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Hng dn cu hình tng ài o hoàn chnh vi kch bn không có li chào (IVR)
ây là video hng dn cu hình theo Kch Bn tng ài 1:
Kch bn tng âì không có li chào.
- Khi khách hàng gi vào 2 u s 19009477 hoc 02862563737 s chuyn vào hàng i (hàng i s cha các s ni
b nh 101, 102, 103,104).
+ Khi gi vào hàng i s chuông xoay vòng các máy. Máy nhánh 101 s chuông trong 15 giây, sau 15
giây máy nhánh 101 không bt máy s chuyn qua máy nhánh 102, sau 15s máy nhánh 102 không bt
máy s chuyn qua máy nhánh 103, tng t 15s sau s chuyn qua máy nhánh 104.
+ Hàng i có tng thi gian chi là 2 phút, sau 2 phút mà 4 máy nhánh không máy nào bt máy s kt thúc
cuc gi.
Cu hình:
Bc 1. To các s ni b 101, 102, 103, 104
Bc 2. To hàng i cu hình và thêm 4 s ni b 101, 102, 103, 104 vào hàng i.
Bc 3. Cu hình khi gi vào 2 u s 19009477 và 02862563737 s chuyn vào hàng i.
Bc 4. Cu hình gi ra Mobile (09&hellip;) , Hotline (1800-1900), S bàn.

Hng dn cu hình tng ài o hoàn chnh vi kch bn có li chào (IVR) n gin
Kch Bn tng ài: Kch bn gi vào tng âì có li chào n gin.
1. Li chào trong gi làm vic.
Chào mng Quý khách ã gi n công ty PAVietnam. Quý khách vui lòng ch trong giây lát, cuc gi ca Quý
khách ang c chuyn n t vn viên.
2. Li chào ngoài gi làm vic.
Hin ti ang ngoài gi làm vic ca các t vn viên, Quý khách vui lòng truy cp vào website
https://pavietnam.vn hoc li tin nhn sau ting beep. Xin cm n.
3. Li chào máy bn.
Hin ti tt c các t vn viên u bn mong Quý khách vui lòng gi li sau.
4. Kch bn:

Thi gian làm vic ca công ty t 8h00 n 12h00 và t 13h00 n 17h00 t th 2 n th 6. Th 7 làm t 8h00 n
12h00.
Trong Thi Gian Làm Vic:
- Khi khách hàng gi vào 19009477 hoc 02862563737 trong gi làm vic s nghe Li chào trong gi làm vic
sau khi nghe xong s chuyn vào hàng i (hàng i s cha các s ni b nh 101, 102, 103,104).
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+ Khi gi vào hàng i s chuông xoay vòng các máy. Máy nhánh 101 s chuông trong 15 giây, sau 15
giây máy nhánh 101 không bt máy s chuyn qua máy nhánh 102, sau 15s máy nhánh 102 không bt
máy s chuyn qua máy nhánh 103, tng t 15s sau s chuyn qua máy nhánh 104.
+ Hàng i có tng thi gian chi là 1 phút, sau 1 phút mà 4 máy nhánh không máy nào bt máy s nghe Li
chào máy bn.
Ngoài Thi Gian Làm Vic:
- Khi khách hàng gi vào 19009477 hoc 02862563737 ngoài gi làm vic s nghe Li chào ngoài gi làm
vic. Sau khi nghe ting beep s bt group th thoi bao gn các s 101,102,103. Các s này mun nghe li th
thoi nhn gi *97 nhp mt khu nghe li th thoi và làm theo hng dn.
Cu hình:
Bc 1. To các s ni b 101, 102, 103, 104
Bc 2. To hàng i cu hình và thêm 4 s ni b 101, 102, 103, 104 vào hàng i.
Bc 3. To nhóm th thoi cho s ni b 101,102,103
Bc 4. To thông báo trong gi làm vic. Thông báo ngoài gi làm vic. Thông báo máy bn.
Bc 5. To khung thi gian, và to iu kin thi gian.
Bc 6. Cu hình khi gi vào 2 u s 19009477 và 02862563737 s chuyn vào hàng i.
Bc 7. Cu hình gi ra Mobile (09&hellip;) , Hotline (1800-1900), S bàn.

Hng dn cu hình tng ài o hoàn chnh vi Kch bn có li chào và tng tác phím vi
khách hàng
Kch bn li chào có tng tác phím vi khách hàng (nâng cao).
Gi làm vic (8h-11h và 13h-17h30 t th 2 -> th 6)
1. Trong Gi Làm Vic:
- Khi gi vào 19009477 hoc 02862563737 s nghe li chào nhn phím 1 gp h tr k thut ti H Chí Minh, Nhn
phím 2 gp h tr k thut ti Hà Ni, nhn phím 0 c h tr các vn khác.
+ Nhn phím 1 chuông tt c phòng k thut HCM t 101 n 104.
+ Nhn phím 2 chuông ngu nhiêu phòng k thut HN các máy (201-204) 10s, 5s ngh
+ Nhn phím 0 chyn qua 301 nu 301 bn s chuyn ra di ng.
2. Ngoài gi làm vic:
Khi gi vào 19009477 hoc 02862563737 nghe li chào nhn phím 1 chuyn vào th thoi (401, 402 cho
phép nhn th thoi qua email)
3. Cu hình gi ra:
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- Gi ra di ng không cn mã pin.
- Cu hình mã pin
- Gi ra các s hotline nh 1900, 1800 phi có mã pin mi goi ra c.
4. Cu hình:
1. To các s ni b 101-104, 201-204, 301, 401-402
2. To hàng i k thut HCM t 101 n 104, k thut HN các máy (201-204) 10s, 5s ngh
3. To nhóm th thoi cho s ni b 101,102,103
4. To IVR cho kch bn
5. To thông báo trong gi làm vic. Thông báo ngoài gi làm vic. Thông báo máy bn.
6. To khung thi gian, và to iu kin thi gian.
7. Cu hình khi gi vào 2 u s 19009477 và 02862563737 s chuyn vào hàng i.
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