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KHÁCH HÀNG HIỆN YÊU CẦU 

 NHIỀU HƠN VÀ HỖ TRỢ TỨC THÌ 

TỪ ĐỘI NGŨ TƯ VẤN VIÊN CỦA BẠN 

NGÀY NAY, CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

KHÔNG CHỈ ĐƠN THUẦN  

LÀ 1 CUỘC GỌI HAY 1 TIN NHẮN 



BẠN CẦN GÌ VÀ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO 

CHO MỘT TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  

TOÀN DIỆN ?  



  

Bạn đã biết hoặc từng nghe đến 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH  

 

 

 

 
 
 

Nơi bạn có thể tiếp nhận yêu cầu mọi lúc & hỗ trợ tức thì 

Điện thoại | Email | SMS | Live Chat | Website | Comments | Facebook | Zalo … 



 

Thế nào là 

chăm sóc 

khách hàng 

đa kênh ? 

Là cách thức đội ngũ nhân viên của bạn có khả 

năng tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng thông 

qua các kênh giao tiếp phổ dụng hiện nay như 

điện thoại, email, sms, web, live chat, facebook, 

zalo … nhằm nâng cao tỷ lệ hỗ trợ & hiệu suất 

bán hàng cao nhất mà không bỏ qua bất kỳ cơ 

hội bán hàng nào. Hệ thống CSKH đa kênh 

mang đến cho bạn những gì ? 

ĐỐI VỚI  

NHÂN VIÊN 

ĐỐI VỚI  

KHÁCH HÀNG 

ĐỐI VỚI  

CÔNG VIỆC 

Thống kê, phân tích 

và dự báo. Quản lý 

công việc của nhân 

viên một cách 

nhanh chóng và 

hiệu quả. 

Các thành viên trong 

nhóm, vì hệ thống 

sẽ quản lý thời gian 

và hiệu suất công 

việc một cách hiệu 

quả hơn. 

Giúp nâng cao mối 

quan hệ giữa khách 

hàng và doanh 

nghiệp. Mọi vấn đề 

từ phía khách hàng 

sẽ được doanh 

nghiệp phản hồi và 

giải đáp nhanh 

chóng 

Tạo môi trường làm 

việc chuyên nghiệp 

từ chăm sóc khách 

hàng bên ngoài, đến 

quản lý hiệu suất 

nội bộ trong nhóm. 

ĐỐI VỚI  

NHÀ QUẢN LÝ 



  

The Omni-channel  

Customer Care Solution 

CLOUDPBX 
Dịch vụ PBX & Contact Center 

toàn diện cho doanh nghiệp 

Dịch vụ chăm sóc khách hàng  

đa kênh cho doanh nghiệp 



Giao diện ứng dụng 

Chăm sóc khách hàng qua điện thoại (VoIP) 

Chúng tôi cung cấp đến khách hàng một dịch vụ đồng bộ từ Thoại và Dữ liệu, 

hỗ trợ tích cực cho công việc hỗ trợ khách hàng và bán hàng thông qua nhiều 

kênh giao tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng. Với công nghệ WebRTC 

(Web Real Time Communication) hệ thống cho phép doanh nghiệp và khách 

hàng tương tác một cách nhanh chóng và tức thời bất kỳ lúc nào và bất kỳ ở 

đâu, tạo ra một môi trường làm việc nhanh & hiệu quả hơn bao giờ hết.  

 

Giám sát thời gian thực 

Ứng dụng giám sát thời gian thực cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt 

động của hệ thống, cho phép & cung cấp đầy đủ thông tin cho người quản lý 

hiệu suất và tầng suất hoạt động trên mỗi điện thoại viên trong bộ phận. 

 

 

 

Chăm sóc khách hàng kênh Facebook, Zalo … 

Dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bộ công cụ CSKH toàn diện trên tất cả các 

kênh giao tiếp thông dụng hiện tại. Bàn gần như hoàn toàn kiểm soát và 

phản hồi tất cả mọi yêu cầu từ phía khách hàng thông qua Điện thoại, 

Email, SMS, Web, Live Chat, Facebook, Zalo … 



Chăm sóc khách hàng kênh tin nhắn (SMS)  

Ứng dụng CSKH qua SMS cung cấp giao diện trực quan và hiệu quả qua 

kênh tin nhắn. Doanh nghiệp hoàn toàn chủ động thực hiện các chiến 

dịch CSKH qua tin nhắn chỉ với một vài thao tác đơn giản nhưng chắc chắn 

mang lại hiệu quả rất cao và tạo sự hài lòng cho khách hàng. Với ứng dụng 

báo cáo thống kê chi tiết của SMS, cung cấp cho doanh nghiệp có cái nhìn 

tổng quan về hiệu quả của kênh CSKH qua SMS với các thông tin so sánh 

chi tiết trên biểu đồ và báo cáo.  

 

 

Chăm sóc khách hàng qua Live Chat  

Ứng dụng Live Chat được cung cấp bởi dịch vụ mang đến cho khách hàng 

của bạn một kênh liên lạc nhanh chóng, tiện lợi và hoàn toàn miễn phí. Ứng 

dụng Live Chat hỗ trợ bạn tiếp nhận yêu cầu của khách hàng một cách 

nhanh chóng, trực quan.  

 

 

 

Hệ thống báo cáo & thống kê chi tiết 

Dịch vụ mang đến cho bạn một hệ thống báo cáo & thống kê rất chi tiết, 

cung cấp đầy đủ mọi thông tin cần thiết phục vụ đánh giá hiệu quả của 

dịch vụ hiện bạn đang cung cấp cũng như những dự đoán & điều chỉnh 

phù hợp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ và kinh doanh.   



Tiêu chuẩn dịch vụ 

Trung tâm dịch vụ 

(08) 73 003 003  

  

Tính năng Đáp ứng 

Kênh hỗ trợ (Omni-Channels)  

Thư điện tử (Email)  
Facebook  
Điện thoại (Voice)  
Live Chat  
SMS  
Comment  
REST APIs  
Quy trình xử lý (Business triggers)  

Kích hoạt tự động  
Tự động  
SLAs  
Xử lý nhanh  
Tùy biến thông tin  
Đính kèm file  
Giờ làm việc  
Báo cáo (Report)  

Dashboard  
Báo cáo chi tiết  
Thống kê  
Lưu trữ (Storage)  



Lưu trữ yêu cầu  
Tùy chỉnh thương hiệu (Branding)  

Mẫu email  
Mẫu đánh giá  
Hỗ trợ  

Hỗ trợ qua email  
Hỗ trợ trực tuyến  
Call Center  

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời (Unlimited Con-current calls)  
Hiển thị số gọi đến (Caller ID)  
Trả lời tự động (IVR) – khách hàng ghi âm lời chào  
Nhạc chờ (Music on Hold)  
Các chức cuộc gọi cơ bản (Call hold, Call transfer, Call pick up)  
Phân bổ cuộc gọi tự động (Auto Call Distribution)  
Nghe lại & tải về ghi âm (Recording Playback & Download)  
Hộp thư thoại – gửi đến Email (Voicemail to Email)  
Báo cáo chi tiết cuộc gọi (Call Detail Record)  
Mã gọi ra (PIN Code)  
Định nghĩa thời gian làm việc (Time Conditions)  
Hỗ trợ nhiều loại thiết bị (Analog Phone, IP Phone, Smartphone, Softphone)  
Chặn cuộc gọi (Blacklist)  
Hội nghị thoại (Voice Conference)  
Ghi âm cuộc gọi (Call Recording) – mặc định lưu trữ 30 ngày ghi âm  
Chuyển tiếp cuộc gọi (Call Forwarding)  
Kết nối nhiều văn phòng (Multi-office connection)  
Ứng dụng tính cước  
Thời gian ghi âm tiêu chuẩn (Recording period)  
Định tuyến cuộc gọi theo IVR (IVR-based Routing)  
Định tuyến cuộc gọi theo nhóm (Group-based Routing)  
Định tuyến cuộc gọi theo thời gian (Time-based Routing)  



Định tuyến cuộc gọi theo khách hàng (VIP-based Routing)  
Định tuyến cuộc gọi theo kỹ năng (Skill-based Routing)  
Báo cáo & Thống kê chuyên nghiệp với nhiều tiêu chí (Calls Report & Statistics)  
Báo cáo & Thống kê theo biểu đồ (Graphic Report)  
Trích xuất báo cáo định dạng *.CSV, *.PDF  
Báo cáo lịch sử cuộc gọi của khách hàng (Historical Report)  
Báo cáo sự vụ của khách hàng (Ticket Report)  
Ứng dụng giám sát tổng quan hoạt động của hệ thống (Dashboard)  
Giám sát trực tuyến tình trạng, hiệu suất hoạt động (Real-time monitoring)  
Quản lý danh sách khách hàng (Leads Management)  
Hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (Key Performance Indicator - KPI)  
Tích hợp ứng dụng quản lý thông tin khách hàng (XCM)  
Truy xuất và hiển thị thông tin khách hàng (CTI Pop-up)  
Tích hợp Google Maps trên ứng dụng XCM (XCM Google Maps Integration)  
Tích hợp hệ thống CRM, CMS, ERP, 3rd Database  
Tích hợp hệ thống Helpdesk như Zendesk, HappyFox… (E-Commerce Integration)  
Tích hợp hệ thống E-Commerce (Megento, Cart…)  
Tích hợp hệ thống Knowledge Base (Knowledge Base Integration)  
Tích hợp hệ thống thông qua API (API Integration)  
Tích hợp dịch vụ SMS Brandname (SMS Brandname Integration)  

  



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. 

 

Về Izihelp 
IZIHelp là phần mềm CRM chăm sóc khách hàng toàn diện do người Việt Nam phát triển, với những tính năng phù hợp và tương thích cao với các doanh nghiệp tại 

thị trường Việt Nam. Ưu điểm của phần mềm IZIHelp là hợp nhất các kênh chăm sóc khách hàng như mạng xã hội, website, tư vấn trực tuyến, tin nhắn SMS, và điện 

thoại. Khách hàng hoàn toàn có thể trực tiếp quản lý email, kiểm tra tin nhắn, trả lời các bình luận trên website hay mạng xã hội như Facebook, Instagram, Zalo, 

đồng thời kết nối trực tiếp với khách hàng khi có điện thoại gọi đến. IZIHelp còn là phần mềm chăm sóc khách hàng đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ nhắn tin SMS đến 

tổng đài, giúp công việc kết nối với khách hàng Việt Nam dễ dàng hơn. 

 

“SEE YOU ON CLOUD” 

 

 

Copyright © NTTNETWORKS 2009-2014. All right reserved. 

5th Floor, 728-730 Vo Van Kiet Ave 

Ward 1, District 5 

HCMC, Viet Nam, 40000 

Tel: (+84-8) 73 003 003 Fax: (+84-8) 7307 90 90 

Website: www.cloudpbx.vn| Email: info@cloudpbx.vn 

 

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. 
 


