn hàng trên Shopee khi được đồng bộ về hệ thống UPOS sẽ hiển thị theo mã của 

hệ thống UPOS (tuy nhiên vẫn sử dụng mã đơn hàng từ Shopee để tham chiếu) 

- Thông tin khách hàng trong đơn hàng đồng bộ trên UPos sẽ bao gồm: Tên khách hàng, 

email, địa chỉ và số điện thoại 

E. Quản lý kênh bán hàng 

Chức năng Quản lý kênh bán hàng Shopee trên phần mềm UPos cho phép bạn thiết lập 

các cấu hình chức năng phù hợp với mô hình kinh doanh của cửa hàng. 

Trên menu Kết nối Shopee >> chọn Trang tổng quan, chọn gian hàng đã kết nối, rồi 

chọn mục Cấu hình 

Các cấu hình tùy chỉnh bao gồm: 

- Đồng bộ tồn kho: Chọn áp dụng nếu bạn muốn đồng bộ số lượng tồn kho sản phẩm từ 

UPos lên Shopee 
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- Đồng bộ trạng thái sản phẩm: Chọn áp dụng nếu bạn muốn đồng bộ trạng thái sản 

phẩm từ UPos lên Shopee (Nếu bạn chuyển trạng thái sản phẩm ở UPOS sang ngừng 

giao dịch  Sản phẩm đã liên kết trên Shopee sẽ bị ẩn) 

 

- Đồng bộ số lượng chi nhánh: Số lượng chi nhánh này ảnh hưởng đến số lượng tồn kho 

của sản phẩm sẽ đẩy lên sàn  Tồn kho trên Shopee = Tổng tồn kho của chi nhánh được 

chọn. 

- Đồng bộ chi nhánh nhận đơn hàng: Các đơn hàng từ Shopee sẽ đồng bộ về chi nhánh 

được chọn. 

- Đồng bộ nhân viên phụ trách: Chọn nhân viên sẽ phụ trách các đơn hàng từ Shopee 

- Đồng bộ cấu hình giá: Bạn cần chọn một giá sản phẩm trên UPOS (giá bán lẻ, giá bán 

sỉ), sau khi đồng bộ, thông tin giá sản phẩm trên Shopee sẽ được thay đổi theo chính sách 

giá sản phẩm trên UPOS được thiết lập. Nếu không muốn đồng bộ giá sản phẩm từ UPOS 

lên Shopee, bạn vui lòng chọn không áp dụng trong cấu hình đồng bộ giá. 

- Bạn nhấn nút Lưu để cài đặt cấu hình đã chọn. 
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F. Tổng quan kết nối Shopee 

Tại màn hình Tổng quan kênh Shopee (menu Kết nối Shopee >> chọn Trang tổng 

quan), bạn có thể xem được các thông tin tổng quan của tất cả các gian hàng Shopee (sản 

phẩm và đơn hàng) bạn đang kết nối. Bạn có thể kết nối thêm gian hàng ở mục “Kết nối 

thêm gian hàng”: 

- Mỗi shop trên UPOS được kết nối tối đa 5 gian hàng Shopee 

- Các gian hàng Shopee đã kết nối với 1 tài khoản trên UPos thì không thể kết nối với tài 

khoản khác trên UPos được nữa. Nếu muốn kết nối với tài khoản UPos khác vui lòng hủy 

kết nối trước. 

. 

- Tổng quan về số lượng sản phẩm, tỷ lệ số lượng sản phẩm được đồng bộ, tỷ lệ số lượng 

sản phẩm chưa đồng bộ, tỷ lệ số lượng sản phẩm đồng bộ thất bại 

- Tổng quan về số lượng đơn hàng, Tỷ lệ số lượng đơn hàng được đồng bộ thành công, 

đồng bộ thất bại 
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G. Hướng dẫn nhập dữ liệu (import) nhanh từ kênh Shopee 

Hệ thống UPos cung cấp Công cụ nhập dữ liệu (import) nhanh từ sàn thương mại Shopee 

về hệ thống UPOS. 

Bước 1: Bạn cần xuất danh sách danh mục sản phẩm trên Shopee. Sau đó lọc danh sách 

các danh mục sản phẩm cần sử dụng cho shop của bạn để import vào hệ thống UPOS 

Bước 2: Xuất danh sách sản phẩm Shopee ở mục Sản phẩm của gian hàng 

Bước 3: Vào menu Công cụ. Chọn “Nhập dữ liệu từ shopee về UPOS”. Chọn file excel 

sản phẩm cần tải. Chọn kho mà bạn muốn lưu tồn kho sản phẩm. Sau đó bấm Tải lên.  

 

Bước 4: Hệ thống sẽ thông báo sản phẩm tải lên thành công hay thất bại. 
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H. Một số lưu ý quá trình vận hành 

Trong quá trình kết nối 2 hệ thống UPOS - Shopee, bạn cần lưu ý một số vấn đề sau 

trong quá trình vận hành để đảm bảo kết nối thuận tiện hơn: 

1. Sàn Shopee không hỗ trợ bán hàng với số lượng lẻ, hệ thống sẽ tự động làm tròn lấy số      

lượng nguyên khi đẩy lên sàn Shopee. 

2. Các sản phẩm đã liên kết sẽ cập nhật thông tin tồn kho và giá bán sản phẩm một chiều  

từ UPOS lên Shopee. 

3. Mã SKU trên sàn Shopee không bắt trùng, do đó bạn cần lưu ý khi làm dữ liệu sản 

phẩm trên Shopee mã SKU không được trùng nhau để quá trình quản lý sản phẩm dễ 

dàng hơn. 

4. Mỗi khi bạn thêm mới sản phẩm trên Shopee, để dữ liệu đồng bộ được chính xác, vui 

lòng thực hiện theo các bước sau: Truy cập kênh bán hàng Shopee trên UPOS > Danh 

sách sản phẩm Shopee > Làm mới danh sách sản phẩm. Sau khi làm mới danh sách, sản 

phẩm sẽ về kênh để bạn thực hiện liên kết. 

5. Khi thêm phiên bản sản phẩm trên Shopee sẽ phát sinh trường hợp tồn tại 2 mã SKU 

trùng nhau của sản phẩm và phiên bản sản phẩm đi kèm. Do đó có thể mất liên kết của 

sản phẩm đã thao tác trước đó. Bạn có thể vào phần Tổng quan về kênh Shopee để xem 

chi tiết những sản phẩm bị trùng mã SKU có thể xem những sản phẩm bị trùng mã SKU 

giúp bạn có thể dễ dàng sửa lại mã SKU của những sản phẩm bị trùng hoặc bạn có thể 

vào kênh Shopee làm mới danh sách sản phẩm và thao tác liên kết lại. 

6. Đơn hàng sẽ được đồng bộ trạng thái từ Shopee về UPOS, bạn không được thao tác xử 

lý đơn trên UPOS. Trong trường hợp bạn chủ động thao tác vào đơn hàng trên UPOS thì 

hệ thống sẽ không hỗ trợ đồng bộ trạng thái đơn hàng từ Shopee về. Người dùng sẽ phải 

hoàn thành toàn bộ các bước xử lý đơn hàng trên UPOS. 
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II. Kết nối Sendo 

Kết nối cùng lúc nhiều gian hàng Sendo trên UPOS giúp quản lý đồng bộ, xuyên suốt. 

Đồng bộ sản phẩm giữa UPOS và Sendo giúp kiểm soát tồn kho, tiết kiệm thời gian cập 

nhật thông tin giá cả. Đồng bộ gian hàng từ Sendo về UPOS giúp giảm tải nguồn lực 

quản lý cửa hàng. 

A. Kết nối sàn Sendo với tài khoản Upos 

Lưu ý: Bạn cần có tài khoản bán hàng trên Sendo trước khi tiến hành kết nối tài khoản. 

Bước 1: Trên menu Kết nối Sendo >> chọn Trang tổng quan 

 

Bước 2: Nhấn chọn nút Kết nối với Sendo để tới trang hướng dẫn kết nối gian hàng 

Sendo 
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Bước 3: Nhấn vào chữ “Tại đây” ở dòng Số 1, trình duyệt sẽ mở 1 trang mới đi tới trang 

đăng nhập tại website bán hàng Sendo. Chủ shop đăng nhập vào tài khoản Sendo bán 

hàng cá nhân. 

Bước 4: Quay lại hệ thống UPos, nhấn vào chữ “Tại đây” ở dòng Số 2, trình duyệt sẽ mở 

1 trang mới đi tới trang cấu hình API trên website Sendo. Nhập “Đường dẫn nhận dữ 

liệu” là https://khachhang.upos.vn/api/sendo_hook và tích chọn các các phần theo hình 

bên dưới. 

https://khachhang.upos.vn/api/sendo_hook
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Bước 5: Nhấn chọn nút Lưu và sao chép (copy) Mã shop và Mã bảo mật 

Bước 6: Quay lại trang kết nối UPos, Nhập Mã shop và Mã bảo mật đã sao chép (copy) 

ở trên 

 

Bước 7: Nhấn chọn nút Tiến hành kết nối và tùy chỉnh các cấu hình phù hợp: Sản phẩm, 

Kho, Nhân viên phụ trách, Chi nhánh. 
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Bước 8: Sau khi hoàn tất tùy chỉnh các cấu hình phù hợp, nhấn chọn nút Thêm mới để 

hoàn thành kết nối tài khoản Sendo với tài khoản quản lý bán hàng UPos. 
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Lưu ý: 1 phiên kết nối của Sendo chỉ 8 tiếng. Do đó khi qua ngày mới hoặc trước khi sử 

dụng thì bạn nhấn vào nút Làm mới phiên để cập nhật mới lại phiên kết nối. 

 

B. Đồng bộ sản phẩm 

Chức năng này cho phép người bán liên kết đồng bộ toàn bộ sản phẩm đã có sẵn và số 

lượng tồn kho trên tài khoản bán hàng sàn Sendo về tài khoản UPos và ngược lại. 

Bước 1: Nhấn chọn nút Sản Phẩm (menu Kết nối Sendo >> chọn Trang tổng quan) 

 

Bước 2: Nhấn chọn nút Cập nhật sản phẩm và chọn vào Tên gian hàng Sendo bạn 

muốn cập nhật sản phẩm về tài khoản UPos. 
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Kết quả sau khi hoàn tất Bước 2 là toàn bộ sản phẩm trên tài khoản bán hàng Sendo sẽ 

được đồng bộ về hệ thống UPos. Nhưng trạng thái là Chưa liên kết để quản lý ở tài 

khoản bán hàng UPos. 

 

Bước 3: Đi tới trang Quản lý sản phẩm, thêm mới những sản phẩm trên UPos.  

Lưu ý: 

- Những sản phẩm mới này phải có mã SKU trên UPos trùng với mã SKU những sản 

phẩm trên tài khoản Sendo vừa đồng bộ. 

- Khi thêm mới sản phẩm ở tài khoản UPos phải chọn kho giống với kho (chi nhánh) khi 

điều chỉnh cấu hình ở liên kết Sendo. 
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Bước 4: Sau khi tạo những sản phẩm mới trên tài khoản UPos, bạn quay lại menu Sản 

phẩm Sendo. Nhấn chọn nút Liên kết với tất cả những sản phẩm bạn muốn đồng bộ 

quản lý với tài khoản UPos. Hoặc nhấn chọn vào dấu tick () phía bên trái cột Hình ảnh 

và chọn Thao tác hàng loạt >> rồi chọn Liên kết. 

 

Kết quả là 
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Nút “Hủy liên kết” biểu thị là sản phẩm đã liên kết thành công giữa UPos và Sendo. 

Nút “Liên kết lại” biểu thị là sản phẩm liên kết thất bại. Lý do có thể sản phẩm chưa 

được tạo trên UPos, hoặc sản phẩm đã được tạo rồi nhưng nằm ở kho (chi nhánh) khác 

với kho ở cấu hình. 

Sau khi liên kết thành công, tồn kho từ tài khoản UPos sẽ được cập nhật lên gian hàng 

Sendo. Mọi hoạt động từ tài khoản UPos ảnh hưởng đến tồn kho sản phẩm đã liên kết đều 

được cập nhật lên tài khoản gian hàng Sendo. 

Ví dụ: Sản phẩm A trên Sendo có tồn kho ban đầu là 50. 

Sau khi tạo Sản phẩm A trên UPos có tồn kho là 30. Sau khi liên kết thành công thì tồn 

kho sản phẩm A này trên Sendo sẽ còn 30. 

C. Đăng sản phẩm từ UPos lên Sendo 

Đặc biệt ở sàn Sendo, UPos hỗ trợ các chủ shop có thể đăng trực tiếp sản phẩm từ UPos 

lên Sendo ở menu Sản phẩm UPos 

 

Ở trang này tổng hợp toàn bộ sản phẩm có trên UPos, gồm các thông tin: Hình ảnh, Tên 

sản phẩm, SKU, Tồn kho, Giá (VNĐ). 
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Các chủ shop nên lựa những sản phẩm có tồn kho đã chọn ở cấu hình, sau khi đăng thành 

công thì chủ shop chỉ cần liên kết và đồng bộ tồn kho. 

Bước 1: Nhấn chọn nút “Đăng lên Sendo”, bảng “Đăng sản phẩm lên Sendo” sẽ hiển thị 

 

Bước 2: Chọn hình ảnh sản phẩm, gian hàng Sendo bạn muốn đăng tải sản phẩm, và 

nhập các thông tin theo yêu cầu 

Lưu ý: 

- Những ô có dấu * là thông tin bắt buộc nhập. Không được để trống. 

- Sản phẩm này có tồn kho bao nhiêu thì sẽ đăng tất cả lên Sendo. 

- Chọn những Danh mục có tạo sản phẩm con như chọn Màu sắc, Kích thước. Thì Tổng 

tồn kho các sản phẩm con phải bằng với tồn kho ở UPos, không được lớn hơn hoặc nhỏ 

hơn. 
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Bước 3: Sau khi nhập toàn bộ thông tin và nhấn chọn nút Đăng lên Sendo. Sản phẩm sẽ 

được hệ thống UPos tự động đăng lên tài khoản sàn Sendo đã chọn 

Ngoài ra ở UPos cũng tự động tạo các sản phẩm con tương ứng với: 

- Tên sẽ giống sản phẩm cha. Giá, Tồn kho, SKU khớp với nội dung nhập ở bảng như 

hình trên.  

Và chủ shop chỉ cần vào menu “Tất cả sản phẩm” nhấn nút Liên kết là có thể đồng bộ 

sản phẩm đó từ UPos với Sendo. 

Giải thích thêm về tồn kho ở các sản phẩm con: 

Sản phẩm A ở UPos tồn kho 100. Đăng lên Sendo tạo 3 sản phẩm con B: 30, C: 30, D: 

40. Sau khi liên kết thành công. Mọi hoạt động ảnh hưởng đến tồn kho của 3 sản phẩm 

con từ UPos sẽ lên Sendo và ngược lại.  

Nhưng sẽ không ảnh hưởng tới sản phẩm A. Sản phẩm A này chủ shop có thể cho ngừng 

bán để không phải nhầm lẫn khi lên đơn hàng. 

D. Đồng bộ đơn hàng 

Chức năng Đồng bộ đơn hàng cho phép người bán đồng bộ tất cả các đơn hàng từ Sendo 

về tài khoản quản lý bán hàng UPos 

Bước 1: Chọn vào nút Đơn hàng (menu Kết nối Sendo >> chọn Trang tổng quan) 
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Bước 2: Nhấn chọn nút Cập nhật đơn hàng ở góc phải trên màn hình. Và chọn gian 

hàng bạn muốn cập nhập đơn hàng. 

 

Toàn bộ đơn hàng của gian hàng này trên Sendo sẽ tự động cập nhật về tài khoản UPos.  

Nếu đơn hàng có sản phẩm đã liên kết thì đơn hàng sẽ xuất hiện trạng thái liên kết: Đã 

liên kết. 

Với những đơn hàng mới thì sẽ tự động cập nhật tồn kho từ Sendo về UPos. 

III. Kết nối Lazada 

Lazada hiện là một trong những sàn Thương mại điện tử phát triển và đứng đầu Việt 

Nam. Khi nhà bán hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng UPos, nhà bán hàng có thể 

kết nối với tài khoản Lazada nhằm tối ưu hóa hoạt động kinh doanh. 

A. Kết nối sàn Lazada với tài khoản UPos 

Bước 1: Trên menu Kết nối Lazada >> chọn Trang tổng quan 
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Bước 2: Nhấn chọn vào nút Kết nối với Lazada 

 

Bước 3: Nhập tài khoản bán hàng Lazada của bạn và nhấn nút Submit (Gửi) 

Bước 4: Tùy chỉnh các cấu hình phù hợp: Sản phẩm, chi nhánh, và nhân viên phụ trách. 
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Bước 5: Sau khi hoàn tất tùy chỉnh các cấu hình phù hợp và nhấn nút Thêm mới. 
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Hệ thống sẽ thực hiện tự kết nối tài khoản bán hàng trên sàn Lazada của người bán với tài 

khoản quản lý bán hàng UPos. Hệ thống UPos cho phép người bán kết nối một lúc nhiều 

gian hàng khác nhau bằng nút Kết nối gian hàng mới. 

B. Đồng bộ sản phẩm 

Chức năng này cho phép người bán liên kết đồng bộ toàn bộ sản phẩm đã có sẵn trên sàn 

Lazada về tài khoản UPos và ngược lại. 

Bước 1: Nhấn chọn nút Sản phẩm (menu Kết nối Lazada >> chọn Trang tổng quan) 

 

Bước 2: Nhấn chọn nút Cập nhật sản phẩm và chọn vào Tên gian hàng Lazada bạn 

muốn cập nhật sản phẩm về tài khoản UPos 
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Bước 3: Sau khi hoàn tất Cập nhật sản phẩm, hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách 

sản phẩm 

 

Bước 4: Nhấn chọn nút Liên kết để hoàn tất liên kết với tất cả những sản phẩm bạn 

muốn đồng bộ với tài khoản UPos 

Hoặc nhấn chọn vào dấu tick () rồi chọn Thao tác hàng loạt >> Liên kết 
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Lưu ý:  

- Những sản phẩm này phải có sẵn trên hệ thống UPos. Nếu chưa có thì cần thêm mới sản 

phẩm trên hệ thống UPos trước khi liên kết với các sàn thương mại điện tử.  

- Mã SKU sản phẩm trên UPos phải trùng với Mã SKU sản phẩm trên gian hàng Lazada. 

- Khi thêm mới sản phẩm ở tài khoản UPos phải chọn kho giống với kho (chi nhánh) khi 

điều chỉnh cấu hình ở liên kết Lazada. 
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- Nút Hủy liên kết: Biểu hiện là sản phẩm đã liên kết thành công giữa Lazada và UPos 

- Nút Liên kết lại: Biểu hiện là sản phẩm liên kết thất bại. Lý do có thể sản phẩm chưa 

có trên UPos hoặc có rồi nhưng nằm ở kho (chi nhánh) khác với cấu hình chi nhánh. 

Sau khi liên kết thành công, tồn kho từ tài khoản UPos sẽ được cập nhật lên gian hàng 

Lazada. Mọi hoạt động từ tài khoản UPos ảnh hưởng đến tồn kho sản phẩm đã liên kết 

đều được cập nhật lên tài khoản gian hàng Lazada. 

Hệ thống UPos hỗ trợ biểu thị các trạng thái như: 

 Đã liên kết: Các sản phẩm đã liên kết thành công giữa Lazada và UPos 

 Chưa liên kết: Các sản phẩm cập nhật từ Lazada về UPos và chưa có liên kết sản 

phẩm 

 Liên kết thất bại: Các sản phẩm cập nhật từ Lazada về UPos và liên kết sản 

phẩm nhưng thất bại. 
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C. Đồng bộ đơn hàng 

Chức năng Đồng bộ đơn hàng cho phép người bán đồng bộ tất cả các đơn hàng từ Lazada 

về tài khoản quản lý bán hàng UPos 

Bước 1: Nhấn chọn nút Đơn hàng (menu Kết nối Lazada >> chọn Trang tổng quan)  

 

Bước 2: Nhấn chọn nút Cập nhật đơn hàng ở góc phải màn hình. Và chọn gian hàng 

muốn Cập nhập đơn hàng. 

 

Toàn bộ đơn hàng của gian hàng này trên Lazada sẽ tự động cập nhật về tài khoản UPos.  

Nếu đơn hàng có sản phẩm đã liên kết thì đơn hàng sẽ xuất hiện trạng thái: Đã liên kết. 

Với những đơn hàng mới thì sẽ tự động cập nhật tồn kho từ Lazada về UPos. 

Quay về đầu trang 

The End – Thanks For Your Watching. 


