
GIẢI PHÁP
Nuôi dưỡng khách hàng Tiềm Năng và gia tăng 
Khách hàng Trung Thành cho doanh nghiệp qua 

Telesales.



Hướng dẫn sử dụng 
CallSales



Các bước sử dụng 

1. Đăng nhập hệ thống

2. Cài đặt người dùng

3. Cài đặt team

4. Cài Nguồn/Chiến dịch

5. Cài đặt phòng ban

6. Cài đặt nhân viên

7. Cài đặt  trạng thái khách hàng

8. Cài đặt  dịch vụ

9. Cài đặt  nhóm khách hàng

10. Cài đặt  nhận KH tự động

11. Cài đặt chi nhánh

12. Import khách hàng

13. Quản lý khách hàng

18. Quản lý cuộc gọi

15. Quản lý nhân viên

16. Quản lý lịch hẹn

17. Hệ thống báo cáo

14. Chuyển/Thu hồi KH 



Đăng nhập hệ thống

Link: {Do callsales cung cấp}

Account: Do callsales cung cấp

Thông tin đăng nhập do CallSales Cung cấp  cho quý 

khách hàng



Cài đặt người dùng

Link: {Tên miền}/profile

Chỉnh sửa thông tin cá nhân của 
User. Bao gồm đổi password

Click vào đây để chỉnh sửa



Cài đặt người dùng

Đổi hình đại diện

Họ lót và tên

Tên

Đổi password nếu cần thiết



Cài đặt Nguồn/Chiến dịch

Vào cấu hình

- Click vào nguồn hoặc 
chiến dịch

Link nguồn: {Domain}/source?category=function_type

Link chiến dịch: {Domain}/source?category=campaign

Thêm mới

Sửa

Xóa



Cài đặt Nguồn/Chiến dịch

Tên nguồn/chiến 
dịch

Lưu lại

Giá trị

Checked vào là kích hoạt 



Cài đặt phòng ban và phân Quyền

Link menu

Thêm mới

Sửa

Link : {Domain}/groupuser



Thêm/Sửa phòng ban và phân Quyền

Mô tả phòng ban

Tên

Xét quyền cho nhóm user

Link : {Domain}/groupuser/add{edit}

Xét quyền cho nhóm user

Lưu lại



Cài đặt nhân viên

Link menu

Thêm mới

Sửa

Link : {Domain}/staff

Xóa



Thêm/Sửa nhân viên

Họ tên

Email login bắt buộc

Số điện thoại nhân viên

Link : {Domain}/groupuser/add{edit}

Lưu lại

Check vào để sử dụng 
tổng đài

Máy nhánh tổng đài

Mật khẩu tổng đài

Chọn nhóm  user



Cài đặt trạng thái khách hàng

Link menu

Thêm mới

Sửa

Link : {Domain}/callstatus

Xóa



Thêm/Sửa trạng thái khách hàng

Tên trạng thái

Chon trạng thái gốc

Màu của trạng thái

Link : {Domain}/groupuser/add{edit}

Lưu lại

Màu text của trạng thái

Vị trí trạng thái

Trạng thái dành cho lịch 
hẹn thì tick vào đây Kích hoạt trạng thái

Loại trạng thái



Cài đặt dịch vụ

Link menu

Thêm mới

Sửa

Link : {Domain}/service

Xóa dịch vụ



Thêm/Sửa trạng thái khách hàng

Tên dịch vụ

Chon dịch vụ chính

Màu của dịch vụ

Link : {Domain}/service/add{edit}

Lưu lại

Màu text của dịch vụ

Vị trí dịch vụ

Kích hoạt dịch vụ



Cài đặt nhóm khách hàng

Link menu

Thêm mới

Sửa

Link : {Domain}/groupclient

Xóa nhóm khách 
hàng



Thêm/Sửa nhóm khách hàng

Tên nhóm

Mô tả nhóm

Link : {Domain}/service/add{edit}

Lưu lại

Trạng thái của nhóm

Kích hoạt dịch vụ



Cài đặt nhận KH tự động

Link menu

Thêm user mới

Thêm vào nhận KH 
tự động

Link : {Domain}/receive_lead_auto

Không có phép user 
nhận KH tự động



Nhận thông báo mới nhất

Thông báo mới nhất

Link : {Domain}/notification



Quảng lý Khách hàng

Link : {Domain}/deal/index_ajax

Link menu

Thêmn mới khách hàng
Thêmn mới khách hàng

Lọc khách hàng

Trạng thái khách hàng

Chọn ẩn hiện trường 
thông tin khách hàng

Chọn Thu hồi KH từ các 
bạn teletesales khai thác 
không hiệ quá

Chọn Chuyển KH cho các 
bạn telesales

Undo lại data đã lỡ chuyển 
trước đó



Thêm khách hàng

Link : {Domain}/deal/create

Thông tin bắt buộc Link menu

Link menu

Các thông cơ bản

Lưu lại



Sửa khách hàng
Click vào tên hoặc sdt tren danh sách khách hàng 

Bấm vào gọi điện thoại

Các thông cơ bản

Lưu lại

Bấm vào đây để tạo 
lịch hẹn cho khách 
hàng 

Xem lịch sử gọi điện 
thoại giữa sales và 
KH



Xem lịch sử ghi chú của sales với KH
Click vào tab Lịch sử và ghi chú

Ghi chú cảm nhận 
với KH

CHọn trạng thái  
tương tác

Cài đặt thời gian gọi lại

Thì ghi chú mới



Xem lại tạo lịch hẹn với khách hàng

Danh sách lịch hẹn



Import khách hàng

Import khách hàng

Link : {Domain}/deal/import

Download file mẫu

Danh sách data trùng 



Lịch hẹn khách hàng

Link : {Domain}/calendar

Chọn cách hiển thị

Tìm kiếm lịch

Cập nhật lịch hẹn



Báo cáo

Link : {Domain}/report/summary

Các chỉnh số cơ bản

Tìm kiếm lịch

Chỉ số về trạng thái



Báo cáo cước

Link : {Domain}/report/call_cost

Tổng đền còn lại

Tìm kiếm lịch

Tổng tiền đã chi tiêu có 
thể kết hợp với máy 
nhánh hoặc lọc theo từng 
user



Danh sách cuộc gọi và ghi âm

Link : {Domain}/call/user

File âm thanh

Tìm kiếm lịch

Thời gian gọi



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

HotlinTHÔNG TIN HỔ TRỢ
Hotline/zalo/viber: 0908.606.456 (24/07)

Email: info@melink.vn
Website: callsales.vn


