
Quy trình thao tác mua hàng trực tuyến (mua hàng online) 

1. Bước 1: Đăng nhập 

- Đăng nhập vào website: tiens.com.vn, màn hình hiển thị 

 

- Nhấp chuột vào mục "Đăng nhập”, màn hình hiển thị 

 

- Nhập ID và mật khẩu, sau đó ấn “Đăng Nhập”, màn hình hiển thị thông tin 

về các sản phẩm bao gồm: hình ảnh sản phẩm, tên sản phẩm, giá bán, điểm 

quy đổi PV, điểm quy đổi BV 



 

 

 

2. Bước 2: Chọn mua sản phẩm 

- Nhấp chuột vào sản phẩm cần mua, màn hình hiển thị: 



 

 

- Chọn số lượng sản phẩm cần mua bằng cách nhấp chuột vào ô “+” hoặc “-”, 

sau đó nhấp chuột vào mục “thêm vào giỏ hàng”. 

- Kích chuột vào biểu tưởng giỏ hàng góc trên bên phải màn hình  

 

 

 

Màn hình hiển thị thông tin về giỏ hàng bao gồm: hình ảnh, hàng hóa, điểm 

quy đổi PV/BV, số lượng, tổng tiền. 



 

 

- Tiếp theo nhấp chuột vào ô “ Tôi đồng ý với Điều khoản dịch vụ và tuân thủ 

điều khoản vô điều kiện”, sau đó nhấp chuột vào mục “ Đặt hàng” ở góc 

dưới bên phải màn hình, màn hình hiển thị: 



 

 

- Nhấp chuột vào ô “Hóa đơn được gửi đến địa chỉ này” để chọn địa chỉ giao 

hàng, màn hình hiển thị: 

 

- Nhấp chuột vào mục “Phân phối đến địa chỉ này” để chọn địa chỉ giao hàng 

đã lưu sẵn trong hệ thống  



 

hoặc nhấp chuột vào “ Nhập địa chỉ mới” nếu muốn giao hàng đến địa chỉ 

khác, điền thông tin liên quan: họ tên, hòm thư điện tử, quốc gia, tỉnh thành, 

thành phố, địa chỉ đường phố, mã bưu chính, số điện thoại 

 

 

 

 



 

- Nhấp chuột vào mục “ Bước tiếp theo” để xác nhận lại thông tin đơn hàng 

đã đặt, màn hình hiển thị 

 Thông tin cơ bản: 

+ Loại đơn đặt hàng 

+ Phương thức mua hàng 

 Thông tin người mua: 

+ Thời gian thành tích 

+ Cửa hàng thành tích 

+ Chủ sở hữu thành tích 

 Thanh toán: 

+ Phương thức thanh toán 

 Phân phối: 

+ Phương thức giao hàng 

 

 

3. Bước 3: Thanh toán 



- Nhấp chuột vào mục “Xác nhận”, màn hình hiển thị chọn phương thức 

thanh toán: 

 

 

- Nhấp chuột để chọn một trong các phương thức thanh toán 

Ví dụ chọn “Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng”, màn hình hiểu thị 



 

- Chọn ngân hàng thanh toán, màn hình hiển thị: 

 



 

- Tiếp theo nhấp chuột vào: “TIẾP TỤC”, màn hình hiển thị: 

 

- Nhập số tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã xác nhận, sau đó nhấp chuột vào 

“Đăng nhập”. Sau khi xác nhận thanh toán, hệ thống báo “ Đơn đặt hàng của 

bạn đã được xử lý thành công!”, kết thúc thao tác mua hàng trực tuyến (mua 

hàng online) 



 

 

 

  



 


