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Thực trạng Vấn đề chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện thoại là một kênh quan trọng trong hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp, đặc thù là các loại hình kinh doanh và bán hàng qua điện thoại, chăm sóc 
khách hàng. Hầu hết các doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp tối ưu thay thế cho hệ thống thoại 
hiện tại hiện đã không đáp ứng đúng và đủ cho hoạt động bán hàng ngày càng phát triển của doanh 
nghiệp. Với lưu lượng cuộc gọi từ khách hàng ngày càng lớn thì hệ thống thoại hiện tại đã không xử lý 
tốt và đôi khi gây ra một số vấn đề ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, cụ thể như sau: 
• Khi có nhu cầu mua hàng & hỗ trợ, khách hàng thường phải nhớ nhiều số điện thoại khác 

nhau tại nhiều trung tâm/chi nhánh khác nhau. 
• Thông tin hỗ trợ, tư vấn sản phẩm, các chương trình khuyến mãi, các thức giải quyết vấn 

đề, cung cách làm việc, thái độ của nhân viên có sự khác biệt tại mỗi chi nhánh. 
• Đôi khi thiếu sự nhất quán thông tin, tính chuyên nghiệp trong công tác bán hàng và hỗ trợ 

khách hàng. 
• Hệ thống tổng đài hiện tại hiện không đáp ứng tốt việc phân phối cuộc gọi cho nên đôi khi 

gây ra tình trạng nghẽn mạch. 
• Do chưa có một trung tâm chăm sóc khách hàng chuyên biệt, các cuộc gọi đôi khi được 

chuyển đến nhiều người, nhiều khách hàng xử lý; hoặc rớt máy và khách hàng phải gọi lại 
từ đầu. 

• Chi phí vận hành cao do không thể quản lý hoặc thiếu công cụ kiểm soát một cách chuyên 
nghiệp 

 

Yêu cầu Yêu cầu đặt ra cho hệ thống Telesales triển khai mới phải đáp ứng đúng và đủ mọi vấn đề còn tồn tại 
và cải thiệu tính năng và hiệu năng của hệ thống tổng đài giữa các văn phòng và chi nhánh của trường. 
Mục tiêu đặt ra: 
• Giải pháp Telesales hoàn chỉnh có khả năng đáp ứng tốt nhu cầu liên hệ khách hàng. 
• Xây dựng trung tâm chăm sóc khách hàng và bán hàng chuyên nghiệp. 
• Thông tin nhất quán trên toàn hệ thống. 
• Hạn chế THẤP NHẤT tình trạng mất liên lạc giữa khách hàng và trung tâm. 
• Nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc cho bộ phận chăm sóc khách hàng với hệ thống 

báo cáo đánh giá chuyên nghiệp. 
• Khả năng mở rộng và nâng cấp không bị giới hạn. 
• Kiểm soát chi phí cước điện thoại hiệu quả và chi phí liên lạc giữa các trung tâm, chi nhánh 

thông qua hệ thống VoIP (mô hình đa chi nhánh) 
• Quản lý, cập nhật thông khách hàng và lịch sử giao dịch để có những chiến lược bán hàng 

và hỗ trợ khách hàng tốt nhất. 
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Xorcom XSMC™ Xorcom XSMC™ là hệ thống phần cứng và giải pháp tổng đài IP ứng dụng công nghệ VoIP do Xorcom 
(Israel) phát triển. Với đội ngũ kỹ sư, chuyên viên hùng hậu Xorcom đã khai thác sức mạnh của mã 
nguồn mở Asterisk (phiên bản thương mại) với một thiết kế thông minh (USB 2.0) theo dạng Module, 
đây chính là lợi thế của các sản phẩm Xorcom có thể đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của từng doanh 
nghiệp từ nhỏ đến lớn và các hệ thống chuyên nghiệp khác. 
 
Sản phẩm của Xorcom làm cho việc triển khai, cài đặt, thiết lập một hệ thống tổng đài IP và thiết bị đầu 
cuối được thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chúng tôi tự hào cung cấp các thiết bị và giải 
pháp với nền tảng cao nhất.  
 
Giải pháp XSMC™ Telesales được đề xuất bởi Xorcom đáp ứng một cách hoàn hảo và chính xác nhất 
mọi nhu cầu bán hàng một cách chuyên nghiệp. Vấn đề chăm sóc khách hàng và bán hàng qua điện 
thoại là một kênh quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đặc thù là các loại hình 
kinh doanh và bán hàng qua điện thoại, chăm sóc khách hàng. 
 

Giới thiệu sản 
phẩm Xorcom 

Xorcom Channel Bank - Astribank™ 
Astribank là sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn công 
nghiệp sử dụng giao tiếp USB 2.0 để giao tiếp với máy chủ tổng 
đài Xorcom. Astribank còn được gọi là một ngân hàng kênh PSTN (Channel Bank) được đặc biệt thiết kế 
cho hệ thống tổng đài Xorcom. Thiết kế theo dạng chuẩn công nghiệp rack 19”, một Astribank hỗ trợ 
lên đến 32 cổng analog, hoặc lên đến 144 kênh analog và PRI. 
 

Xorcom IP PBX Appliances 
Xorcom IP-PBX là hệ thống tổng đài IP độc lập ứng dụng phần mềm nguồn mở Asterisk (phiên bản 
thương mại) và Astribank được kết nối với IP-PBX thông qua giao tiếp USB 2.0. Hệ thống có thể đáp 
ứng tốt mọi nhu cầu liên lạc của doanh nghiệp từ nhỏ lên đến 1500 người. 
 

Small Business VoIP PBX - C/XR1000 
C/XR1000 là hệ thống tổng đài IP phù hợp cho doanh nghiệp vừa 
và nhỏ (< 30 người) được thiết kế theo chuẩn rack 19”. C/XR1000 
IP-PBX với các cổng PSTN hỗ trợ lên đến 10 cuộc gọi đồng thời và 
16 cổng analog (FXS và/hoặc FXO hoặc BRI). 
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Business VoIP PBX - C/XR2000 and C/XE2000 
C/XR2000 và C/XE2000 IP-PBX phù hợp cho doanh 
m trung (< 200 người), hỗ trợ lên đến 45 cuộc gọi đồng 
ến 160 cổng PSTN (analog FXS / FXO, BRI, PRI, CAS và 

hai dòng sản phẩm này được thiết kế theo chuẩn rack 19”, 
2000 và C/XE2000 là 02 dòng sản phẩm tương đương, chỉ khác nhau v
t kế bởi Xorcom. Dòng C/XR2000 là hướng cho các doanh nghiệ

bình, trong khi một loạt các dòng C/XE2000 được tối ưu hóa cho các doanh nghi
i cao hơn và/hoặc nhiều yêu cầu nghiêm ngặt khác của hệ thống. 

Enterprise VoIP PBX - C/XR3000 and C/XE3000 
n phẩm C/XR3000 & C/XE3000 IP-PBX phù hợp cho các doanh nghi
 trợ lên tới 300 cuộc gọi đồng thời (dòng C/XE3000 & 
hỗ trợ lên đến 480 cuộc gọi đồng thời), với 672 cổng 

PSTN (analog FXS / FXO, BRI, PRI, CAS và R2. Cả hai dòng sản phẩm 
c thiết kế theo chuẩn rack 19”, 2U, duy chỉ khác nhau về 

u hình phần cứng được thiết kế và đề xuất cho phù hợp với quy 
 thống. Tương tự như C/XR2000 & C/XE2000, dòng C/XR3000 

p có khối lượng cuộc gọi trung bình, trong khi dòng C/XE3000 đượ
i khối lượng cuộc gọi cao hơn và/hoặc nhiều yêu cầu nghiêm ng

Heavy Duty Complete Telephony System - CXE4000 
n phẩm CXE4000 IP-PBX được đề xuất cho các doanh 

p có quy mô lớn (1500 người), hỗ trợ lên tới 720 cuộc gọi 
i với 960 cổng analog (FXS / FXO) và 24 cổng Digital (BRI, 

PRI, CAS và R2).Dòng sản phẩm này được thiết kế theo chuẩn rack 
19”, 2U, duy chỉ khác nhau về cấu hình phần cứng được thiết kế và đề xu

XE4000 là dòng sản phẩm đề xuất cho doanh nghiệp với lưu lượ
ụng truyền thông khác 
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i ưu hóa cho các doanh nghiệp với khối lượng cuộc 

p cho các doanh nghiệp có quy mô lớn (1000 

 là hướng cho các doanh 
ợc tối ưu hóa cho các doanh 

u nghiêm ngặt khác của hệ thống. 

xuất cho phù hợp với quy mô của 

ợng cuộc gọi cực kỳ cao hoặc 
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CompletePBX with Built-in Redundancy – Blue Steel C/XT3000 
 
Dòng sản phẩm CXT3000 IP-PBX được đề xuất cho các doanh 
nghiệp có quy mô lớn (1000 người), hỗ trợ lên tới 550 cuộc gọi 
đồng thời với 800 cổng analog (FXS / FXO) và 24 cổng Digital 
(BRI, PRI, CAS và R2). Dòng sản phẩm này được thiết kế theo 
chuẩn rack 19”, 2U, là dòng sản phẩm mới nhất với 02 đĩa cứng Hot Swap (RAID1) và được nâng cấp 
toàn diện phù hợp với quy mô của các hệ thống lớn. C/XT3000 là dòng sản phẩm đề xuất cho doanh 
nghiệp với lưu lượng cuộc gọi cực kỳ cao hoặc các ứng dụng truyền thông khác 
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Phân hệ tổng đài 
Mô hình, phần cứng, hoạt 
động, ưu điểm… 

Tổng quan 
 

Phân hệ tổng đài Xorcom bao gồm phần cứng, phần mềm tổng đài mã nguồn mở Asterisk (phiên bản 
thương mại) và ứng dụng quản lý tổng đài, người dùng, thiết bị phần cứng. Là hệ thống tổng đài IP tiên 
tiến hoạt động trên hạ tầng mạng LAN sẵn có của doanh nghiệp. Mọi hoạt động liên lạc, truyền thông 
đều dựa trên nền IP mà không cần phải triển khai hạ tầng cáp nào khác. 
 
Hệ thống được ứng dụng, thừa kế và phát triển trên nền mã nguồn mở Asterisk (phiên bản thương 
mại). Hoạt động trền nền hệ điều hành Linux (RedHat, CentOS, Fedora…) với sự ổn định cao nhất. Phân 
hệ tổng đài được tích hợp và xây dựng trên những thành phần tối ưu, kiến trúc tập tin và CSDL đồng 
bộ nhằm đảm bảo sự ổn định và hiệu suất của hệ thống ở mức độ cao nhất. Hoạt động chính dựa trên 
các thành phần sau: 

• Channel API : Hỗ trợ ứng dụng Softswitch giao tiếp với phần cứng thông qua các giao thức VoIP 
như SIP, H323 và MGCP. 

• Codec API : Hệ thống có thể tương tác, quản lý và làm việc với các file âm thanh MP3, WAV, 
GSM… 

• PlayBack API: Tương tác và đọc các file âm thanh. 
• Applications : Cho phép phát triển và tương tác trực tiếp với hệ thống thông qua các ứng dụng 

ngoài. 
 
Chính vì vậy phân hệ tổng đài đảm nhiệm hầu hết các hoạt động từ tiếp nhận tín hiệu, xử lý, giải mã và 
phân phối dữ liệu, cuộc gọi đến người dùng. Quản lý tất cả các phần cứng liên quan sao cho đồng bộ 
và hoạt động với hiệu suất tối ưu nhất. 
 

Ưu điểm 
• Thiết kế linh hoạt cho nhiều quy mô hệ thống. 
• Triễn khai và lắp đặt nhanh chóng, hoạt động ổn định. 
• Cam kết không giới hạn số lượng người dùng (ứng dụng công nghệ mã nguồn mở) 
• Khả năng mở rộng cao nhất và gần như không giới hạn. 
• Thiết lập mạng hệ thống thoại đồng nhất cho doanh nghiệp mà không phân biệt vị trí địa lý. 
• Ứng dụng quản lý, tương tác thông minh và tiện dụng cho người dùng (tất cả được thực hiện qua 

giao diện Web). 
• Ứng dụng giám sát, báo cáo rất chi tiết theo nhiều tiêu chí khác nhau… 
• Chi tiết hơn được mô tả trong phần TÍNH NĂNG & HIỆU QUẢ KINH TẾ. 
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Mô hình  
hệ thống XSMC 
Telesales 

 
 

Thành phần hệ 
thống 

XSMC Primary Server 
 
Hệ thống tổng đài chính Xorcom (Primary) đóng vai trò làm 
tổng đài trung tâm phục vụ cho khối văn phòng. Hệ thống tổng 
đài IP với đầy đủ tính năng tiên tiến và thông minh hiện nay 
đảm nhận việc quản lý tất cả người dùng, cuộc gọi ra vào hệ 
thống và khả năng mở rộng người dùng không giới hạn và vô 
cùng linh hoạt cho tương lai. Hệ thống XSMC đảm nhiệm xử lý 
và phân phối cuộc gọi. 
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XSMC Backup Server (tùy chọn) 
 

Hệ thống XSMC dự phòng đảm nhiệm vai trò dự phòng và xử lý 
toàn bộ công việc thay cho hệ thống XSMC Primary trong trương 
hợp gặp sự cố nghiêm trọng: 
 
• Dự phòng ngay lập tức khi có bất kỳ sự cố nào với hệ thống 

XSMC Primary 
• Đồng bộ mọi dữ liệu với hệ thống chính, sẵn sang đáp ứng 

ngay tức thì. 
• Tăng thời gian đáp ứng cho toàn hệ thống lên đến 99.8% 
• Đảm bảo hoạt động của hệ thống, dữ liệu. 

 

Mô hình giải pháp dự phòng Twinstar High Availability 
 

Twinstar (High Availability Solution for Complete Xorcom Systems) – giải pháp dự phòng toàn diện cho 
hệ thống tổng đài IP Xorcom. Xem chi tiết cách thức hoạt động tại Mục Twinstar High Availability 
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Dinstar GSM Gateway 
Thiết bị Dinstar GSM Gteway hỗ trợ lên đến 
32 SIM với 32 cuộc gọi đồng thời. Kết nối với 
hệ thống tổng đài Xorcom thông qua mạng 
LAN. Sử dụng SIM Card trực tiếp lên đến 32 
SIM Card / thiết bị 
 
Specifications: 
• 32 SIM Cards channels  
• Support with 32 Concurrent calls 
• GSM: Quad-band 850/900/1800/1900MHz USSD, Open API for SMS/USSD 
• CDMA: 800MHz(Optional) PSTN and VoIP Hotline 
• WCDMA: 900/2100MHz(Optional) BCCH 
• Up to 32 Concurrent Calls PIN Code Management 
• Web-based Management 
• 02 x LAN 10/100M Base-Tx RJ45 
• IP v4, UDP/TCP, PPPoE, DHCP, FTP/TFTP ARP,RARP, NTP 
• Power Supply Input:100-240V,50-60Hz 
• Dimension(W/D/H): 440×270×75mm 
• Weight: 4.7kg 
• Package Weight: 8.2kg 

 

Điện thoại IP ATCOM + Tai nghe 
Bộ thiết bị điện thoại IP Atcom Rainbow R1L & Tai nghe 
sử dụng cho nhân viên thực hiện & tiếp nhận cuộc gọi 
tại trung tâm hoặc chi nhánh (nếu có). 
 
• Single SIP account with 2 calls, 
• 3-way conference 
• 132 x 52 monochrome LCD with backlit 
• Dual Ethernet Port 10/100Mbps 
• Non-PoE, HD Voice 
• Wall-mount bracket design 
• Power adapter included 
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Call Flows 
 

Cuộc gọi ra (Outbound Calls) 
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Cuộc gọi vào (Inbound Calls) 
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Danh mục  
tính năng 

Phân hệ tổng đài (PBX) 
 

STT Mô tả 
1 Ứng dụng phân phối cuộc gọi (ACD Queue) 
2 Ứng dụng tương tác thoại (IVR) 
3 Ứng dụng ghi âm, lưu trữ nội dung cuộc gọi (Recording) 
4 Ứng dụng ghi nhận chi tiết cuộc gọi (CDR) 
5 Ứng dụng hội thảo (Conference) 
6 Ứng dụng quản trị hệ thống thoại trực tuyến (System Administrator) 
7 Ứng dụng hộp thư thoại (Voicemail & Voicemail to email) 
8 Ứng dụng hỗ trợ gọi Video (Video call) 
9 Ứng dụng nhạc nhờ cho khách hàng (Music on hold) 
10 Ứng dụng sao lưu & phục hồi (Backup & Restore) 
11 Ứng dụng chặn số điện thoại (Blacklist) 
12 Ứng dụng định thời gian hoạt động của hệ thống (Time Conditions) 
13 Hỗ trợ kết nối Analog, Digital (E1), GSM và SIP Trunk 
14 Hỗ trợ đa dạng thiết bị đầu cuối: Analog Phone, IP Phone, Softphone, Smartphone 
15 Hỗ trợ API kết nối với hệ thống CRM 
16 Có khả năng nâng cấp hệ thống trở thành hệ thống XCS Contact Center 
17 Giải pháp hệ thống dự phòng hoàn chỉnh 1+1 – Twinstar High Availability 

 

Phân hệ XSMC Telesales 
 

STT Tính năng Mô tả chi tiết 
BILLING & QUOTA 

1 
Operator 
Management 

Quản lý nhà mạng 
Ứng dụng hỗ trợ quản lý và thiết lập các nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông hiện tại, cho phép tùy chỉnh theo thực tế thay đổi và các thông 
số cần thiết 

2 
Rate 
Management 

Quản lý cước 
Bạn có thể thiết lập giá cước của mỗi nhà cung cấp, mỗi hướng gọi ra, 
thiết lập cách thức tính cước và cho phép tùy chỉnh trực quan thông 
qua giao diện Web, 

3 Quota Quản lý hạn ngạch  
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Management > Hỗ trợ thiết lập hạn ngạch (định mức số tiền) cước gọi ra và báo cáo 
chi tiết hạn ngạch còn lại của mỗi người dùng, báo cáo hạn ngạch 
trong tháng. 
> Hỗ trợ lập hạn ngạch theo số phút trên mỗi SIM 

4 Billing Report 

Báo cáo cước chi tiết  
Ứng dụng hỗ trợ báo cáo cước chi tiết với nhiều điều kiện lọc, cho 
phép bạn trích xuất dữ liệu chính xác như bạn mong muốn như số gọi 
đi, số gọi đến, theo thời gian và mã PIN. 

CALL ROUTING 
1 SIM Group Hỗ trợ tạo nhiều nhóm SIM và định tuyến cuộc gọi theo nhà mạng 

2 SIM Routing 
Hỗ trợ định tuyến cuộc gọi theo mỗi SIM hoặc ngẫu nhiên theo nhóm 
SIM 

BLACKLIST & HOLDLIST (TÍCH HỢP CRM, DATABASE KHÁCH HÀNG) 

1 Blacklist 

Tính năng Blacklist 
Khi gọi ra toàn bộ các Extension phải được kiểm tra Blacklist, nếu có số 
đó thì chặn ngay cuộc gọi. Hệ thống có câu thông báo như “Số điện 
thoại này không cho phép gọi ra”. 

2 Holdlist Tính năng Holdlist 

  
> Trường hợp khách hàng mới 
Khách hàng không thuộc trung tâm nào hết. Cho phép extension gọi 
ra và gán khách hàng đó cho extension. 

  
> Khách hàng đã được gọi bởi extension 
Chỉ có extension quản lý khách hàng đó mới được quyền gọi ra. 

  
> Khách hàng đã được gọi ra bởi extension thuộc trung tâm. 
Chỉ những extension thuộc trung tâm mới được phép gọi ra cho khách 
hàng đó. 

3 Call block 
Không kết nối được với database trung tâm 
Toàn bộ extension  của trung tâm bị mất kết nối không được gọi ra. 

4 Un-hold 
Un-Hold sau một thời gian chỉ định 
Hệ thống sẽ kiểm tra thời gian để gỡ bỏ chỉ định extension quản lý 
khách hàng. 

5 Web-based Giao diện quản lý thông qua Web trực quan 
  >  Đăng nhập|đăng xuất 
  >  Quản lý danh sách “Blacklist”:  
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- Xem danh sách 
- “Import” danh sách từ file *.csv 
- Thêm số điện thoại thủ công. 
- Tìm kiếm số điện thoại bất kỳ trong danh sách 
- Xóa khỏi danh sách 

  

>  Quản lý danh sách “Holdlist”: 
- Xem danh sách. 
- Gỡ bỏ danh sách thủ công. 
- Tìm kiếm số điện thoại hoặc số extension. 

  

>  Quản lý người dùng:  
- Phân 2 cấp người dùng admin và user 
- Thêm, xóa, sửa user. 
- Phân quyền truy cập trang. 

6 Talk time 
Cấu hình thời gian “talk time” 
Cho phép cấu hình thời gian “talk time” mới được ghi nhận trong 
holdlist 

7 
Extension 
mapping 

Quản lý extension và số điện thoại khách hàng theo chi nhánh 
Cho phép quản lý extension và khách hàng theo từng chi nhánh 

8 
Call 
enable/disable 

Chức năng enable/disable local call 
Tính năng cho phép khách hàng của chi nhánh thì tất cả extension của 
chi nhánh đều có thể gọi thông qua cấu hình  “enable/disable” 
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Phân hệ tổng đài 
| PBX 
 

� Administrator:  
Quản lý phân hệ tổng đài. 

� Voicemail:  
Truy cập hộp thư thoại 
(do khách hàng lưu lại khi 
không có nhân viên hỗ 
trợ). 

� Realtime Monitor:  
Giám sát trực tuyến hoạt 
động của XSMC. 

� Telesales:  
Quản trị toàn bộ các tính 
năng & thông tin của 
Telesales. 
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Quản lý máy 
nhánh | 
Extensions 
 

� [1] Menu danh mục tính 
năng chính của hệ tổng 
đài 

� [2] Danh mục các 
Extensions hiện tồn tại 
trong hệ thống 

� [3] Tạo mới Extensions 
� [4] Các thuộc tính cho 

Extensions 

System Proposal 
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Tương tác thoại | 
IVR 
 

� [1] Đặt tên của cây IVR và 
file âm thanh lời chào sẽ 
tự động phát khi khách 
hàng chọn 

� [2] Danh mục cây IVR hiện 
tại của hệ thống 

� [3] Thuộc tính của cây IVR 
� [4] Danh sách phím cho 

phép khách hàng bấm và 
chọn dịch vụ phù hợp 

� [5] Thêm/Xóa cây danh 
sách phím bấm 

4 

System Proposal 
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Hàng đợt | 
Queue 
 

� [1] Danh mục hàng đợi 
hiện tại của hệ thống  

� [2] Tạo hàng đợi mới 
� [3] Danh sách Agent trong 

hàng đợi tiếp nhận cuộc 
gọi 

� [4] Thuộc tính hàng đợi 

System Proposal 
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Định tuyến cuộc 
gọi ra | 
Outbound 
Routes 
 

� [1] Đặt tên cho định tuyến 
gọi ra 

� [2] Danh sách các tuyến 
gọi ra hiện có của hệ 
thống 

� [3] Quy định cách thức 
quay số cho mỗi tuyến 

� [4] Sắp xếp thứ tự các 
Trunk để định tuyến cuộc 
gọi ra 

System Proposal 
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Định tuyến cuộc 
gọi vào | 
Inbound Routes 
 

� [1] Chọn số DID (số điện 
thoại /trung kế của công 
ty bạn) cho định tuyến gọi 
vào 

� [2] Danh sách các tuyến 
gọi vào hiện có của hệ 
thống 

� [3] Ghi âm 
� [4] Chọn kịch bản cho 

cuộc gọi vào 

System Proposal 
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Phân hệ 
Telesales | XSMC 
 

� Administrator:  
Quản lý phân hệ tổng đài. 

� Voicemail:  
Truy cập hộp thư thoại 
(do khách hàng lưu lại khi 
không có nhân viên hỗ 
trợ). 

� Realtime Monitor:  
Giám sát trực tuyến hoạt 
động của XSMC. 

� Telesales:  
Quản trị toàn bộ các tính 
năng & thông tin của 
Telesales. 
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Đăng nhập  
(Login) 
Được xây dựng trên nền tảng 
công nghệ HTML5, 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 thao 
tác, quản lý và truy vấn thông 
tin từ bất kỳ nơi nào với kết 
nối Internet (Home-based 
workers) mà không cần có 
nhiều kiến thức về công nghệ 
thông tin hoặc kỹ thuật. 

    
    

Quản lý hạn 
ngạch (Quota 
Management)  
 
Hệ thống XSMC cung cấp ứng 
dụng quản lý hạn ngạch cho 
mỗi người dùng theo tháng. 
Tính năng hỗ trợ kiểm soát 
cước cuộc gọi cho doanh 
nghiệp. Hạn ngạch được kiểm 
soát theo số tiền hoặc số 
phút trên mỗi máy nhánh 
hoặc thiết bị (SIM Card nếu 
bạn sử dụng GSM Gateway). 
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Báo cáo & Thống 
kê cước chi tiết 
(Billing)  
 
Hệ thống báo cáo & thông kê 
chuyên nghiệp hỗ trợ tích cực 
cho đội ngũ quản lý trong việc 
kiểm soát chi phí & hiệu quả 
hoạt động của trung tâm với 
nhiều tiêu chí trích xuất khác 
nhau. Bộ ứng dụng hoàn 
chỉnh cho phép trích xuất báo 
cáo theo định dạng *.CSV, 
*.PDF hỗ trợ thực hiện báo 
cáo định kỳ. 
 

 
 

Quản lý & thiết 
lập cước (Rate 
Management) 
 
Ứng dụng hỗ trợ thiết lập 
cước cho mỗi nhà cung cấp 
viễn thông hiện tại với công 
thức tính cước và mức được 
áp dụng theo quy định (như 
Block 6s+1). Hỗ trợ thiết lập 
cước cho cuộc gọi nội hạt, 
cuộc gọi di động cùng 
mạng/khác mạng, cuộc gọi 
liên tỉnh, cuộc gọi quốc tế. 
Thao tác nhanh chóng thông 
qua giao diện. 
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Quản lỳ nhà 
mạng (Operator 
Management) 
 
Ứng dụng quản lý nhà mạng 
hỗ trợ thiết lập các nhà mạng 
theo dãy các đầu số (Pre-fix) 
hiện tại, cho phép tạo mới, 
điều chỉnh và xóa các nhà 
mạng một cách nhanh chóng. 

 
Quản lý người 
dùng (User 
Management) 
 
Hệ thống XSMC cung cấp ứng 
dụng khởi tạo, tùy chỉnh và 
quản lý phân cấp cho mỗi 
người dùng. Hệ thống phân 
cấp người dùng, hạn việc quy 
xuất vào hệ thống, nhằm 
nâng cao tính bảo mật tuyệt 
đối, cùng với việc sử dụng giải 
thuật mã hóa HASH MD5 128 
bit. 

 

System Proposal 
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Quản lý nhiều 
Trung tâm/Chi 
nhánh (Center 
Management) 
 
Ứng dụng cho phép thiết lập 
và tạo nhiều trung tâm / chi 
nhánh với các số máy nhánh 
cố định hoạt động tại trung 
tâm đó. Hỗ trợ kiểm soát cuộc 
gọi giữa các trung tâm, hạn 
chế tình trạng chồng chéo dữ 
liệu khách hàng giữa các nhân 
viên bán hàng. Phân hoạch 
danh sách khách hàng của 
trung tâm nào, máy nhánh 
nào quản lý thì mới có thể 
thực hiện cuộc gọi. 
 

 

Tính năng 
Holdlist 
 
> Trường hợp khách hàng 
mới: Khách hàng không thuộc 
trung tâm nào hết. Cho phép 
máy nhánh gọi ra và gán 
khách hàng đó cho extension. 
> Khách hàng đã được gọi 
bởi extension: Chỉ có 
extension quản lý khách hàng 
đó mới được quyền gọi ra. 

 

System Proposal 
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Tính năng 
Blacklist 
 
Khi gọi ra toàn bộ các 
Extension phải được kiểm tra 
Blacklist, nếu có số đó thì 
chặn ngay cuộc gọi. Hệ thống 
có câu thông báo như “Số 
điện thoại này không cho 

phép gọi ra”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

System Proposal 
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Định tuyến cuộc 
gọi (ACD) 
 
Hệ thống phân bổ cuộc gọi tự 
động thông mình (ACD) cho 
phép định tuyến cuộc gọi từ 
khách hàng đến Agent theo 
đúng tiêu chí, nhu cầu của 
khách hàng, gồm có: 
� Time-based routing 

Định tuyến theo thời gian 
hoạt động của trung tâm 

� IVR Routing 
Định tuyến theo IVR (lời 
chào, hướng dẫn) 

� Group-based routing 
Định tuyến theo nhóm 

 

 

 

 

 

 
 

Hệ thống ACD của XSMC tự động tìm kiếm nhân viên có đủ điều kiện hỗ trợ và chuyển cuộc 
gọi của khách hàng 

Bán hàng #1 
Bán hàng #2 

Bảo hành 

Tư vấn 
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Giải pháp dự 
phòng | Twinstar 
 
Giải pháp dự phòng Twinstar 
(1+1) được xây dựng nhằm 
đáp ứng nhu cầu về hiệu 
năng của hệ thống lên đến 
99,9% 
� [1] Primary Server 

Chịu trách nhiệm xử lý 
toàn bộ yêu cầu cho hệ 
thống 

� [2] Backup Server  
Tự động active ngay khi 
Primary Server bị sự cố 

� [3] Astribank/VoIP 
Gateway/SIP Trunk 

 
Xorcom Astribank/VoIP Gateway/SIP Trunk được kết nối với hai hệ thống Primary và Backup thông 

qua cổng USB/SIP Trunk và đồng thời giám sát tình trạng hoạt động của hệ thống Primary. 
 

 
Khi máy chủ Primary bị lỗi (phần cứng, mất nguồn điện…), hệ thống sẽ tự động chuyển sang máy chủ 

Backup trong vài giây. 
(Youtube http://www.youtube.com/watch?v=c7fWXM5ARNY) 

 

1 2 

3 
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Lưu trữ & Ghi âm 
Giải pháp Xorcom mang đến 
cho khách hàng giải pháp lưu 
trữ tin cậy, hiệu suất cao và 
khả năng lưu trữ, truy xuất tối 
ưu nhất. 
� RAID 1 

Xorcom sử dụng công 
nghệ lưu trữ RAID 1 

� Hot-swapable 
Cho phép Hot-swap đĩa 
cứng (hiện chỉ hỗ trợ model 
Xorcom Bluesteel) 

� 7.2K  
Tốc độ truy xuất ổ đĩa 
7200rpm, 64M 

� 1TB 
Khả năng lưu trữ tối ưu 
lên đến 16,200 giờ hoặc 
675 ngày (~2 năm) 

System Proposal 
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Triển khai Bàn giao thiết bị 
 

Thời gian bàn giao: trong vòng hai (02) đến bốn (04) tuần kể từ ngày hợp đồng được ký kết. 
 

Kế hoạch triển khai 
 

STT Công việc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 Khảo sát hệ thống               

2 Bàn giao thiết bị               
3 Lắp đặt phần cứng               

4 Cài đặt hệ thống Xorcom               

5 
Xây dựng kịch bản cho hệ 
thống 

              

6 
Triển khai kịch bản cho hệ 
thống 

              

7 
Lắp đặt & cài đặt thiết bị đầu 
cuối 

              

8 Vận hành, giám sát, tinh chỉnh               

9 
Đào tạo & chuyển giao hệ 
thống 

              

10 Nghiệm thu               
 Đơn vị: ngày 

Mô tả công việc 
 

# Công việc Mô tả 

1 Khảo sát hệ thống 
Khảo sát hạ tầng và hệ thống thoại hiện tại (cài đặt, cấu hình, chính sách, 
kế hoạch triển khai) 

2 Bàn giao thiết bị Bàn giao thiết bị 

3 Lắp đặt phần cứng Lắp đắt, kết nối phần cứng hệ thống tại trụ sở. 

4 Cài đặt hệ thống XSMC Cài đặt hệ thống XSMC và hệ thống quản lý. 

5 
Xây dựng kịch bản cho 
hệ thống 

Xây dựng kịch bản hệ thống, cách thức đánh số và quay số. 

6 
Triển khai kịch bản cho 
hệ thống 

- Triển khai cấu hình phần mềm ứng dụng Softphone, Giám sát cuộc gọi 
cho nhân viên. 
- Tiến hành kết nối và truy xuất CSDL khách hàng của hệ thống. 



 

www.nttnetworks.com | 1900 6020 System Proposal - XSMC Enterprise Telesales Solution | Page 32 

 

- Vận hành, tinh chỉnh, giám sát và đào tạo người dùng thao tác với hệ 
thống. 

7 
Lắp đặt & cài đặt thiết 
bị đầu cuối 

Triển khai thiết bị đầu cuối & ứng dụng XAD 

8 
Vận hành, giám sát, 
tinh chỉnh 

Vận hành, giám sát và tinh chỉnh hệ thống. 

9 
Đào tạo & chuyển giao 
hệ thống 

Đào tạo Quản trị viên, Giám sát viên và điện thoại viên 

10 Nghiệm thu Nghiệm thu 

 
Ghi chú: 

• Thời gian là thời gian làm việc thực tế với hệ thống. 
• Thời gian có thể dài hơn so với kế hoạch (tùy thuộc vào phương thức kết nối với hệ thống CRM 

của khách hàng). 
• Thời gian không bao gồm thời gian trễ do yêu cầu hệ thống (ISDN, LAN, Power Supply). 
• Một số công việc có thể tiến hành song song. 
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Bảo hành  
& Hỗ trợ 

Bảo hành 
• Phần cứng hệ thống được bảo hành theo tiêu chuẩn của hãng. 
• Dịch vụ bảo hành có thể gia hạn và mở rộng (01 hoặc 03 năm) tùy theo nhu cầu của khách 

hàng. 

Hỗ trợ 
Trước khi triển khai: 

• Hỗ trợ xử lý hợp đồng với nhà cung cấp đường truyền (FPT, VTN, Viettel…) 
• Hô trợ xử lý đặt hàng nhanh chóng từ hãng. 
• Khuyến cáo và hướng dẫn lựa chọn những phần cứng phù hợp nhất có thể đáp ứng tốt nhất 

nhu cầu của khách hàng. 
Trong khi triển khai: 

• Triển khai dự án với quy trình hợp lý và chuẩn hóa, giảm thiểu và tiết kiệm thời gian. 
• Chúng tôi có thể hỗ trợ xây dựng kịch bản tốt nhất, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp 

hoặc tổ chức, nhằm nâng hiệu suất của hệ thống đáp ứng tốt nhất và hài lòng cho người sử 
dụng. 

• Hướng dẫn và chia sẽ kinh nghiệm triển khai, quản lý và xử lý sự cố cho nhân viên và quản trị 
viên. 

Sau khi triển khai: 
• Chúng tôi luôn cam đoan về chất lương hệ thống và dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng là tốt nhất, 

luôn đảm bảo về sự ổn định cho tính năng và hiệu năng của hệ thống. 
• Hỗ trợ kỹ thuật Online / Offline bất kỳ khi nào có nhu cầu. 
• Hỗ trợ và khuyến cáo cho sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp về quy trình, tiến trình 

xữ lý và triển khai, phần cứng… 
Thời gian đáp ứng cam kết: 

• Offsite : 24/7 qua email, phone, instant message 
• Onsite : trong vòng 02 giờ làm việc tại khu vực TP.HCM  
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Thông tin 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 Xorcom Co., Ltd 
 
Xorcom (Israel) được thành lập vào năm 2004, một trong những công ty đi đầu trong việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các 
sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là sản phẩm VoIP. Tất cả sản phẩm tổng đài IP của Xorcom trên nền 
tảng mã nguồn mở Asterisk (phiên bản thương mại), tạo ra các sản phẩm phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng, triển khai 
và lặp đặt nhanh chóng và đặc biệt là không tính license/người dùng. Kèm theo là những công cụ hỗ trợ tối đa việc vận hành 
và hoạt động cho hệ thống, giải pháp hoàn chỉnh cho khách hàng. 
 

Về XSMC™ 
 
Một trong những giải pháp Chăm sóc khách hàng và Bán hàng thông qua hệ thống tổng đài IP kết hợp với giải pháp GSM 
Gateway chuyên nghiệp được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư với nhiều năm kinh nghiệm. XSMC™ là một trong những giải pháp 
bán hàng (Telesales) và quản lý thông qua giao diện Web trực quan được thiết kế trên nền phần cứng máy chủ chuyên dùng 
với hiệu năng cao, bao gồm tất cả các tính năng từ cơ bản đến nâng cao của công nghệ VoIP. XSMC™ thực sự mang lại cho 
đội ngũ/trung tâm chăm sóc khách hàng của bạn những trải nghiệm hoàn hảo, và hỗ trợ tích cực trong việc định nghĩa lại 
cách thức chăm sóc khách hàng và nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên của bạn. XSMC™ là giải pháp tin nhắn được chúng tôi 
phát triển hoàn thiện cung cấp theo nhu cầu thực tế của nhiều doanh nghiệp đã và đang quan tâm đầu tư công cụ chăm sóc 
khách hàng và bán hàng chuyên nghiệp. 
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