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I. Tổng quan 

1. Mục đích của tài liệu 
Tài liệu mô tả kết nối Webview Affiliate giữa đối tác và Gotadi. Đây là hình thức kết nối 
nhanh nhất, cho phép khách hàng có thể hoàn toàn đặt vé/phòng khách sạn của Gotadi và 
thanh toán trực tiếp qua các kênh thanh toán của Gotadi. 

II. Quy trình kết nối 

1. Quy trình kết nối 
Là tiến trình đối tác kết nối với hệ thống của Gotadi gồm các bước sau: 

Bước 1: Đối tác cung cấp các thông tin bao gồm: 

Thông Tin Kết Nối Kỹ Thuật 

1 Tên Đối Tác   
2 Địa Chỉ   
3 Tỉnh/Thành phố   
4 Số Điện Thoại   
5 Mã Số Thuế   
6 EMail quản trị viên   
7 Họ Tên người đại diện   
8 Điện Thoại Người Đại Diện   
9 Tên người Liên Lạc Phụ   

10 Điện Thoại Người Liên Lạc Phụ   
11 Email người liên lạc phụ   
12 Đường Dẫn Hệ Thống   
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Bước 2: Sau khi nhận được thông tin của đối tác Gotadi sẽ tạo tài khoản và gửi trả 
đoạn script để embed vào website của đối tác. Ví dụ như sau: 

<script src="https://vendor.gotadi.com/content/lib/embed.js"></script> 

<div id="gotadi-iframe-container" partner_code="XXXXXX"> 

 

Bước 3: Đối tác tiến hành nhúng vào site, nếu thành công sẽ có giao diện như hình: 

 

2. Kết luận 
Hi vọng tài liệu này sẽ giúp đối tác có thể tự bổ sung sản phẩm Vé/Khách Sạn trên 
website của mình, góp phần làm đa dạng hóa hệ sinh thái của quý đối tác. Bên cạnh đó 
Gotadi sẽ liên tục cải tiến, để phục vụ quý đối tác tốt hơn. 

 

 


