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HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ GIAN HÀNG ẢO
***********
I. ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Doanh nghiệp đều có thể đăng ký làm thành viên của Sàn thương mại điện tử
(TMĐT) tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: www.sctyenbai.com.
Để đăng ký làm thành viên của sàn TMĐT tỉnh Yên Bái, vui lòng thực hiện theo
các bước sau đây:
1. Đăng ký tài khoản trực tuyến.
- Từ trang chủ bạn bấm chọn mục Đăng ký.

- Quá trình đăng ký trực tuyến trên Sctyenbai.com trải qua bước sau :
Bước 1: Đồng ý chấp nhận tuân thủ các qui định của Sctyenbai.com. Chọn nút
Đồng ý để chuyển sang bước 2.
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Bước 2: Lựa chọn ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Sau khi lựa chọn
xong bấm Tiếp tục để chuyển qua bước 3.
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Sau khi lựa chọn xong bấm Tiếp tục.
Bước 3: Điền các thông tin doanh nghiệp: tài khoản truy cập, thông tin
người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, thông tin chi tiết về công ty,
v.v... (Xem hình)
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Lưu ý : Những thông tin ở những ô có (*) là nhưng thông tin bắt buộc doanh
nghiệp phải điền. Mọi thông tin doanh nghiệp điền khi đăng kí cần phải
chính xác để sàn Sctyenbai.com thẩm định được thông tin dễ dàng, chuẩn
xác cũng như thuận lợi cho doanh nghiệp khác, đối tác làm ăn trong và ngoài
nước dễ dàng liên hệ hợp tác làm ăn. Sau khi mọi thông tin điền đầy đủ,
người dùng chọn nút Tiếp tục chuyển qua bước tiếp theo.
Bước 4: Xác nhận lại thông tin vừa đăng kí.Sau đó bấm nút Tiếp tục để kết
thúc quá trình đăng kí. Thông tin tài khoản của người dùng sẽ được quản trị
viên xác thực và kích hoạt . Sau đó người dùng có thể sử dụng tài khoản vừa
đăng ký để đăng nhập hệ thống dành cho thành viên của Sctyenbai.com.

Để xác nhận bạn xem lại các thông tin trên và bấm chọn TIẾP TỤC.
Bước 5: Bấm chọn Gửi để hoàn thành việc đăng ký.
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Sau khi đăng ký xong người dùng có thể đăng nhập được bằng tài khoản của
mình vào hệ thống của Sctyenbai.com cũng là lúc mà công ty này trở thành
thành viên chính thức của sàn giao dịch thương mại điện tử Sctyenbai.com.
**********

II. ĐĂNG NHẬP ĐỂ QUẢN TRỊ GIAN HÀNG ẢO
(Đăng tải bằng ngôn ngữ tiếng Anh cũng tương tự phần tiếng Việt)
Đăng nhập
1. Người dùng có thể đăng nhập thông qua form đăng nhập có trên trang chủ
hoặc nhấp chuột vào nút Đăng nhập trên thanh thực đơn ngang.

- Nếu bạn muốn lưu lại thông tin đã đăng nhập để lần sau truy cập
Sctyenbai.com không cần phải nhập lại username cũng như password hãy
bấm chọn "Lưu thông tin đăng nhập".
- Bạn có thể bấm vào đây để đăng nhập ngay bây giờ.
2. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống tự động chuyển đến trang quản lý
dành cho thành viên có giao diện như dưới đây:
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Nếu người dùng muốn quay lại trang quản lý dành cho thành viên thì nhấp
chuột vào mục Trang quản lý ở trang chủ.
Đăng xuất
Khi trong trạng thái đăng nhập, nếu người dùng muốn đăng xuất thì nhấp
chuột vào nút Thoát ở trên trang web. Sau khi nhấn nút Thoát, hệ thống trở
lại trạng thái ban đầu lúc chưa đăng nhập thành viên.
II.1. QUẢN LÝ CƠ HỘI KINH DOANH
1. Quản lý các chào hàng
Chọn mục Quản lý chào hàng trong phần Cơ hội kinh doanh. Ở đây, bạn có thể
thấy danh sách các chào hàng bạn đã tạo. Trong mục này bạn có thể tìm kiếm các
chào hàng đã đăng theo các tiêu chí lọc ở phần Tìm kiếm, bạn có thể thêm chào
hàng mới bằng cách nhấn vào nút Thêm, hoặc bạn có thể xóa các chào hàng cũ
bằng cách nhấn chữ Xóa ở danh sách các chào hàng
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2. Đăng cơ hội kinh doanh
Các bước đăng thông tin chào mua/chào bán:
1. Nhấn vào nút Đăng cơ hội kinh doanh trong thực đơn bên trái hoặc ấn nút
thêm mới trong phần Quản lý chào hàng để đăng thông tin chào mua, chào
bán mới.
2. Lựa chọn và điền đầy đủ thông tin sản phẩm, dịch vụ muốn chào mua, chào
bán trên gian hàng của doanh nghiệp.
• Lựa chọn ngôn ngữ của thông tin đăng tải Tiếng Việt hoặc English. Nếu
chọn Tiếng Việt thông tin sẽ được đang tải trên trang tiếng Việt. Nếu lựa
chọn English thông tin sẽ được đăng tải trên trang tiếng Anh
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• Lựa chọn cơ hội kinh doanh Chào mua hoặc Chào bán.
• Lựa chọn ngành hàng
• Điền Tiêu đề, Tên sản phẩm, Mô tả chi tiết sản phẩm
• Lựa chọn thời hạn có hiệu lực của bài đăng
• Lựa chọn Trạng thái : Phát hành hoặc Đang soạn. Nếu chọn Phát hành thì
thông tin sẽ được đăng tải trên trang web, còn nếu chọn Đang soạn thì thông
tin chưa được đăng lên trang web
3. Nhấn nút Bước tiếp theo để chuyển sang bước đăng tải ảnh. Trong bước
đang tải ảnh chọn Browse để lựa chọn ảnh muốn đăng sau đó nhấn nút Bước
tiếp theo để chuyển sang bước xác nhận lại thông tin cần đăng
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4. Xác nhận lại thông tin cần đang. Nhấn nút Xác nhận và lưu lại để đăng
thông tin lên hệ thống Sctyenbai.com. Nếu thông tin về sản phẩm chưa
chuẩn xác thì ấn nút Quay lại để chỉnh sửa lại thông tin.

5. Nếu không muốn đăng thông tin này thì có thể ấn nút Hủy bỏ ở tất cả các
bước.
Sửa thông tin chào mua, chào bán
Bước 1: Bấm chọn chào hàng cần sửa
Bước 2: tương tự như khi đăng chào mua chào bán.
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3. Cập nhật thông tin doanh nghiệp
Để sửa thông tin doanh nghiệp, trước hết bạn phải đăng nhập và truy cập
vào Trang quản trị.
Chọn mục Thông tin doanh nghiệp, sau đó lựa chọn ngôn ngữ Tiếng Việt
hoặc Tiếng Anh. Sau đó ấn nút Tiếp tục để chuyển sang phần thông tin doanh
nghiệp dưới dạng ngôn ngữ tương ứng

Trong mục Thông tin doanh nghiệp này, người dùng có thể sửa đổi, cập nhật
thông tin mới nhất về doanh nghiệp

Sau khi sửa các thông tin, ấn CẬP NHẬT để cập nhật lên Sctyenbai.com.
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4. Cập nhật ngành hàng doanh nghiệp
Để cập nhật ngành hàng doanh nghiệp, bạn chọn vào mục Ngành hàng doanh
nghiệp.

- Nếu muốn xóa ngành hàng doanh nghiệp bạn chọn các ngành hàng bạn đã
đăng kí sau đó nhấn nút Xóa.
- Nếu muốn thêm ngành hàng doanh nghiệp bạn chọn ngành hàng muốn thêm
và nhấn vào nút Thêm.
5. Cập nhật thông tin người đại diện
Bước1: Đăng nhập Sctyenbai.com.
Bước2: Trong mục Thông tin người đại diện chọn Sửa thông tin (xem hình
vẽ).
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Bước3: Bạn muốn sửa trên ngôn ngữ nào hãy lựa chọn ngôn ngữ đó rồi bấm
Tiếp tục.
Bước4: Nhập thông tin cần sửa.

Bước5: Xác nhận lại thông tin và chọn Cập nhật để lưu lại thông tin vừa sửa.
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6. Thay đổi mật khẩu
Để thay đổi mật khẩu trước tiên bạn phải đăng nhập Sctyenbai.com.
Chọn "Sửa mật khẩu" như hình dưới đây:

Để thay đổi mật khẩu bạn phải nhập vào mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới sau
đó bấm "Cập nhật".
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Sàn Giao dịch Thương mại điện tử Yên Bái: www.sctyenbai.com
Địa chỉ: Tổ 36- Phường Nguyễn Thái Học- TP Yên Bái- Tỉnh Yên Bái
Điện thoại: 0293.857.484, Fax: 0293.857.484

