Pinetree Web Trading System (WTS)
Hướng dẫn sử dụng Ứng trước tiền bán
Tính năng ứng trước tiền bán (theo ngày)

• Khu vực 01: Ứng trước tiền bán
• Khu vực 02: Tiểu khoản KH muốn ứng trước tiền bán
• Khu vực 03: Bảng danh sách Tổng hợp số tiền bán có thể ứng của Quý khách theo
ngày
o Ngày bán: Ngày T-1 hoặc T-2
o Ngày về tài khoản: Ngày dự kiến tiền về tài khoản KH
o Tiền bán chờ về: Số tiền bán chờ về
o Tiền có thể ứng tối đa: Số tiền tối đa KH có thể ứng (số tiền thực nhận)
o Số tiền muốn ứng: Số tiền KH muốn ứng (số tiền thực nhận của KH)
• Khu vực 04: Nút thiết lập lại (refresh)thông tin
• Khu vực 05: Số tiền muốn ứng
• Khu vực 06: Các nút tương tác:

o Xoá trắng: Xoá số tiền muốn ứng và nhập lại thông tin
o Tính phí ứng: Dự kiến phí ứng cho KH. Hệ thống Pinetree đang mặc định
tính phí ngoài cho giao dịch của quý khách. Số tiền quý khách nhập vào
sẽ là Số tiền thực nhận trong tài khoản và phần phí sẽ tự động trừ vào tài
khoản của quý khách.
• Khu vực 07: Lịch sử ứng tiền của KH, bao gồm các thông tin:
o Tiểu khoản: Tiểu khoản ứng tiền
o Số tiền yêu cầu ứng: Số tiền KH đã yêu cầu ứng
o Số tiền đã trừ: Số tiền đã trừ của KH
o Phí dịch vụ: Phí ứng tiền (nếu có)
o Phí quản lý: Phí quản lý (nếu có)
o Ngày hết hạn: Ngày hết hạn khoản tiền ứng
o Trạng thái: Các trạng thái ứng tiền:
▪ Chưa hoàn ứng: KH đã ứng TC và chưa hoàn ứng.
▪ Đã hoàn ứng: KH đã hoàn ứng khoản tiền ứng trước.
o Ngày tạo lệnh ứng: Ngày lệnh ứng của KH được tạo trên hệ thống

• Khu vực 01: Thông tin về phí ứng của KH
• Khu vực 02: Nút thao tác chấp nhận ứng tiền (KH sẽ cần xác thực trước khi ứng
tiền)

