
 
 

  

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng 
> Dành cho Giám sát viên, Quản lý 

XEM CHI TIẾT! 

Version 5.1 
Released  

2015-Mar-01 
© 2009-2015 CLOUDPBX. All rights reserved 



Service Center (+84.8) 73 003 003  
 

www.cloudpbx.vn CloudPBX – Administrator Guide | Page 2 

 

Nội dung | Table of contents 
Giới thiệu chung ............................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

Đối tượng sử dụng ........................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

Thuật ngữ ......................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

Danh mục tính năng (Menu) ........................................................................................................................................................................................................................................... 4 

Đăng nhập hệ thống quản lý .......................................................................................................................................................................................................................................... 5 

Câu hỏi thông thường | FAQs ........................................................................................................................................................................................................................................ 15 

Thông tin | Information ................................................................................................................................................................................................................................................ 16 

 

 
  



Service Center (+84.8) 73 003 003  
 

www.cloudpbx.vn CloudXCS – User Manual | Supervisor | Page 3 

Giới thiệu chung 
 

Tài liệu hướng dẫn này sẽ hỗ trợ cho bạn hiểu rõ hơn về cách thức thao tác với giao diện quản lý dịch vụ CloudPBX cũng như những thông 

tin hiển thị trong quá trình làm việc. 

 

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn cần hỗ trợ hay gặp vấn đề gì vui lòng gọi (+84-8) 73 003 003 hoặc email support@cloudpbx.vn. Đội ngũ tư 

vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn xử lý mọi vấn đề liên quan trong thời gian sớm nhất. 

Đối tượng sử dụng 
 

- Quản trị viên, quản trị hệ thống, System Manager/Administrator 

Thuật ngữ 
 

Một số thuật ngữ sử dụng trong tài liệu này: 

Extensions Máy nhánh / Người dùng trực tiếp dịch vụ 

IVR Tương tác thoại thông qua phím bấm 

Announcement Thông báo 

Music on Hold Nhạc chờ 

Billing Tính cước 

Monitoring Ghi âm cuộc gọi 

Pause/Unpause Tạm dừng/ Bỏ tạm dừng 

Realtime Monitor Giám sát thời gian thực 

Chat Hỗ trợ qua Chat 

XCM Ứng dụng quản lý thông tin khách hàng 

Idle Tình trạng rỗi 

Ringing Đang nhận cuộc gọi 

Talking Đang bận 

Paused Tạm dừng 

Disconnected Mất kết nối 

Outbound Chiều gọi ra - bộ phận thực hiện cuộc gọi 
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Danh mục tính năng (Menu) 
 

Menu phụ #1 Menu phụ #2 Mô tả 

Manager   

 Organization Thông tin chung khách hàng 

PBX   

 Inbound Routes Cài đặt cuộc gọi vào 

 IVR Cài đặt lời chào và phím bấm 

PBX Applications   

 Extensions Quản lý máy nhánh 

 Queues Quản lý hàng đợi 

 Conferences Quản lý phòng họp 

 Ring Groups Quản lý nhóm máy nhánh 

 Announcement Quản lý các thông báo 

 Time Group Quản lý nhóm thời gian 

 Time Conditions Quản lý điều kiện thời gian hoạt động của hệ thống 

PBX Admin Setting   

 Music on Hold Nhạc chờ 

 Recordings Quản lý các file ghi âm thông báo 

   

Reports   

 CDR Report Báo cáo chi tiết cuộc gọi 

 Billing Báo cáo cước cuộc gọi 

 Monitoring Quản lý file ghi âm cuộc gọi 
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Đăng nhập hệ thống quản lý 
 

 Login:  

Giao diện đăng nhập hệ thống 

quản lý tổng đài CloudPBX 

 

[Ghi chú]  

Mỗi công ty chỉ có một tài khoản 

quản trị hệ thống (cùng với email 

quản trị trong quá trình đăng ký 

dịch vụ) 

 
 

 Giao diện chính:  

Giao diện chính với thông tin 

và tình trạng của dịch vụ 
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 Giao diện chính:  

Thông tin chi tiết thuê bao và 

tiêu chuẩn dịch vụ 

[1] Thông tin công ty 

[2] Thông tin dịch vụ 

 
 

 Inbound Routes:  

Cài đăt cuộc gọi vào 

[1] Số điện thoại của công 

ty bạn 

[2] Thiết lập nhạc chờ 

[3] Thiết lập máy nhánh 

hoặc nhóm tiếp nhận cuộc 

gọi 

 

1 

2 

2 

3 

1 



Service Center (+84.8) 73 003 003  
 

www.cloudpbx.vn CloudXCS – User Manual | Supervisor | Page 7 

 IVR:  

Cài đăt lời chào & phím bấm 

[1] Nhánh IVR 

[2] Lời chào 

[3] Thời gian tối đa trong 

hàng chờ 

[4] Phím bấm 

[5] Định tuyến cuộc gọi 

tương ứng với phím bấm 

vào máy nhánh / nhóm 

 
 

 

1 
2 

3 

Thiết lập phím bấm 

4 5 
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 Extensions:  

Quản lý máy nhánh 

[1] Danh sách các máy 

nhánh hiện tại trong hệ 

thống 

 

 
 

 

 

 

 

1 
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 Queues:  

Quản lý hàng đợi 

[1] Danh sách các hàng đợi 

trong hệ thống 

[2] Thiết lập thông số cho 

hàng đợi (thời gian chờ tối 

đa, nhạc chờ, xoay vòng…) 

 

 
 

 

1 

1 
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 Conference 

Quản lý phòng họp 

 
 

 Ring Group 

Quản lý nhóm máy nhánh 
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 Announcement 

Quản lý nhóm các file 

thông báo (file ghi âm trong 

giờ, ngoài giờ, báo bận, 

nhạc chờ…) 

 
 

 Time Group 

Quản lý các nhóm thời gian 

(trong giờ làm việc, ngoài 

giờ làm việc, nghỉ lễ…) 

 



Service Center (+84.8) 73 003 003  
 

www.cloudpbx.vn CloudPBX – Administrator Guide | Page 12 

 Time Conditions 

Quản lý điều kiện thời gian, 

thiết lập các cơ chế vê thời 

gian để có thông báo hoặc 

chuyển cuộc gọi phù hợp 

(kết hợp với Time Group) 

 
 

 CDR Report 

Báo cáo chi tiết cuộc gọi với 

các điều kiện lọc chi tiết 
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 Billing 

Báo cáo cước chi tiết cho 

người dùng 

 
 

 Monitoring 

Quản lý ghi âm cuộc gọi, hỗ 

trợ nghe lại trực tiếp trên 

web hoặc tải về. 
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 Profile - Change Password 

Thay đổi password tài 

khoản quản trị hệ thống 
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Câu hỏi thông thường | FAQs 
 

1. Giá dịch vụ nêu trên tính theo số người dùng ? 

 

> Không, chúng tôi cung cấp giá dịch vụ đươc tính theo gói bạn đăng ký tương ứng với số lượng người dùng của công ty bạn. Các dịch vụ nào 

ghì là tùy chọn thì cho phép chọn lựa với mức phí tương ứng (nếu bạn cảm thấy cần thiết). 

 

2. Extension là gì ? 

 

> Extension là một máy nhánh hay một người dùng trong công ty của bạn có sử dụng trực tiếp dịch vụ của chúng tôi. 

 

3. Số điện thoại của dịch vụ là gì ? 

 

> Số điện thoại của bạn có định dạng là (mã vùng) 730x xxxx hoặc 710x xxxx Hiện tại khi đăng ký dịch vụ mới, bạn sẽ được cấp một số điện 

thoại hoàn toàn MIỄN PHÍ. Trong trường hợp bạn đã có số điện thoại cố định, vẫn có thể sử dụng lại cùng với dịch vụ của chúng tôi, hãy liên 

hệ nhân viên để được tư vấn cụ thể. 

 

4. Chuyện gì xãy ra nếu tôi hủy dịch vụ không ? 

 

> Không vấn đề gì, nếu bạn nhận ra Cloud PBX không phù hợp với bạn, chỉ đơn giản là thông báo cho chúng tôi biết qua email trước khi đến 

đợt thanh toán kế tiếp. Trong trường hợp đăng ký theo tháng bạn sẽ không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào cho việc này. Trong trường 

hợp bạn đăng ký dịch vụ theo năm sẽ căn cứ vào các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ. 

 

5. Tôi có thể mua những tính năng riêng lẻ thay vì mua một gói dịch vụ có nhiều tính năng ? 

 

> Các gói dịch vụ của chúng tôi đã được phát triển và xây dựng sẵn, tích hợp tất cả các tính năng như mô tả, chúng tôi tin rằng các tính năng 

khác sẽ hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của bạn. 

 

6. Khi cần hỗ trợ kỹ thuật tôi sẽ liên hệ như thế nào ? 

 

> Xin hãy gọi (+84.8) 73 003 003 hoặc gửi email về support@cloudpbx.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. 

 

7. Thời gian hoạt động của hệ thống như thế nào ? 

 

> Hệ thống phục vụ bạn 24/7/365 với các tiêu chuẩn an toàn và tỉ lệ khả dụng lên đến 99,9%. 
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Thông tin | Information 
 
Về NTTNETWORKS 

 

NTTNETWORKS được thành lập vào năm 2009 như một trung tâm Giải pháp và Dịch vụ công nghệ thoại trên nền IP tại Việt Nam. Hoạt động của chúng tôi 

là thực hiện nghiên cứu, phát triển, triển khai, và tư vấn dịch vụ, và cũng là trung tâm phân phối phần cứng VoIP. Công ty bắt đầu như một nhà cung cấp 

giải pháp và dịch vụ và tiếp cận với thị trường phân phối từ năm 2010 thông qua VOIPMART - VIET NAM VOIP MARTKET PLACE - nơi khách hàng có thể tìm 

thấy bất kỳ sản phẩm VoIP nào từ các nhà cung cấp khác nhau khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn luôn hoàn thiện nhiều giải pháp và công 

nghệ VoIP như Fax, Paging, Telepresense, Conference và Collaboration. 

 

Về XCS™ & Cloud XCS™ & Cloud PBX™ 

 

Một trong những giải pháp và dịch vụ Tổng đài và Contact Center chuyên nghiệp được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm. XCS™ và 

các dịch vụ Cloud là giải pháp, dịch vụ Tổng đài và Contact Center toàn diện trên phần cứng Xorcom, bao gồm hầu hết các tính năng cơ bản và nâng cao 

đáp ứng mọi quy mô hệ thống và dịch vụ. XCS™ thực sự mang lại cho đội ngũ/trung tâm chăm sóc khách hàng của bạn những trải nghiệm hoàn hảo, và hỗ 

trợ tích cực trong việc định nghĩa lại cách thức chăm sóc khách hàng và nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên của bạn. Cloud XCS™ và Cloud PBX™ là dịch vụ 

Cloud Call Center và Tổng đài ứng dụng công nghệ VoIP hoạt động theo mô hình SaaS được chúng tôi phát triển hoàn thiện cung cấp theo nhu cầu thực tế 

của nhiều doanh nghiệp đã và đang quan tâm đầu tư công cụ chăm sóc khách hàng và bán hàng chuyên nghiệp. 

 

Thông tin liên hệ 

 

[A]  Mezzanine Floor, 728-730 Vo Van Kiet Ave, Ward 1, District 5, HCMC, Viet Nam 

[T] (+84.8) 73 003 003 

[E] hello@cloudpbx.vn 

[W] www.cloudpbx.vn 

 

 

 

 

 

 

“SEE YOU ON CLOUD” 

 

 

 © 2009-2015 NTTNETWORKS. All rights reserved. CloudXCS, CloudPBX logos are trade marks of NTTNETWORKS. All other company and product names may be trademarks of the 
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