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NÂNG CAO LÒNG TIN & SỰ TRUNG THÀNH 



Tính năng & Tiện ích 

công cụ chăm sóc khách hàng toàn diện cho bạn  



Danh mục tính năng 

Gửi tin nhắn 

 
Business 

Gửi tin nhắn đơn  

Gửi tin nhắn theo danh sách  

Gửi tin nhắn theo chiến dịch  

Gửi tin nhắn theo nhóm khách hàng  

Gửi một nội dung cho nhiều khách hàng   

Gửi mỗi khách hàng một nội dung  

Gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tự động  
   

Đầu số gửi tin  

Gửi tin bằng đầu số ngẫu nhiên (dạng 09xxxx,01xxxx)  

Gửi tin bằng Brandname quảng cáo (COCACOLA, SAMSUNG, SONY, BMWVIETNAM, FORDVN…)  

Gửi tin bằng Brandname CSKH (COCACOLA, SAMSUNG, SONY, BMWVIETNAM, FORDVN…)  

Gửi tin bằng đầu số notify (dạng 19001534)  

Gửi tin bằng đầu số cố định 10 số  
   

Quản lý khách hàng  

Thêm khách hàng lẻ (họ tên, số điện thoại, ngày sinh, nhóm)  

Thêm khách hàng theo danh sách (*.xls; *.csv)  

Phân nhóm khách hàng (giáo dục, y tế, thương mại, doanh nghiệp, cá nhân …)  

Tìm kiếm, Lọc khách hàng  
   

Báo cáo  

Báo cáo chi tiết  

Để được tư vấn cụ thể hơn xin hãy gọi (+84-8) 73 003 003  



Quy định SPAM trong gửi tin cần biết 
 

QUY ĐỊNH VÀ PHÂN BIỆT CÁC LOẠI TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU 
1. Tin nhắn chăm sóc khách hàng (CSKH) 

Tin nhắn nội dung Chăm Sóc Khách Hàng: là dịch vụ gửi thông tin nội bộ cho khách hàng, được sự đồng ý của khách hàng và có kịch bản gửi tin nhắn đến khách 

hàng (các tin nhắn có chung cấu trúc nhưng khác nội dung được gửi đến từng thuê bao di động) 

2. Tin nhắn quảng cáo 

Tin nhắn quảng cáo là tin nhắn thương hiệu mang nội dung quảng cáo, nó mang các thông tin về tiếp thị, quảng bá về sản phẩm, dịch vụ đến các khách hàng. Đối 

với tin nhắn quảng cáo bạn phải đăng ký nội dung trước với các nhà mạng viễn thông di động. Thời gian nhà mạng duyệt tin quảng cáo dự kiến sẽ chiếm 1-2 ngày. 

QUY ĐỊNH VỀ CHỐNG SPAM TIN NHẮN CỦA CÁC MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG 
1. Quy định của Mạng Viettel 

-  Đối với các bản tin SMS có mức cước từ 10.000 đồng trở xuống: 

Khách hàng không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 5 phút. 

Khách hàng không được gửi quá 10 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 1 giờ. 

Khách hàng không được gửi quá 100 tin nhắn trong vòng 24 giờ. 

-  Đối với các bản tin SMS có mức cước lớn hơn 10.000 đồng: 

Khách hàng không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 30 phút. 

Khách hàng không được gửi quá 10 tin nhắn có cùng nội dung từ một số điện thoại trong thời gian 24 giờ. 

2. Quy định của mạng Mobifone 

Khách hàng không được sử dụng các dịch vụ nội dung của một nhà cung cấp quá 150.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT) trong ngày (từ 0h00 đến 23h59:59)  

3. Quy đinh của mạng Vinaphone 

- Khách hàng không được gửi quá 3 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 5 phút. 

- Khách hàng không được gửi quá 5 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 10 phút. 

- Khách hàng không được gửi quá 30 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 1 giờ. 

- Khách hàng không được gửi quá 300 tin nhắn có cùng nội dung với một số điện thoại trong thời gian 24 giờ.  

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI TIN NHẮN CSKH 

1. Tin không dấu 

2. Độ dài tin nhắn CSKH: 

 + 1 tin nhắn thương hiệu (SMS Brandname) gửi đi được giới hạn trong 160 ký tự không dấu bao gồm cả khoảng trắng (phím space). 

 + Nếu nội dung tin nhắn vượt quá 160 ký tự bao gồm cả khoảng trắng (phím space) hệ thống sẽ xác định số lượng phát sinh thêm 1 tin nhắn nữa và bên A 

 (khách hàng) sẽ bị tính phí thêm cho các bản tin phát sinh này dựa theo số lượng bản tin của Khách hàng gửi đi hàng tháng. 

3. Quy định về nội dung thông tin CSKH: 

Nội dung tin nhắn thương hiệu CSKH là các nội dung có liên quan đến:            

 + Thông tin tài khoản ngân hàng, trường học, bệnh viện, nước sạch, công ty điện lực, chứng khoán…   

 +  Thông báo cộng khuyến mại, điều kiện sử dụng, hạn sử dụng, chúc mừng sinh nhật, khách hàng lâu năm v..v 

 + Các thông tin khác không phải là thông tin quảng cáo.           

Bên cạnh đó, chúng ta còn phải lưu ý trường hợp đặc biệt sau:            

"Những từ sau đây không được chứa trong nội dung tin nhắn, nếu có viettel sẽ cho là quảng cáo và không gửi đi: giai thuong, khuyen mai, QC, qc, TRUNG THUONG... 



QUY ĐỊNH VỀ VIỆC GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO 

1. Tin không dấu 

2. Độ dài tin nhắn QC: 

 + Mobifone: (VIV2) Noi dung quang cao. Tu choi QC soan TC <brandname> gui 9241 

 + Vinaphone: [QC VMA2] nội dung quảng cáo. Tu choi QC soạn TC gửi 1551 

 + Viettel: [QC VTL2] nội dung quảng cáo. Tu choi QC soạn TC gửi 1331 

Trong đó 

 +   VIV2/QC VMA2/QC VTL2 … là mã số quản lý quảng cáo 

 +   Nội dung trong < > là tên BrandName gửi tin quảng cáo 

 +   Nội dung quảng cáo: là do doanh nghiệp tự soạn (được sự đồng ý/phê duyệt của nhà mạng), 

3. Độ dài tin nhắn: 

Nội dung tin nhắn quảng cáo của KH chỉ được giới hạn trong độ dài = < 122 ký tự/SMS đầu tiên (chưa kể nội dung bắt buộc của nhà mạng) 

4. Số lượng ký tự 1 bản tin MT tính tiền: 

160 ký tự bao gồm cả các nội dung bắt buộc (theo cấu trúc quy định của nhà mạng). 

QUY ĐỊNH VỀ TÊN BRANDNAME: 

Độ dài: tối đa 11 kí tự            

(Với tin nhắn thương hiệu SMS Brandname  có dấu cách khi hiển thị trên máy Iphone & các thuê bao mạng Mobiphone sẽ không có dấu cách, ví dụ: S A M à SAM) 

Các ký tự đặc biệt:  BrandName (sender) & nội dung tin  nhắn thương hiệu  không được bao gồm các ký tự đặc biệt sau:      

 + Mạng Vina, Mobi, Vietnamobile, Gmobile:   # & %           

 + Mạng Viettel: # & [] {} \ < @           

 Nếu có các ký tự đặc biệt này, nội dung tin gửi đi sẽ bị trống hoặc bị ngắt quãng, tuy nhiên bên A (khách hàng) vẫn bị tính phí như thông thường 

Tên thương hiệu: Brandname (tên thương hiệu) phải có mối liên hệ với doanh nghiệp đăng kí: là thương hiệu công ty, thương hiệu sản phẩm… 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU:  
Các thủ tục để đăng ký dịch vụ tin nhắn thương hiệu với các nhà mạng bao gồm:  

 1.   Thông tin về tin nhắn thương hiệu đăng ký theo mẫu của Marketingtool.vn 

 2.   Công văn ủy quyền cho Ice Phoenix đăng ký  thương hiệu với các nhà mạng (ký tên đóng dấu đơn vị) 

 3.   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ thể sở hữu BrandName (bản scan) 

 Lưu ý: Thời gian tạo BrandName: Từ 03 – 05 ngày (kể từ ngày hoàn tất các thủ tục trên) 

  



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™, CloudSMS™, 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” 

 

 

 

 

Copyright © NTTNETWORKS 2009-2014. All right reserved. 

Mezzanine 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. 
 

CLOUDSMS 
SMS Brandname | Single SMS | Bulk SMS |API 

 


