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Đội ngũ tư vấn và chăm sóc khách hàng của bạn đã làm việc hiệu quả ? 
Họ đã thực sự hiểu được mong muốn của khách hàng ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn cần gì để xây dựng một dịch vụ 

Chăm sóc khách hàng (Customer Care) và Bán hàng (Telemarketing) 

chuyên nghiệp 

 

 

Hãy xem dịch vụ Cloud XCS giúp bạn như thế nào 

  



 

Khởi tạo Call Center trong vòng 30 phút 

 

 

Linh hoạt - Mở rộng - Tin cậy - Bảo mật 

 

Hãy xem chúng tôi cung cấp dịch vụ như thế nào 



Mô hình cung cấp dịch vụ 

 Cloud XCS Văn phòng 

 Data Center Khách hàng 

 

 

 

Dịch vụ Cloud XCS là gì ? 

   
Công nghệ Cloud (SaaS) 

Dịch vụ cung cấp phần mềm Call Center  

qua mạng Internet ứng dụng công nghệ Cloud 

 

Hệ thống thoại hoàn chỉnh 

Bao gồm mọi tính năng thoại cần thiết phục vụ cho 

hoạt động liên lạc và kinh doanh của bạn 

 

Bảo mật 

Xây dựng hệ thống bảo mật cấp cao  

mã hóa MD5 64bit cho các ứng dụng và dịch vụ 

 

   

   
Mọi nơi, Mọi lúc 

Bạn hoàn toàn có thể làm việc bất kỳ nơi nào, lúc 

nào chỉ với kết nối Internet (Home-based Agent) 

Thiết bị di động 

Sử dụng ngay cả trên thiết bị di động của bạn và 

các ứng dụng mobile khác (BYOD) 

Zero Fix 

Bạn không còn lo lắng hư hỏng hoặc tốn bất kỳ chi 

phí bảo trì hay sửa chữa nào nữa cả 

Cloud XCS 

Business Call Center 

Services Center 

+ Cuộc gọi 

+ Thông tin khách hàng 

+ Dữ liệu giao dịch 

+ Ticket Support 

+ Báo cáo & Thống kê 

+ Giám sát 



Ứng dụng & Giao diện 

Đồng bộ hệ thống Tổng đài & CRM  

CloudXCS cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh tích hợp hệ thống thoại và hệ quản lý CSDL khách hàng của bạn, cung cấp một bộ 

công cụ hỗ trợ hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng (Customer Care) và bán hàng (Telesales) qua điện thoại. Ứng dụng 

CloudXCS cung cấp bộ API hoàn chỉnh có khả năng tương thích tốt với các ứng dụng quản lý như CRM, CMS, ERP hoặc dịch vụ của 

bên thứ 3 như Ticket Support, Helpdesk 

 

Tiếp nhận cuộc gọi & hiển thị thông tin 

Ứng dụng làm việc XAD (CTI) cho nhân viên hỗ trợ truy xuất thông tin khách hàng 

ngay khi tiếp nhận hoặc thực hiện cuộc gọi cho khách hàng. Mọi thông tin khách 

hàng sẽ hiển thị trên màn hình làm việc của nhân viên (Agent) tức thì khi có cuộc 

gọi, hỗ trợ tích cực cho nhân viên nhận biết khách hàng nhanh chóng và lịch sử 

giao dịch của khách hàng để từ đó có thể cung cấp những thông tin hữu dụng cũng 

như một dịch vụ Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp. 

 

Giao diện đăng nhập 

Được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới, ứng dụng quản lý cho phép bạn 

truy cập và thiết lập hệ thống, báo cáo từ bất kỳ nơi nào qua Internet. Cho phép 

bạn tiếp nhận cuộc gọi, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ bất kỳ khi nào (Home-based 

Agent) 

  



Danh mục tính năng phong phú 

Dịch vụ CloudXCS cung cấp một bộ các tính năng phòng phú và đáp ứng đầy đủ 

mọi nhu cầu quản lý, báo cáo, thông kê, tương tác cho bạn. Trên một giao diện 

duy nhất cho phép bạn thực hiện thiết lập hệ thống một cách nhanh chóng và 

đơn giản, cũng như truy xuất mọi dữ liệu hoạt động của Call Center từ bất kỳ nơi 

nào với kết nối Internet. 

 

Báo cáo & Thống kê (theo Tháng, Ngày, Giờ, Agent, Nhóm) 

Hệ thống báo cáo & thông kê chuyên nghiệp hỗ trợ tích cực cho đội ngũ quản lý 

trong việc kiểm soát hiệu quả hoạt động của trung tâm với những chỉ số SLA, KPI và 

biểu đồ trực quan. Hệ thống báo cáo cho phép người quản lý biết rõ được hiệu quả 

trên từng nhân viên, nhóm nhân viên và dịch vụ để có thể điều chỉnh sao cho phù 

hợp ngay tức thì. Bộ ứng dụng hoàn chỉnh cho phép trích xuất báo cáo theo định 

dạng *.CSV, *.PDF hỗ trợ thực hiện báo cáo định kỳ. 

 

Giám sát trực tuyến Call Center 

Ứng dụng giám sát trực tuyến hỗ trợ người quản lý (Supervisor) quản lý và 

giám sát hoạt động, tình trạng của mỗi người nhân viên đang bận, đang rỗi, 

chưa đăng nhập làm việc hay cả tình trạng đang rời vị trí làm việc (với lí do 

cụ thể trên giao diện). Cho phép bạn nghe xen cuộc gọi, nhắc nhở nhân 

viên hoặc pick-up cuộc gọi (nếu cần). Cũng như cho bạn thấy được hiện tại 

có bao nhiêu khách hàng đang chờ trong hàng đợi để có thể thực hiện các 

nghiệp vụ cần thiết điều chỉnh đội ngũ. 

 



Công cụ hiệu quả 

Chăm sóc khách hàng theo cách  

chuyên nghiệp nhất 
 

Không phải đầu tư chi phí cao, CloudXCS mang đến cho bạn một dịch vụ & hệ 

thống chăm sóc khách hàng & tư vấn bán hàng chuyên nghiệp. Ứng dụng 

công nghệ vào hoạt động kinh doanh, kiểm soát hiệu quả công việc toàn diện 

và trực quan, chi phí thấp là điều mà moi doanh nghiệp luôn mong muốn và 

tìm kiếm một nhà cung cấp tin cậy giao phó trách nhiệm, CloudXCS mong 

muốn là người mang đến và khởi động sự chuyên nghiệp này cho bạn. 

 

Nâng cao lòng trung thành của  

khách hàng 
 

“Xin chào anh Minh, em có thể giúp gì được cho anh” – Bạn hoàn toàn hài 

lòng khi gọi vào một trung tâm chăm sóc khách hàng như vậy ! Với một hệ 

thống chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp như vậy, chắc chắn bạn sẽ tạo 

dựng lòng tin và lòng trung thành cho khách hàng ở mức cao nhất. Cloud XCS 

là công cụ giúp bạn có được điều đó và tin rằng  

Đơn giản & Hiệu quả 
 

Bạn muốn đầu tư một trung tâm Call Center, nhưng lại lo lắng về việc triển 

khải, nhà cung cấp, sản phẩm, chất lượng, hỗ trợ … quá nhiều câu hỏi dành 

cho bạn. Thì nay, mọi việc sẽ trở nên đơn giản cho bạn hơn bao giờ hết. Cloud 

XCS mang đến một quy trình dịch vụ và khởi tạo trung tâm Call Center đơn 

giản và hiệu quả nhất. 

Chi phí, Bảo trì, Sự cố Không là vấn đề 

 

Chúng tôi cam kết cung cấp một dịch vụ với chi phí cạnh tranh nhất sau quá 

trình nghiên cứu thị trường & đối thủ trước khi đưa ra mức chi phí hợp lý cho 

một dịch vụ chuyên nghiệp. Bảo trì, Sự cố sẽ không còn là vấn đề của bạn 

nữa mà là trách nhiệm của chúng tôi trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ 

cho bạn với tỉ lệ cam kết SLA cao nhất. 

 

 

  

Hệ thống kiểm soát hoạt động trực tuyến 

+ Tổng số nhân viên làm việc 

+ Tổng số cuộc gọi thành công & tỉ lệ trong ngày 

+ Biểu đồ tầng suất cuộc gọi theo giời / trong tuần / tháng 

+ Biểu đồ so sánh tỉ lệ cuộc gọi & SLA 



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 CloudPBX™ 
 

CloudPBX cung cấp toàn diện những dịch vụ và giải pháp liên lạc và truyền thông, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp. Hệ thống và giải pháp chuyên nghiệp 

được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm. Các dịch vụ của CloudPBX có khả năng đáp ứng tốt nhất và đầy đủ nhất mọi nhu cầu của khách hàng 

từ đơn giản đến độ phức tạp cao, cùng với khả năng tùy biết linh hoạt theo mỗi doanh nghiệp và yêu cầu thực tế. CloudPBX ứng dụng công nghệ Cloud Computing 

và cung cấp rộng khắp theo phương thức SaaS. Các dịch vụ tại CloudPBX cung cấp một bộ công cụ toàn diện hỗ trợ hoạt động liên lạc của doanh nghiệp, nhằm 

nâng cao và cải thiện sự chuyên nghiệp của công ty bạn. CloudPBX™, CloudXCS™, CloudTOT™, CloudMeeting™…và các dịch vụ, thương hiệu được cung cấp tại 

website www.cloudpbx.vn thuộc quyền sở hữu của NTTNETWORKS. 

 

 

 

 

“SEE YOU ON CLOUD” 
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Ward 1, District 5 
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About CloudPBX® 

CloudPBX® is providing most of complete communication services which suitable for most of business 

scopes. Our system and solutions was developed by years experiences engineer team. CloudPBX® 

provides right services which  able to meet most of customer’s requirements from basic to high level. 

CloudPBX® is being provided via Cloud computing and SaaS technology. A complete service package 

support to your business and increase your enterprises. CloudPBX, CloudXCS, CloudTOT, 

CloudMeeting…are registered trademarks of NTTNETWORKS Co., Ltd. 
 


