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GIỚI THIỆU PREDICTIVE DIALER

NEW PBX

Predictive Dialer là gì?
• Hệ thống quay số hàng loạt theo danh sách số điện thoại được import vào hệ thống
• Khi cuộc gọi được nghe máy thì hệ thống sẽ phân bố thông minh đến danh sách các Agent để đàm thoại
• Hệ thống rút ngắn thời gian quay số và loại bỏ các số điện thoại không kết nối được 

Ưu điểm
• Rút ngắn thời gian quay số
• Lọc bỏ các số điện thoại báo bận, không 

nghe maý…
• Agent đạt mức hiệu suất tối đa, tăng gấp 

nhiều lần so với gọi thông thường



Luật phân bố Agent
• Roud Robin, Top-down, Ring-all, Agent with least talking time…

Import danh sách khách hàng
• Import danh sách khách hang vào chiến dịch từ file excel
• Nhập thủ công trên giao diện

Thiết lập gọi lại
• Số lần gọi ra
• Khoảng thời gian gọi lại

Điều chỉnh tốc độ tự động
• Điều chỉnh tốc độ quay số theo số Agent và cuộc gọi chờ
• Có thể tinh chỉnh bằng tay

Nhiều chiến dịch đồng thời
• Tạo nhiều chiến dịch đồng thời cho mỗi Team, phòng ban
• Giám sát, báo cáo riêng theo từng chiến dịch

Báo cáo, Monitor Realtime
• Gám sát chiến dịch Realtime
• Báo cáo kết quả và tình trạng chiến dịch
• Báo cáo chi tiết cuộc gọi, file ghi âm

TÍNH NĂNG HỆ THỐNG

NEW PBX



LUẬT PHÂN BỐ AGENT

NEW PBX

LUẬT PHÂN BỐ AGENT
• Ring All
• Longest-Idle-agent
• Round-robin
• Top-down
• Agent with least talking time
• Agent with fewest calls
• Random



IMPORT DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

NEW PBX

NHẬP DANH SÁCH KHÁCH HÀNG
• Tạo chiến dịch thực hiện
• Nhập dữ liệu khách hàng từ file mẫu hoặc API
• Nhập thủ công trên hệ thống



THIẾT LẬP GỌI LẠI

NEW PBX

GỌI LẠI 
• Hệ thống quay số gọi lại những cuộc gọi 

không kết nối thành công
• Thiết lập số lần gọi lại
• Thiết lập khoảng cách gọi lại



TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ

NEW PBX

NHẬN BIẾT VÀ ĐIỀU CHỈNH
• Công nghệ hệ thống thông minh phân tích số 

liệu và tính toán để tự động điều chỉnh tốc độ 
quay số cho phù hợp



NHIỀU CHIẾN DỊCH ĐỒNG THỜI

NEW PBX

KHÔNG GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG CHIẾN DỊCH
• Cùng 1 lúc thực hiện nhiều chiến dịch
• Quản lý và giám sát, phân quyền độc lập giữa các chiến dịch



GIÁM SÁT CHIẾN DỊCH

NEW PBX

QUẢN LÝ CHIẾN DỊCH
• Giám sát Realtime bảng kết quả chiến dịch
• Tình trạng của Agent



BÁO CÁO CHI TIẾT

NEW PBX

BÁO CÁO CHI TIẾT
• Số khách hàng thành công, không thành công
• Thời lượng, Agent tiếp nhận, số lần gọi



CHI TIẾT CUỘC GỌI – GHI ÂM

NEW PBX

CHI TIẾT CUỘC GỌI – GHI ÂM
• Bộ lọc chi tiết cuộc gọi
• Nghe lại file ghi âm



TÀI KHOẢN DEMO

NEW PBX

https://cloud.telebot.vn

Username: smartdialer
Password: abc@123

https://cloud.telebot.vn/


PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

NEW PBX

CLOUD IN DEDICATED ON PREMISE

• Giá tính theo số lượng Agent và số tháng 
sử dụng

• Giới hạn số lượng chiến dịch theo số 
lượng Agent đăng ký

• Lưu trữ ghi âm 6 tháng
• Thanh toán trả trước tối thiểu 6 tháng
• Miễn phí khởi tạo hệ thống khi thanh 

toán 12 tháng

• Không giới hạn số lượng Agent
• Không giới hạn số lượng chiến dịch
• Trả phí 1 lần, sử dung vĩnh viễn
• Hỗ trợ miễn phí full support năm thứ 1, 

system support năm thứ 2
• Miễn phí triển khai và hướng dẫn sử 

dụng


