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ĐẶT MUA TÀI LIỆU KHÓA HỌC CỦA BẠN
Hướng dẫn từng bước

Vui lòng làm theo các bước đơn giản sau để đặt mua tài liệu khóa học của bạn bằng cách sử dụng Mua theo Lịch trình.

Để bắt đầu, hãy truy cập cửa hàng sách trực tuyến chính thức của trường bạn. Sau đó nhấp vào Hãy bắt đầu ở giữa trang.



2

BƯỚC HAI: CHỌN TÀI LIỆU
Đối với mỗi tiêu đề, các tùy chọn tài liệu khóa học tiết kiệm chi phí được hiển thị. Thực hiện lựa chọn tài liệu và nhấp vào Thêm vào giỏ 
hàng sau mỗi tiêu đề.

BƯỚC MỘT: MUA THEO LỊCH TRÌNH
Với Mua theo Lịch trình, bạn sẽ chỉ thấy các khóa học mà học sinh của bạn đã đăng ký, giúp quá trình mua trở nên dễ dàng và chính xác. 

Để đặt mua tài liệu khóa học của bạn với Mua theo Lịch trình, hãy nhập Mã số học sinh của bạn và nhấp vào Xem tài liệu của bạn.
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Nếu bạn đã chọn nhiều hơn một tiêu đề trên Marketplace, bạn phải chọn một điều kiện cụ thể và người bán. 

Khi bạn đã chọn xong tài liệu khóa học, hãy nhấp vào Tiến hành thanh toán.
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BƯỚC BA: XEM LẠI GIỎ HÀNG CỦA BẠN
Sau khi chọn tài liệu khóa học, hãy xem lại lựa chọn của bạn và nhấp vào Thanh toán ngay.

BƯỚC BỐN: TRUY CẬP TÀI KHOẢN CỦA BẠN
Nếu bạn là khách hàng hiện tại, chỉ cần đăng nhập bằng địa chỉ email và mật khẩu của bạn. Nếu không, hãy tạo một tài khoản mới.
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BƯỚC NĂM: NHẬP THÔNG TIN GIAO HÀNG
Xác minh hoặc nhập tên, địa chỉ thanh toán và địa chỉ giao hàng của bạn. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Chọn phương thức vận chuyển 
của bạn.

Chọn phương thức vận chuyển. Ngày giao hàng dự kiến sẽ được hiển thị cùng với từng phương thức vận chuyển.

Chọn phương thức giao hàng cho từng người bán trên Marketplace. Các mặt hàng trên Marketplace được vận chuyển bởi từng người 
bán, không phải BNC K-12. 
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BƯỚC SÁU: NHẬP THÔNG TIN THANH TOÁN
Xác minh hoặc nhập thông tin thanh toán của bạn. Khi bạn sẵn sàng thanh toán, hãy nhấp vào Nhập Thông tin Học sinh. 

Lưu ý: Nếu bạn đã chọn tùy chọn thuê, bạn phải nhập số thẻ tín dụng để đảm bảo tiền thuê. 

BƯỚC BẢY: NHẬP THÔNG TIN HỌC SINH
Để trường của bạn xác minh rằng tất cả học sinh đã nhận được tài liệu của mình, bạn phải nhập thông tin học sinh. 

Nếu không hoàn thành bước Thông tin Học sinh, học sinh hoặc sinh viên của bạn không thể có quyền truy cập vào Giá nội dung kỹ thuật 
số. 

Đầu tiên, nhập tên của tất cả học sinh sẽ sử dụng tài liệu của bạn. Nhấp vào Lưu sau mỗi tên. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Bước tiếp 
theo: Khóa học. 
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Tiếp theo, chọn tên của học sinh đã đăng ký trong mỗi khóa học. Mỗi học sinh phải có một Giá Nội dung Kỹ thuật số riêng.

Nếu bạn đã chọn eContent, bạn phải gán mỗi tiêu đề cho một địa chỉ email cụ thể. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Xem lại Đơn hàng 
của bạn. 
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BƯỚC TÁM: GỬI ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN
Xem lại số dư cuối cùng của bạn, chính sách bảo mật, điều khoản cho thuê, điều khoản dịch vụ cũng như các điều khoản và điều kiện 
vận chuyển. 

Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào Xem lại đơn đặt hàng của bạn. Biên lai và xác nhận của bạn sẽ xuất hiện trên trang tiếp theo. 

Lưu ý: Trong hầu hết các tình huống, đơn hàng của bạn sẽ được xử lý và giao hàng trong vòng 24 giờ. Sau khi đã gửi, bạn sẽ không thể 
thay đổi hoặc hủy bỏ đơn hàng. 
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Có câu hỏi? 
Gọi cho chúng tôi theo số 1.800.325.3252 hoặc email customerservice@bncservices.com


