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1. TỔNG QUAN 

Là một doanh nghiệp trong cộng đồng hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi 

hiểu rằng quá trình phát triển của mình chính là quá trình truyền tải và gia tăng giá trị cũng 

như sự hài lòng cho khách hàng. Để làm được việc này, chúng tôi sử dụng phần mềm 

genCRM – sản phẩm do chính chúng tôi xây dựng và không ngừng cải tiến để đáp ứng tốt 

hơn những thay đổi không ngừng của thị trường, khoa học quản trị và công nghệ thông tin.  

Chúng tôi đề cao tính khoa học, quy trình hóa, tự động hóa và đơn giản hóa để genCRM trở 

thành công cụ tồn tại đồng nhất với các hệ thống quản trị khác của doanh nghiệp. Khoa học 

quản trị kết hợp với công cụ tự động hóa chắc chắn sẽ giúp nâng cao năng suất và đảm bảo 

sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

Triết lý thiết kế của của chúng tôi là “Kiểm soát trong tự do” và mục tiêu chúng tôi hướng 

tới là giúp nhà quản trị thực sự tự do cho chiến lược phát triển doanh nghiệp chứ không phải 

mất thời gian với công tác quản trị hằng ngày. 

Phiên bản phần mềm quản trị quan hệ khách hàng dành riêng cho lĩnh vực giáo dục ngoài 

các chức năng của một hệ thống CRM chuẩn còn có các tính năng đặc thù dành riêng cho 

một trung tâm đào tạo, nhờ vậy, genCRM Education cho phép doanh nghiệp chỉ cần sử dụng 

duy nhất một hệ thống cho toàn bộ hoạt động đào tạo và quản trị khách hàng của mình. 

2. TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG PHẦN MỀM CRM 

Người lãnh đạo khi xây dựng doanh nghiệp đã có tầm nhìn và chiến lược để phát triển doanh 

nghiệp của mình, trong đó, chiến lược về khách hàng – thị trường với các mục tiêu liên quan 

tới khách hàng/bán hàng/marketing và chăm sóc khách hàng đóng vai trò trọng yếu bên cạnh 

chiến lược về tài chính, sản phẩm, vận hành,... Trong khoa học quản trị, tầm nhìn và chiến 

lược về khách hàng – thị trường được gọi chung là chiến lược CRM. Khi nền tảng lý thuyết 

đã có, người lãnh đạo cần công cụ là các phần mềm CRM để hiện thực hóa chiến lược CRM. 

Với phần mềm CRM, doanh nghiệp có thể dễ dàng số hóa, tự động hóa và nâng cao năng 

suất lao động, sẵn sàng cho việc mở rộng quy mô và chuẩn hóa toàn bộ quy trình quản trị.  

Lợi ích của phần mềm CRM có thể sơ bộ như sau: 

- Số hóa cơ sở dữ liệu khách hàng, xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, có tổ 

chức, dễ dàng phân loại và tìm kiếm. Tập trung thống nhất các nguồn dữ liệu khách hàng 

hiện tại của toàn doanh nghiệp. 

- Tái sử dụng nguồn dữ liệu khách hàng khi phát triển thị trường cho các sản phẩm mới. 

- Tự động hóa, đơn giản hóa, tiết kiệm thời gian cho bộ phận kinh doanh trong các công 

việc hàng ngày, nhờ vậy giúp doanh nghiệp tăng năng suất và tăng năng lực phục vụ 

khách hàng mà không phải tăng quy mô nhân sự. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nhờ tự động hóa các công việc chăm sóc. 

- Phân loại, tổ chức dữ liệu khách hàng một cách khoa học, chuyên nghiệp. 

- Thống kê, phân tích tình hình khách hàng, hỗ trợ ra quyết định kinh doanh. 

- Đơn giản hóa quá trình marketing (bao gồm cả email marketing, sms marketing và 

marketing truyền thống) bằng việc tái sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng đã xây dựng với 

các công cụ tích hợp sẵn trên phần mềm. 

- Đơn giản hóa công tác quản lý nội bộ, giảm thời gian báo cáo giữa các bộ phận. 

- Xây dựng môi trường làm việc online, chuyên nghiệp, kiểm soát tại mọi nơi, mọi lúc. 
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3. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

- Hướng đến khách hàng: genCRM cung cấp cái nhìn toàn diện về mỗi khách hàng, qua 

đó có thể phân loại khách hàng thành nhóm với các tiêu chí khác nhau, định ra các chính 

sách riêng đối với từng nhóm khách hàng đó. Với genCRM, doanh nghiệp có thể biết 

được một khách hàng đã mua hàng của mình từ bao giờ, đã dành bao nhiêu tiền để mua 

hàng hóa của bạn, họ có thỏa mãn với sản phẩm và dịch vụ của bạn không, họ có mong 

muốn và nhu cầu gì thêm nữa không, … genCRM sẽ thiết lập các kênh giao tiếp với 

khách hàng như email, gọi điện, nhắc nhở những dịp kỷ niệm của khách hàng cũng như 

cung cấp công cụ để bạn kiểm soát quá trình thực thi của bộ phận kinh doanh, từ đó 

khách hàng của bạn sẽ luôn được chăm sóc tốt nhất, thỏa mãn tốt nhất. 

- Tự động hóa các quy trình kinh doanh: genCRM không chỉ là việc ghi chép thông tin 

về khách hàng mà còn đóng vai trò là văn phòng kinh doanh trực tuyến của bạn. Với các 

tính năng của một hệ thống làm việc cộng tác, genCRM giúp nhanh chóng tổ chức 

phòng kinh doanh trực tuyến, tạo các nhóm bán hàng với sự phân công công việc và 

kiểm soát tối đa tới từng nhóm, từng nhân viên kinh doanh ngay trên hệ thống. 

- Tính năng đa dạng: genCRM cung cấp các tính năng đa dạng từ việc quản lý nội bộ 

như tổ chức bộ phận kinh doanh, sản phẩm, nhà cung cấp, … đến việc quản lý chi tiết 

thông tin về khách hàng, hợp đồng, sản phẩm, đối tác, ước tính doanh thu/chi phí, thống 

kê kết quả kinh doanh…  

- Đơn giản hóa tối đa: genCRM được thiết kế theo hướng đơn giản hóa tối đa, ứng dụng 

các công nghệ mới nhất để công nghệ thông tin thực sự là công cụ hữu ích chứ không 

phải là gánh nặng cho doanh nghiệp hay gia tăng sự phụ thuộc vào công nghệ của doanh 

nghiệp. “Thời gian của bạn hãy dành tối đa cho khách hàng của bạn” – đó là tiêu chí 

thiết kế của genCRM.  

- Chuyên nghiệp: việc ứng dụng genCRM vào công tác quản lý sẽ khẳng định và nâng 

cao hơn nữa môi trường làm việc chuyên nghiệp của mỗi doanh nghiệp, từ đó góp phần 

nâng cao uy tín và vị thế của công ty trước khách hàng và chính các nhân viên của mình. 

- Triển khai linh hoạt: genCRM là ứng dụng dạng web-based do vậy, có thể cài đặt trên 

môi trường cloud để truy cập ở mọi nơi, mọi lúc. genCRM cũng có thể cài đặt trong 

mạng nội bộ của doanh nghiệp để đạt được mức độ bảo mật tối đa. 

- Tùy ý tùy biến phần mềm: genCRM cung cấp nền tảng để doanh nghiệp có thể tùy ý 

điều chỉnh phần mềm cho phù hợp nhất với đặc thù của mình mà không cần phải lập 

trình thêm, nhờ vậy giúp doanh nghiệp nhanh chóng có hệ thống để sử dụng, giảm chi 

phí và rủi ro trong triển khai dự án. 

- Thiết kế dành riêng cho các trung tâm đào tạo: genCRM Education được điều chỉnh 

và bổ sung các module riêng biệt cho các trung tâm đào tạo, nhờ vậy, phần mềm đáp 

ứng một cách phù hợp với nhu cầu quản lý và gần gũi với hoạt động của người dùng. 

 

genCRM Education là công cụ Tất-Cả-Trong-Một với đầy đủ các vũ khí của người 

kinh doanh trong nền kinh tế tri thức đa nền tảng:  

Email – SMS – Call Center - Mobile – Social Network 
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4. CÁC MODULE CHỨC NĂNG 

 

Sơ đồ chức năng tổng thể của phần mềm 

4.1 Quản lý học viên 

Khách hàng hay học viên là đối tượng quản lý chính trong bất cứ một phần mềm CRM 

nào. Trong genCRM Education, khách hàng được phân loại chi tiết theo các thông tin 

như thông tin liên hệ, phân loại, trạng thái, nhu cầu học,… 

Các chức năng chính: 

- Quản lý thông tin học viên bao gồm học viên tiềm năng, học viên đã từng học và học 

viên không theo dõi. 

- Phân loại học viên: mỗi khách hàng được phân loại theo nhiều tiêu chí phụ thuộc vào 

quy trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, như phân loại theo độ tuổi, nhu cầu học, 

khu vực địa lý, trình độ bằng cấp hiện tại,… Các tiêu chí là do người dùng tùy ý định 

nghĩa. 

- Quản lý đầu mối liên lạc: một khách hàng có thể có một hoặc nhiều đầu mối liên lạc 

với đầy đủ các thông tin của một cá nhân cụ thể để có thể liên hệ lại sau này hoặc 
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thực hiện việc chăm sóc khách hàng trực tiếp đến đúng đối tượng có khả năng quyết 

định cao nhất. Ví dụ: học viên là trẻ em thì có thể lưu đầu mối là bố mẹ. 

- Quản lý lịch sử giao dịch học viên: như ghi chép các lần gọi điện, gửi thư, báo giá, 

hoặc các lần gặp gỡ trực tiếp,… cũng như toàn bộ lịch sử học tập, yêu cầu hỗ trợ, …  

- Chia sẻ thông tin khách hàng: một khách hàng có thể được chia sẻ một phần hoặc 

toàn bộ cho những nhân viên kinh doanh khác trong công ty. Thông tin chia sẻ sẽ 

được thông báo trên hệ thống hoặc qua email cho người được chia sẻ. 

 

Dashboard khách hàng 

 

 
Danh sách khách hàng 
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Chi tiết khách hàng 

 

 

Xem tổng quan về khách hàng 
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Lọc khách hàng 

 

 

Tìm kiếm theo các tiêu chí 
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Thao tác nhanh với khách hàng 

 

4.2 Quản lý cơ hội 

Cơ hội bán hàng là một nhu cầu học tập của học viên cần được tư vấn/chăm sóc để học 

viên quyết định đăng ký học. Trên genCRM Education, các cơ hội có thể do nhân viên tư 

vấn nhập thủ công hoặc cũng có thể tự động được đẩy về CRM từ website, landing page, 

tổng đài tư vấn hoặc từ Facebook fanpage. 

Các bước trong cơ hội bán tương ứng với các bước trong chu trình kinh doanh (sales-

cycle) của doanh nghiệp. Theo dõi một cách sát sao các bước này giúp doanh nghiệp 

đánh giá được hiệu quả của nhân viên, phân tích nguyên nhân khiến cho nhân viên 

không thể chốt sales, từ đó kịp thời đưa ra chiến thuật phù hợp với từng khách hàng. 

Các chức năng của quản lý cơ cơ hội: 

- Đánh giá khả năng thành công của cơ hội, doanh số dự kiến thu được. 

- Theo dõi lịch sử chăm sóc cơ hội của nhân viên. 

- Tạo và quản lý các phiên bản báo giá. 

- In báo giá theo mẫu. 

- Chuyển đổi cơ hội thành hợp đồng nếu cơ hội thành công. 

- Ghi nhận nguyên nhân khiến cơ hội thất bại. 
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Xem cơ hội theo nhân viên 

 

 

Báo cáo cơ hội 
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Cơ hội theo trạng thái 

 

 

Danh sách cơ hội 
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Thông tin chi tiết cơ hội bán hàng 

 

4.3 Quản lý đăng ký 

Kết quả kỳ vọng của quá trình tư vấn là học viên quyết định đăng ký học. Với module 

này, phần mềm cho phép quản lý được toàn bộ thông tin về các hợp đồng của học viên, 

theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng theo các lần thanh toán, xem báo cáo về doanh thu 

và chi phí liên quan, từ đó giúp doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả của công tác bán 

hàng với mỗi khách hàng cũng như hiệu quả của mỗi nhân viên kinh doanh. 

Các chức năng quản lý đăng ký: 

- Quản lý hợp đồng với khả năng thêm tùy ý các trường thông tin. 

- Tùy ý thiết kế các biểu mẫu in ấn. 

- Thu tiền và in phiếu thu theo biểu mẫu đã thiết kế. 

- Chuyển vào lớp sau khi học viên đã đăng ký học và thanh toán. 

- Tự động hóa quá trình thực hiện hợp đồng: phần mềm cho phép doanh nghiệp thiết 

lập các quy trình chuẩn và tự động tạo các đầu việc/nhắc việc trong quá trình thực 

hiện hợp đồng. 

- Tự động cảnh báo khi hợp đồng hết hạn hoặc đến hạn thanh toán theo thiết lập của 

người quản trị. 

- Quản lý chi phí: cho phép doanh nghiệp quản lý các chi phí liên quan đến mỗi hợp 

đồng như chi phí nguyên vật liệu đầu vào, chi phí hoa hồng, chi phí vận chuyển,… 
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Tổng hợp hợp đồng 

 

 

Danh sách đăng ký học 
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Thông tin chi tiết hợp đồng 

 

 

In biểu mẫu thu tiền 

4.4 Quản lý học 

Module quản lý học bao gồm các chức năng: 

a. Quản lý cơ sở 

- Một trung tâm đào tạo có thể có nhiều cơ sở giảng dạy ở nhiều tỉnh thành khác 

nhau. 

- Mỗi cơ sở sẽ có các  khóa học được thiết lập riêng cho cơ sở đó.  

- Mỗi cơ sở cũng sẽ có hệ thống nhân sự riêng, trong đó nhân viên của cơ sở này 

có thể biết hoặc không biết (tùy thuộc admin phân quyền) dữ liệu học của cơ sở 

khác. 
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Cơ cấu tổ chức 

b. Quản lý giảng viên 

- Giảng viên là người tham gia giảng dạy tại các lớp trong doanh nghiệp. 

- Mỗi giảng viên ngoài các thông tin cơ bản như thông tin liên hệ sẽ có các thông 

tin khác như lịch sử giảng dạy; thông tin đánh giá về giáo viên trong từng lớp mà 

học tham gia giảng dạy; dữ liệu chấm công và tính lương theo giờ giảng dạy. 

 

Form danh sách giảng viên 

c. Quản lý chương trình học 

- Chương trình học là các môn hoặc nội dung đào tạo chính của mỗi trung tâm. Ví 

dụ, trong trung tâm tiếng Anh có thể có các chương trình đào tạo như Tiếng Anh 

mẫu giáo, Tiếng Anh thiếu nhi, Luyện thi Ielts,… 

- Việc phân chương trình học cho phép doanh nghiệp đánh giá được hiệu quả và 

nhu cầu của thị trường về các nội dung đào tạo thông qua các báo cáo liên quan. 

d. Quản lý khóa học 

- Với mỗi chương trình học, hằng năm doanh nghiệp có thể mở một hoặc nhiều 

khóa học. Ví dụ, chương trình luyện thi Ielts có thể có khóa 1, khóa 2,… 
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- Mỗi khóa học sẽ bao gồm một hoặc nhiều lớp. Ví dụ, chương trình Ielts khóa 2 

gồm 3 lớp là Ielts lớp sáng, chiều, tối. 

- Phải mở lớp trong các khóa thì học viên mới có thể đăng ký vào học được. 

 

Danh sách khóa học 

 

 

Chi tiết khóa học 

e. Quản lý lớp học 

- Lớp học là đối tượng quản lý chính trong khối các chức năng dành riêng cho lĩnh 

vực giáo dục của genCRM.  

- Các học viên khi đăng ký (ký hợp đồng học tập) thì sẽ được sắp vào các lớp (phải 

mở lớp trước đó). 

- Các chức năng trong phần quản lý lớp bao gồm: 

• Quản lý danh sách học viên trong lớp 
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• Điểm danh theo các buổi học. Khi có học viên nghỉ học, phần mềm có thể tự 

động tạo công việc nhắc nhở để người quản lý có thể gọi chăm sóc cho học 

viên đó. 

• Chấm công cho giáo viên theo buổi dạy, giờ dạy 

• Thực hiện các nghiệp vụ trong lớp như: bảo lưu, chuyển lớp, dừng học. 

• Chấm điểm thi 

• Tương tác nhanh với học viên như: gửi email hàng loạt, gửi sms hàng loạt, 

theo dõi ngày sinh nhật của học viên trong lớp. 

 

Danh sách lớp học 

 

 

Chi tiết lớp học 
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4.5 Quản lý marketing 

Module Quản lý Marketing cho phép xây dựng các chiến dịch marketing bắt đầu từ việc 

xác định thị trường mục tiêu, đối tượng hướng tới, các bước thực hiện chiến dịch trên 

các kênh và theo dõi kết quả thực hiện.  

  Các chức năng bao gồm: 

- Quản lý chiến dịch marketing: target nhóm khách hàng mục tiêu, thiết lập ngân sách, 

kỳ vọng. 

- Email marketing: gồm các chức năng của một hệ thống email marketing chuyên 

nghiệp như: 

o Tích hợp các dịch vụ gửi email như Amazon, Mailchimp, Elastic. 

o Tạo các thư mẫu nhanh chóng và chuyên nghiệp 

o Gửi thư hàng loạt cho các khách hàng 

o Cá nhân hóa nội dung email  

o Xem báo cáo kết quả gửi thư: kiểm tra email lỗi, email mở, email click 

- SMS Marketing: gồm các chức năng giúp việc tận dụng SMS như một công cụ 

marketing và chăm sóc khách hàng: 

o Gửi SMS hàng loạt cho các khách hàng. 

o Cá nhân hóa nội dung SMS 

o Tạo SMS mẫu 

- Báo cáo kết quả chiến dịch marketing 
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Thông tin chiến dịch marketing 

 

 

Khách hàng trong chiến dịch 
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Tổng hợp kết quả chiến dịch 

4.6 Chăm sóc khách hàng 

Module này bao gồm các chức năng: 

- Quản lý yêu cầu: ghi nhận toàn bộ các yêu cầu từ khách hàng bao gồm cả việc tiếp 

nhận yêu cầu từ website, theo dõi quá trình xử lý yêu cầu của khách hàng. 

- Chuyển tiếp xử lý: các yêu cầu không thuộc phạm vi quản lý của nhân viên tiếp nhận 

có thể được chuyển tiếp cho người cấp cao hơn hoặc chuyển tiếp cho người khác phù 

hợp hơn. Việc chuyển cho các cấp xử lý sẽ được hệ thống lưu vết lại để tiện theo dõi 

kiểm tra sau này. 

- Cảnh báo quá hạn: các yêu cầu không được xử lý trong khoảng thời gian cho phép sẽ 

được hệ thống đưa ra các cảnh báo để người sử dụng dễ dàng kiểm soát các phần 

việc hỗ trợ khách hàng cần xử lý. 

- Chăm sóc khách hàng tự động: admin thiết lập các quy tắc để hệ thống tự động thực 

hiện như: 

o Tự động nhắc sinh nhật hoặc các ngày kỷ niệm 

o Tự động lên lịch chăm sóc sau bán hàng (ví dụ: hợp đồng hoàn thành thì gửi 

email cám ơn, sau 3 tháng thì nhắc gọi điện hỏi thăm, sau 1 năm thì gọi điện hỏi 

gia hạn dịch vụ,…). 

o Tự động gửi email khi kết thúc một lần hỗ trợ. 

o … 

- Quản lý khách hàng thân thiết và tích điểm: 
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o Tùy ý thiết lập các cấp khách hàng như khách vãng lai, khách hàng 

vàng/bạc/đồng, VIP,… 

o Tự động phân cấp khách hàng dựa vào doanh số tích lũy hoặc số lần khách mua 

hàng. 

o Tích điểm là tiền hoặc quy đổi tương ứng thành điểm dựa trên đơn hàng mua. 

o Sử dụng điểm để mua hàng. 

 

Quản lý phản hồi của khách hàng 

4.7 Quản lý công việc 

Vì việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cá nhân trong quá trình kinh doanh đóng vai 

trò quan trọng đối với sự thành công của các hợp đồng, chiến dịch bán hàng…, chức 

năng quản lý công việc của hệ thống giúp người dùng dễ dàng nắm được các đầu việc 

cần phải giải quyết, trạng thái của từng công việc. Bên cạnh đó, hệ thống hỗ trợ người 

quản lý giao việc và kiểm soát tình hình thực hiện công việc đã giao. 

  Các chức năng chính: 

- Quản lý công việc cá nhân: cho phép từng cá nhân lập kế hoạch làm việc của 

mình hàng ngày/hàng tuần. Hệ thống tự động nhắc nhở khi đến ngày thực hiện 

công việc hoặc tự động cảnh báo khi công việc đã quá hạn thực hiện. 

- Theo dõi tiến trình thực hiện công việc: cho phép những người liên quan đến 

công việc thêm các ghi chú của riêng mình về quá trình thực hiện công việc đó. 

- Giao việc cho nhân viên: người quản lý có thể tạo việc và giao việc ngay trên hệ 

thống. Việc được giao sẽ được gửi qua email hoặc thông báo trên hệ thống cho 

những người liên quan về tình hình thực hiện công việc đó. 
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- Tiếp nhận công việc được giao 

- Đánh giá công việc: với mỗi công việc đã hoàn thành, người quản lý có thể đánh 

giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên theo từng mức khác nhau , qua 

đó có thể đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của mỗi nhân viên. 

- Báo cáo giám sát công việc: người quản lý có thể dễ dàng xem được các báo cáo 

công việc hàng ngày/hàng tuần của nhân viên tại mọi thời điểm mà không cần 

yêu cầu nhân viên phải tạo. 

 

Form danh sách công việc 

 

 

Form chi tiết công việc 
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Lịch làm việc 

4.8 Báo cáo phân tích 

Hệ thống báo cáo đa dạng với nhiều loại báo cáo như báo cáo bán hàng, báo cáo doanh 

thu, báo cáo chi phí liên quan đến hợp đồng, báo cáo khách hàng, … Các báo cáo có thể 

được tạo theo nhiều tiêu chí, hiển thị dưới dạng bảng biểu hoặc biểu đồ trực quan. 

 

Dashboard báo cáo 
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Phân loại khách hàng 

 

 

Doanh thu theo sản phẩm 

4.9 Quản trị hệ thống 

Module Quản trị hệ thống giúp người quản trị thực hiện việc cấu hình các tham số cơ 

bản của hệ thống, xây dựng các từ điển dữ liệu chung cũng như xây dựng cơ cấu tổ chức 

phòng ban trong công ty, tạo người dùng và phân quyền cho người dùng. Module này 

cũng thực hiện các chức năng sao lưu và phục hồi hệ thống khi có phát sinh, kiểm soát 

các truy nhập đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống. 

Các chức năng bao gồm: 

- Xây dựng cơ cấu tổ chức linh hoạt: người quản trị có thể tùy ý xây dựng cơ cấu tổ 

chức mà không bị hạn chế số cấp (có thể bao gồm cấp Tổng công ty, công ty thành 
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viên, chi nhánh nước ngoài, các ban, phòng nghiệp vụ, các nhóm, …). Với khả năng 

xây dựng cơ cấu linh hoạt, genCRM có khả năng đáp ứng cho mọi mô hình kinh 

doanh và dễ dàng quản lý cả các cộng tác viên tự do. 

- Phân quyền theo chức vụ: người quản trị tạo cơ cấu chức vụ và gán các quyền cho 

từng chức vụ. 

- Quản lý dữ liệu danh mục và thiết lập các thông tin dùng chung 

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu: người quản trị có thể sao lưu dữ liệu tại mỗi thời điểm 

và khôi phục lại dữ liệu này khi có sự cố. Việc sao lưu và phục hồi được thực hiện 

hoàn toàn  trên giao diện phần mềm mà không cần phải sử dụng các công cụ bên 

ngoài khác. Dữ liệu sao lưu sau đó có thể ghi vào đĩa CD để lưu trữ.  

- Cảnh báo tự động: admin có thể: 

o Thiết lập sự kiện cảnh báo tự động: người quản trị tùy ý thiết lập các sự kiện mà 

hệ thống sẽ thực hiện việc cảnh báo tự động, ví dụ ngày sinh của khách hàng, 

ngày thành lập, khi nhân viên ký được hợp đồng mới, khi hết hạn hợp đồng, ...  

o Thiết lập hình thức cảnh báo: genCRM hỗ trợ 3 hình thức cảnh báo bao gồm 

cảnh báo trên phần mềm, cảnh báo qua email và cảnh báo qua sms. Người quản 

trị có thể tùy ý thiết lập sử dụng một hoặc đồng thời tất cả các hình thức cảnh báo 

này. 

o Thiết lập nội dung cảnh báo: với các cảnh báo gửi cho khách hàng, người quản trị 

có thể thiết lập trước các mẫu email hoặc mẫu sms để hệ thống sử dụng khi tự 

động gửi cho khách hàng. 

o Thiết lập thời gian gửi cảnh báo: thời gian gửi cảnh báo có thể được xác định tại 

thời điểm xảy ra sự kiện hoặc vào một giờ cụ thể trong ngày xảy ra sự kiện tùy 

người quản trị thiết lập. 
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Giao diện quản lý người dùng 

 

Thiết lập cảnh báo 
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5. CÁC MODULE ADD-ON 

5.1 Khách hàng thân thiết 

Module quản lý khách hàng thân thiết cho phép doanh nghiệp thiết lập một cách linh 

hoạt chính sách thành viên (membership) và tích điểm. Điểm tích có thể là điểm hoặc 

VNĐ và có thể được sử dụng để thanh toán cho các đơn hàng sau này.  

Các chức năng bao gồm: 

- Phân cấp không giới hạn khách hàng với các cấp như khách hàng thông thường, 

khách hàng đồng/bạc/vàng/vip/vvip/... 

- Tự động tăng/giảm cấp dựa vào doanh số tích lũy hoặc số lần mua hàng. 

- Tùy ý xây dựng cơ chế tích điểm theo từng cấp khách hàng. Cơ chế linh hoạt của 

genCRM giúp thiết lập cơ chế theo đúng đặc thù của mỗi doanh nghiệp. 

- Tùy chọn cho phép hoặc không cho phép dùng điểm để thanh toán. 

- Tùy ý thiết lập cơ chế thông báo, cảnh báo liên quan đến cấp khách hàng và chương 

trình tích điểm. 

5.2 Quản lý nhân viên 

Module quản lý nhân viên cho phép doanh nghiệp thiết lập cơ chế động để tính thu nhập 

cho các nhân viên của mình. Nhân viên có thể là người dùng phần mềm hoặc không.  

 Các chức năng bao gồm: 

- Xây dựng hệ thống KPI động. Số lượng KPI là không giới hạn và có thể được tính 

toán động từ dữ liệu trên phần mềm hoặc cho phép người dùng theo dõi ngoài và 

nhập thủ công vào phần mềm. 

- Xây dựng hệ thống chính sách cho từng phòng ban/nhân viên. Chính sách có thể áp 

dụng theo cơ chế tổng hợp từ các chính sách khác. 

- Tự động tính toán thu nhập của nhân viên dựa trên chính sách đang áp dụng. 

- Tùy ý thiết lập công thức tính thu nhập của nhân viên. Ví dụ: [thu nhập] = [lương 

cứng + phụ cấp + thưởng + hoa hồng + thưởng/phạt theo KPI]. 
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Danh sách chỉ tiêu (xây dựng tùy ý) 

 

Danh sách chính sách kinh doanh 
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Thiết lập lương cứng và phụ cấp 

5.3 Quản lý kho 

Module quản lý kho sử dụng cho các doanh nghiệp thương mại hoặc phân phối có hoạt 

động nhập hàng và theo dõi hàng tồn từ một trong các kho của mình. 

Các chức năng bao gồm: 

- Quản lý đa kho. Mỗi kho sẽ được gán cho các nhân sự chuyên trách với quyền sử 

dụng kho, quyền thu kho. 

- Quản lý nhà cung cấp. 

- Quản lý nhập hàng và điều chuyển hàng giữa các kho. 

- Theo dõi tồn kho với các chỉ số như tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa, tồn kho chuẩn. 

- Quản lý hàng hóa theo seri hoặc theo lô. 

5.4 Tích hợp Facebook 

Facebook đang là một kênh bán hàng quan trọng đối với rất nhiều doanh nghiệp, do vậy, 

khi CRM tích hợp với Facebook, doanh nghiệp có thể giảm thiểu được nhân sự chuyên 

trách trước kia vẫn phải có để tương tác với khách hàng; rút ngắn thời gian trả lời khách 

hàng nhờ hệ thống thông báo cập nhật theo thời gian thực. Ngoài ra, khi tích hợp, doanh 

nghiệp cũng giảm thiểu việc mất dữ liệu khách hàng khi chạy các chiến dịch quảng cáo 

nhờ tính năng ẩn thông tin tự động. 

Các chức năng bao gồm: 

- Tích hợp với một hoặc nhiều fanpage của doanh nghiệp. 

- Tự động lấy comment, inbox từ fanpage về phần mềm genCRM theo thời gian thực. 
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- Phân bổ tự động comment/inbox cho nhân viên. 

- Thêm bài mới, trả lời cho khách hàng ngay từ phần mềm nên doanh nghiệp không cần 

cho phép nhân sự vào Facebook nữa. 

- Tự động chuyển đổi khách hàng từ Facebook thành khách hàng trên CRM nếu có thông 

tin về số điện thoại hoặc email. 

- Đánh dấu khách hàng cần xử lý để không bị nhỡ. 

- Tự động ẩn comment nếu comment có chứa số điện thoại hoặc email. 

- Thống kê khách hàng tương tác trên Facebook theo nhiều tiêu chí. 

- Gửi tin nhắn Facebook hàng loạt cho các khách hàng đã từng có tương tác. 

5.5 Module API 

Module API cho phép người quản trị tạo không giới hạn các API để các phần mềm khác 

có thể tích hợp dữ liệu với phần mềm CRM, ví dụ: 

- API để nhận các phản hồi của khách hàng từ website về CRM 

- API để nhận dữ liệu mua hàng online từ các website thương mại điện tử 

- API để nhận đăng ký của khách hàng từ các landing page 

 

Giao diện trang quản lý các API 


