
CÁCH HOÀN CHỈNH THÔNG TIN CÔNG TY VÀ 
THÔNG TIN THANH TOÁN

TUTORIAL

Đăng nhập vào tài khoản Traffic Factory của bạn, sau đó đi tới „Tài khoản của tôi“ trên thanh công 
cụ, sau đó nhấn vào „Thông tin của tôi“

Bạn sẽ được đưa tới trang hồ sơ của bạn ở tab „Thông tin chung“ Tab này 
có 7 phần: 
→ Thông tin tài khoản
→ Số dư tài khoản NHÀ QUẢNG CÁO/ CHỦ TRANG
→ CHIẾN DỊCH VÀ BANNER
→ Các tài khoản phụ
→ Liên hệ
→ Thông tin thanh toán
→ Nhận xét



Để hoàn tất thông tin về công ty và về thanh toán của bạn, hãy nhấp vào „Sửa“ ngay bên dưới 
thông tin thanh toán của bạn trong phần „Hóa đơn“.

→HÃY ĐẢM BẢO TÊN CÔNG TY CỦA BẠN / TÊN CÁ NH N CỦA BẠN TRÊN HỆ THỐNG CỦA
CHÚNG TÔI PHẢI TRÙNG HỢP VỚI THÔNG TIN THANH TOÁN CỦA BẠN, NẾU KHÔNG THANH
TOÁN CỦA BẠN SẼ BỊ TỪ CHỐI.
→TỪ 04/01/2018, HÓA ĐƠN XUẤT CHO KHÁCH HÀNG CH U  U KHÔNG CÓ SỐ THUẾ VAT HỢP
LỆ SẼ BỊ XUẤT HÓA ĐƠN VỚI THUẾ VAT TIÊU CHUẨN CỦA NƯỚC ĐĂNG KÝ CỦA KHÁCH
HÀNG ĐÓ.

Điền vào mẫu tất cả thông tin của bạn, sau đó nhấp vào „Gửi“ để xác thực.



→Nếu bạn không sống ở Châu  u, hãy đánh dấu vào “Không áp dụng / Tài khoản cá nhân” trong
dòng số VAT.
→Nếu bạn không có số đăng ký, hãy chọn „Không áp dụng / Tài khoản cá nhân“.

Số VAT của bạn sẽ tự động được kiểm tra và so sánh với cơ sở dữ liệu VIES.
Việc này có thể mất tối đa 24 giờ. Nếu bạn vẫn có cảnh báo dưới đây sau 24 giờ,
vui lòng liên hệ với phòng kế toán:
accounting.trafficfactory@webgroup-limited.com

Khi các thông tin công ty và thông tin thanh toán được hoàn tất, bạn phả i xem xét và chấp nhận 
„Điều khoản & điều kiện thanh toán“ của chúng tôi. (Nếu sau này chúng tôi cập nhật điều khoản & 
điều kiện thanh toán của chúng tôi, bạn sẽ phải thực hiện lại quy trình này.)

mailto:accounting.trafficfactory%40webgroup-limited.com?subject=


Nhấp vào „Xem xét & chấp nhận ...“ và dành thời gian để đọc Điều khoản & điều kiện thanh toán của 
chúng tôi.

Sau đó, chấp nhận các điều kiện của chúng tôi bằng cách nhấp vào „Chấp nhận điều khoản và điều 
kiện thanh toán“ ở cuối trang.

Bạn có thể giữ một bản sao bằng cách tải xuống phiên bản PDF của chúng tôi, và bạn cũng có thể 
tìm thấy hợp đồng của bạn bất cứ lúc nào bằng cách vào hồ sơ của bạn, trong phần „Hóa đơn“, 
bằng cách nhấp vào liên kết pdf.

www.trafficfactory.com

trafficfactory

FOLLOW US:

https://twitter.com/trafficfactory
https://www.youtube.com/channel/UCCcc4mmfMeIb7g-QKXNz8hQ
https://www.linkedin.com/company/traffic-factory/
https://www.dailymotion.com/TrafficFactory
https://www.instagram.com/trafficfactory/
https://www.facebook.com/trafficfactory/



