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Đăng nhập AC 

Từ trang chủ của Adpia, các thành viên có thể đăng nhập tới các trang quản lý AC hoặc MC cũng như cập nhật các 

thông tin có liên quan tới quá trình liên kết quảng cáo trên hệ thống.  

1 

1. Login: Khi đăng nhập vào AC vui lòng nhập ID, 

Password và lựa chọn “Affiliate” trong box “Member 

login” Sau đó click [Login] 



Adpia AC 1 

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC) 

Xác nhận các thông tin chính về hoạt động của Affiliate một cách nhanh chóng, cũng như  chứa đường dẫn sang hầu hết các trang 

chức năng khác   

① Website hiện tại: Xác nhận danh sách trang web đã 

đăng ký hoạt động của Affiliate. 

Vui lòng lựa chọn website khi bạn  hoạt động với một    

vài trang web khác nhau (trang web  có quảng cáo),        

trước khi tiến hành các thiết lập liên kết 

※Nguồn Tag và thống kê kết quả Adpia(A100*****)    

được hiển thị theo từng website. 

② Thêm website: Trong trường hợp affiliate sở hữu      

nhiều trang web khác nhau muốn tham gia vào quảng    

cáo có thể đăng ký thêm website 

※ Có thể bổ sung website ở menu quản lý thông tin  

③ Tìm kiếm Merchant: Có thể tìm kiếm dễ dàng bằng 

tên Merchant , đường dẫn, ID, thông tin mô tả 
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Adpia AC 2 

④  Tìm banner: Có thể tìm kiếm banner mà Merchant  

đang tiến hành theo nhóm kích cỡ. 

- Tìm kiếm theo 5 kích cỡ banner tiêu chuẩn 468*60,     

400*110, 160*600, 120*60, 150*60  

- Hoặc có thể nhập cỡ banner mong muốn (phù hợp với 

website của Affiliate)vào để tìm kiếm. 

- Có thể tìm kiếm theo ngày đăng ký banner để kiểm tra 

banner được update mới nhất. 

- Đối với banner hình ảnh, có thể kiểm tra các kích cỡ   

banner được cung cấp. 

⑤  Help  Desk : Giải quyết vấn đề về FAQ, thuật ngữ   

được sử dụng ở AC. 

⑥  Kết quả hiện tại: Hiển thị hoa hồng có thể yêu cầu   

trong tháng và hoa hồng đã phát sinh trong ngày. 

Khi click [Báo cáo]sẽ chuyển sang trang "Báo cáo" chi   

tiết để có thể xác nhận các thông tin chi tiết hơn. 

※ Thông qua menu Report và menu xem kết quả có 

thể xác nhận chi tiết bổ sung. 
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Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC) 



Adpia AC 3 

⑦ Tình hình hoạt động của Merchant : Hiển thị tình  

hình liên kết giữa Merchant và các trang web hiện có. 

Trang web hiện tại có thể cho xác nhận nhanh chóng      

thông về Merchant đã liên kết, Merchant đã yêu cầu liên 

kết đang chờ công nhận, Merchant bị từ chối liên kết,   

Merchant đã liên kết trong vòng một tuần trước,            

Merchant có thể yêu cầu liên kết, Merchant đã ngừng    

hoạt động trong vòng 1 tháng. 

⑧ Promotion Highlight : Hiển thị thông tin các chương 

trình quảng cáo tiêu biểu của Merchant đang tiến hành  

Khi nhấn nút [Xem thêm +] có thể xác nhận thêm nhiều 

nội dung quảng cáo. 

⑨ Notice: Các thông báo dành cho Affiliate 

⑩ Merchant mới/Banner mới:   Hiển thị danh sách các 

Merchant và banner  mới đăng ký trên hệ thống. 
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Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC) 



Adpia AC 4 

⑪ Hộp thư: Là trang xác nhận tất cả email cần thiết cho 

quá trình Affiliate hoạt động. 

- Hộp thư đến : Xác nhận tất cả thư đã nhận như quảng  

cáo, tin tức, Merchant, thông báo chính thức mà Adpia  

và Merchant chuyển cho Affiliate. 

- Hộp thư lưu trữ: Khi muốn lưu riêng một số thư quan   

trọng trong số những thư đã nhận thì hãy lưu trong hộp   

thư lưu trữ. 

- Hộp thư đi: Có thể xác nhận lại những thư mình đã gửi 

cho Adpia hay Merchant như thư tham gia sự kiện, thư  

hỏi đáp…. 

-Viết thư mới: Soạn thư mới để gửi cho Adpia hay        

Merchant. 

 

 

 

 

 

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC) 
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Adpia AC 5 

⑬  Xem list menu: Xem tất cả menu của AC. 

Có thể chuyển tới một trang bất kỳ thông qua menu list 

menu một cách dễ dàng 

Với menu bao gồm một số menu nhỏ hơn, có thể xác     

nhận chi tiết qua  nút„+‟. 

Xem toàn bộ menu cố thể xác nhận , sử dụng ở tất cả     

các trang trong Affiliate center 

 

 

 

 

 

 

Trang chủ AC (Affiliate Center,  AC) 
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Đăng quảng cáo> Tìm kiếm theo merchant> Hạng mục kinh doanh 1 

Trang phân loại Merchant của Adpia theo nhóm hạng   

mục kinh doanh 

  

① Merchant của Adpia được chia theo 28 nhóm hạng   

mục kinh doanh. Affiliate có thể lựa chọn Merchant theo  

nhóm hạng  mục phù hợp với website của mình để tiến  

hành quảng cáo một cách hiệu quả. 

②  Tất cả yêu cầu công nhận: Affiliate có thể sử dụng 

tùy chọn này để yêu cầu công nhận với toàn bộ             

Merchant mà Adpia đang cung cấp 

※Phải hoàn thành công nhận với Merchant để Affiliate 

có thể đi vào hoạt động 

 

 

 

 

 

 

 

Hạng mục kinh doanh 
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Đăng quảng cáo> Tìm kiếm theo merchant> Hạng mục kinh doanh 2 

③ Xác nhận nhanh chóng danh sách Merchant tương    

ứng khi chọn hạng mục kinh doanh. 

Xác nhận tên Merchant, mô tả trang web,   hoa hồng và  

trạng thái liên kết. 

④ Thay đổi cách sắp xếp danh sách. 

Sắp xếp giảm dần hoặc tăng dần theo  tên Merchant/Hoa 

hồng/Trạng thái liên kết. 

⑤  Xem chi tiết Xem thông tin chi tiết về Merchant đã 

chọn. 

Chuyển tiếp trang thông tin Merchant. Xem  page 11. 

 

Hạng mục kinh doanh 
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Đăng quảng cáo> Tìm kiếm theo merchant> Thông tin Merchant 

Là trang tổng hợp thông tin Merchant có thể xem tỷ lệ   

hoa hồng và hướng dẫn chương trình theo mỗi nhóm    

Merchant. 

①  Thông tin Merchant 

②  Tình trạng liên kết: Thông qua icon có thể biết       

được tình trạng liên kết với Merchant. Ngoài ra có thể    

chọn [Liên kết] hoặc [Hủy liên kết] với Merchant           

Để tiến hành quảng cáo cho bất cứ Merchant nào           

Affiliate phải có liên kết với Merchant đó. 

③  Thời gian công nhận hiệu quả quảng cáo:  Là thời 

gian công nhận hiệu quả để chuyển kết quả tính từ thời  

điểm lần đầu tiền click vào banner quảng cáo 

Thời gian công nhận quảng cáo khác nhau tùy theo từng 

Merchant. 

④  Loại Link được cung cấp: Có thể lựa chọn các        

link banner quảng cáo theo 2 loại là [Link banner chuẩn] 

và [Link thường] 

⑤  Hướng dẫn chương trình: Xác nhận các chương     

trình đang hoạt động của Merchant, tỷ lệ hoa hồng thời  

gian phát sinh kết quả và hướng dẫn chi tiết của từng     

chương tình. 

 

 

Thông tin Merchant 
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Đăng quảng cáo> Tìm kiếm theo merchant> Tìm kiếm Merchant 

Là trang giúp tìm kiếm tất cả Merchant đang hoạt động 

một cách dễ dàng hơn. 

Có thể tìm Merchant theo nhiều loại điều kiện. 

①  Ngoài hoa hồng/hạng mục kinh doanh/tình hình liên 

kết Merchant, có thể tìm kiếm merchant bằng các điều   

kiện khác. 

Khi chọn điều kiện tìm kiếm và nhấn nút  [Tìm kiếm]    

bên phải thì chi tiết kết quả sẽ hiện ở bảng phía dưới. 

②  Yêu cầu liên kết/Yêu cầu liên kết tất cả : Có thể    

yêu cầu liên kết với tất cả Merchant trong danh sách tìm 

kiếm được, hoặc chọn Merchant bằng cách đánh dấu vào 

textbox để yêu cầu liên kết 

※ Đối với các Merchant không cho phép công nhận tự  

động thì sau khi yêu cầu liên kết Affiliate phải đợi        

Merchant trực tiếp công nhận 

③  Xác nhận thông tin cơ bản về Merchant đã được tìm 

kiếm(thông tin trang web, tỷ lệ hoa hồng,RD, phương     

thức công nhận liên kết, trạng thái liên kết). 

④  Có thể yêu cầu liên kết riêng với từng Merchant       

bằng cách nhấn nút [Liên kết] 

Khi nhấn nút [Link thường] có thể tạo Tag cho tất cả     

banner Text/hình ảnh tương ứng do Merchant cung cấp. 

 

 

 

Tìm kiếm Merchant 
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Đăng quảng cáo> Tìm kiếm theo merchant> Phương thức quảng cáo 

Là trang tìm kiếm theo phương thức quảng cáo (Chương  

trình). 

- Bán sản phẩm. 

- Đăng ký hội viên mất phí  

- Đăng ký hội viên miễn phí ( Có thể Reward)  

- Đăng ký hội viên miễn phí(Không Reward)  

① Có thể tìm Merchant theo phương thức quảng cáo. 

②  Sắp xếp và hiểm thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí   

được lựa chọn 

③  Xác nhận thông tin cơ bản của Merchant   

※ Reward? Là điểm thưởng được tặng cho thành viên   

khi hoàn thành một hành động phát sinh kết quả như      

đăng ký thành viên, mua hàng 

 

  

 

 

Phương thức quảng cáo 
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Đăng quảng cáo> Tìm kiếm theo merchant> Quản lý Merchant liên kết 

Khi Affiliate hoạt động quảng cáo để có thể dễ dàng      

quản lý thông tin Merchant liên kết. Adpia cung cấp      

chức năng  [Lưu bằng  Excel]  

① Chọn đối tượng: Lực chọn Merchant theo hạng  mục 

kinh doanh/trạng thái liên kết/phương thức quảng cáo để 

có thể tìm kiếm 

② Nhập Merchant ID: Danh sách Merchant theo kết   

quả tìm kiếm đưuọc hiển thị tự động. 

Có thể nhập trực tiếp/bổ sung hay xóa Merchant ID rồi  

ss tìm kiếm. 

③  Chọn giá trị tìm kiếm: chọn các mục được hiển thị  

trong bảng kết quả. 

Kiểm tra giá trị mong  muốn để xác nhận Merchant ID/ 

Tên miền/ hạng mục kinh doanh/Hoa hồng/trạng thái      

liên kết/thông tin website/ URL/Khả năng công nhận tự 

động. 

④  Trình tự sắp xếp : Chọn tiêu chuẩn sắp xếp kết quả 

⑤  Xem kết quả : Khi nhấn nút bảng kết quả sẽ được   

hiển thị theo các tùy chọn tìm kiếm ở bước ① ~ ④ 

 

 

  

 

 

Quản lý Merchant liên kết 
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Đăng quảng cáo> Tìm kiếm theo merchant> Thông tin Merchant 

Là trang tổng hợp các thông tin về tình hình hoạt động   

của Merchant  

① Lựa chọn các thông tin hoạt động của Merchant cần  

xác nhận theo tab 

- Merchant tổng hợp kết quả: Hầu hết Merchant đều    

tổng hợp kết quả đúng thời gian đã quy định của adpia. 

Tuy nhiên vẫn có thể xác nhận kết quả theo một số tiêu  

chuẩn tổng hợp riêng của Merchant ngoài điều kiện thời 

gian hoạch định. 

- Merchant mới : Xem danh sách Merchant mới 

- Merchant lỗi : Là danh sách được đăng ký lỗi do sự cố 

trong Merchant đang đưuọc Affiliate quảng cáo. 

Khi đăng ký lỗi, có thể cài đặt phương pháp chuyển link 

được áp dụng (cài đặt đường  dẫn,chuyển trang)  

- Merchant đã kết thúc : Là danh sách các Merchant đã 

kết thúc các chương trình quảng cáo trong vòng 1 tháng  

② Thay đổi cách sắp xếp kết quả. 

③ Thông tin cơ bản của Merchant được hiển thị theo lựa 

chọn ở tab ①  

 

 

 

  

 

 

Thông tin Merchant 

1 

3 

2 



Đăng quảng cáo> Tìm theo dịch vụ> Dịch vụ cơ bản 

Là các phương thức quảng cáo mà Merchant cung cấp   

dựa theo các dịch vụ của Adpia 

① Link banner chuẩn: Là link quảng cáo trong đó       

banner theo  các cỡ tiêu chuẩn của Adpia do Merchant  

đăng ký  được rolling, update và hiển thị tự động. 

Có 5 cỡ cơ bản: 

 400x110 / 468x60 / 160x600 / 150x60 / 120x60 . 

② Link thường: Có thể lựa chọn các link quảng cáo     

dạng hình ảnh, text hoặc flash và không bị bó buộc về   

kích thước hiển thị. 

Khi chọn kiểu link này thì có thể tùy ý đăng tải banner   

theo ý muốn tuy nhiên do không update tự động nên      

banner thường chỉ gắn với một sự kiện quảng cáo nhất   

định, khi sự kiện kết thúc phải trực tiếp thay đổi banner. 

③ Link cơ bản : Là đường dẫn chuyển sang trang chính 

của Merchant 

 

  

 

 

Dịch vụ cơ bản 
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Đăng quảng cáo> Tìm theo dịch vụ> Dịch vụ seft 1 

Là dịch vụ mà Affiliate có thể tự tạo quảng cáo dạng      

text, hoặc link liên kết theo ý muốn để phù hợp với trang 

web của mình!! 

①  Link dành cho người dùng: Người dùng có thể lựa 

chọn trang web hoặc một sản phẩm đặc biệt của           

Merchant không được đăng ký banner sẵn để tiến hành  

quảng cáo 

②  Link self banner: Affiliate có thể tự tạo một link     

quảng cáo tự động rolling, update banner và có thể setup 

tần số xuất hiện của từng banner theo ý muốn. 

 

 

  

 

 

Dịch vụ seft 
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Đăng quảng cáo> Tìm theo dịch vụ> Dịch vụ seft 2 

Là dịch vụ Affiliate sử dụng nhiều nhất. 

Với loại link dành cho người dùng Affiliate có thể tạo    

link của các trang đặc biệt hoắc link cho các sản phẩm   

không được cung cấp riêng lẻ qua link text hay banner. 

①  Chọn loại hình  :   Có 2 phương pháp tạo tag. 

-     TYPE 1 : Không phân biệt Merchant, chỉ cần nhập 

đường dẫn target của Merchant và nấn nút [tạo tag] là     

tạo được link quảng cáo.. 

Ngoài ra phương pháp này có thể nhập cùng lúc một vài 

đường dẫn trang web khi tiến hành quảng cáo các đường 

dẫn này sẽ được tự động rolling 

-     TYPE 2 :  Sau khi nhập Merchant ID và nhập    

URL của Merchant tương ứng thì có thể tạo link       

quảng cáo. 

Sử dụng hình ảnh, text mà mình đã tạo để tạo link quảng 

cáo. 

②  Tạo Tag: Sau khi nhập các giá trị cần nhập bên trên, 

nhấn nút [Tạo tag] thì có thể tự động tạo link quảng cáo. 
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Xem kết quả> Báo cáo 

Là trang báo cáo cho phép xác nhân, kiểm tra lợi nhuận 

quảng cáo của Affiliate. 

①  Lựa chọn loại báo cáo thông qua các tab.  

②  Có thể cài đặt thời gian kiểm tra để tiến hành kiểm    

tra kết quả. 

③  Xem chi tiết: Nhấn vào nút xem chi tiết để xác nhận 

thông tin cụ thể quả kết quả 

Có thể kiểm tra chi tiết phát sinh mua sắm, kết quả theo  

trang web, kết  quả theo nhóm Merchant. 

Báo cáo 
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Xem kết quả> Hoa hồng 

Là trang yêu cầu và xác nhận hoa hồng theo lợi nhuận   

của Affiliate. 

Hãy xác nhận hoa hồng đã tích qua trang tương ứng và  

hàng tháng hãy gửi yêu cầu chi cấp hoa hồng.!! 

①  Kiểm tra mọi thông tin về hoa hồng đã tích được. 

Hiển thị hoa hồng tại tháng này, hôm nay, tháng trước, c

hi tiết hoa hồng đã bị hủy. 

Click vào số hoa hồng để xem thông tin chi tiết 

②  Xác nhận chi tiết kết quả phát sinh trong tháng bằng 

hoa hồng/ưu đãi/ và 1 số điều kiện khác… 

③  Xem chi tiết ưu đãi : Kiểm tả chi tiết quà tặng, phần 

thưởng và ưu đãi bằng việc tham gia quảng cáo            

Merchant và hoa hồng tuỳ theo quảng cáo. 

④ Chi tiết phát sinh/cấp hoa hồng: Hiển thị nội dung  

hoa hồng đã phát sinh, đã cấp tính cho tới nay trong       

vòng 1 năm. 
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Cổng thông tin> Thông tin mới 

Là trang tổng hợp các thông tin hoạt động của Merchant 

①  Phát triển Merchant: Xem các thông tin sự kiện  q

uảng cáo được viết bởi Merchant 

②  Merchant được yêu thích : Hiển thị Merchnat nhận 

được nhiều yêu cầu liên kết nhất từ Affiliate trong thời  

gian 1 tuần. 

③  Sự kiện cho khách hàng: Giới thiệu các thông tin về 

sự kiện cho khách hàng đang tiến hành trên trang của   

Merchant.. 

④ Merchant được đề cử: Là phần đề cử những           

Merchant có lợi nhuận nhiều và được yêu thích nhất. 

⑤  Tham gia sự kiện: Là bảng thông báo cho phép xem 

chi tiết tham gia khi tham gia sự kiện quảng cáo của      

Merchant 

⑥  Merchant đã kết thúc: Kiểm tra được Merchant đã 

hết hợp đồng. 
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Cổng thông tin> Hướng dẫn và Tip 

Xác nhận thông báo có ích như các ví dụ liên quan tới   

hoạt động và các thông báo chính thức cần cho hoạt       

động của Affiliate. 

① Thông báo chính thức: Là các nội dung Adpia thông 

báo. 

② Hướng dẫn hoạt động :   Là các tài liệu chi tiết về   

các chức năng có thể sử dụng dễ dàng và thuận tiện. 

③  Bản  tin mới : Xem thư về Merchant đưuọc chuyển 

một cách không chính thức và các bản tin được chuyển  

định kỳ vào thứ 2 hàng tuần. 
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Quản lý thông tin> Thông tin cá nhân 

Là trang xác nhận và sửa đổi những thông tin cá nhân đã  

nhập lúc ban đầu. 

①  Password: Để thay đổi password cần phải nhập       

password cũ cùng với password mới để xác nhận  

②  Xác nhận việc nhận thư: Chọn xác nhận nhận thư  

và các thông báo từ Adpia. 

③  Địa chỉ :Thông tin địa chỉ có thể được sử dụng để    

chuyển các thông báo, hóa đơn cũng như liên hệ khác    

khi cần thiết do đó Affiliate nên nhập địa chỉ chính xác  

và cập nhật ngay khi có thay đổi 

④  Tài khoản ngân hàng : Tài khoản ngân hàng này    

được sử dụng để chuyển hoa hồng do đó cần nhập thông 

tin chính xác và tránh tiết lộ thông tin này. 

⑤  Rút khỏi hội viên : Khi muốn rút khỏi hộ viên chỉ   

chỉ cần nhán nút [Hủy hội viên] 

Trong 60 ngày kể từ khi rút khỏi hội viên, không thể      

đăng nhập lại và sau 60 ngày đó nếu đăng nhập bằng    

một ID như cũ thì cũng không được chấp nhận.. 

Do hoa hồng chưa xác định bị hủy luôn vào thời điểm    

rút hội viên nên hãy thận trọng. 
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Quản lý thông tin> Website 

Là trang để xem và quản lý thông tin của các website đã 

được đăng ký hoạt động của Affiliate  

①  Lựa chọn website để quản lý thông tin 

②  Tên miền: có thể sửa tên miền đã đăng ký. 

③  Web  URL  : Không được sửa URL. 

Nếu muốn sửa phải liên hệ với  affiliate@adpia.com    

④  Hạng mục : Cho phép thay đổi thông tin giới thiệu   

trang web và các hạng mục của trang web tương ứng. 

⑤  Xử lý lỗi link : Cài đặt link quảng cáo bằng nhiều    

phương pháp (forward lên trang mini shopping, forward 

lên các Merchant tương tự, forward lên các đường link  

cơ bản) để thông báo lỗi và sửa. Nếu bạn chưa chọn mục 

thì việc forward tơi link cơ bản của các Merchant tương 

ứng sẽ không được kết nối hoặc không được thực hiện. 
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Quản lý thông tin> Website 2 

①  Ngoài website được đăng ký sử dụng khi tạo tài       

khoản Afffiliate có thể đăng ký thêm website khác tham 

gia hoạt động tiếp thị liên kết trên hệ thống của Adpia 

②  Thông tin Marketting : Có thể đăng ký thông tin   

merketting của trang web đang hoạt động (số hôi iên của 

trang đang hoạt động, xác nhậ khả năng chuyển thư       

quảng cáo). 

③ Nhận thông tin kết quả: Phải đăng ký nhận kết quả 

và được công nhận vởi Adpia mới có thể cài đặt để nhận 

thông tin phục vụ cho các hoạt động Cashback và           

reward 
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Thank you...  

AFFILIATE MARKETING LEADER 


