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Chatbot

cÃ¡c hÆ°á»›ng dáº«n liÃªn quan tá»›i chat bot

Hng dn cu hình chatbot - robot chat
Chc nng Chat Bot cho phép Quý khách thit lp các câu tr li t ng, Quý khách có th thit lp các rule robot
nhn din câu hi và t ng chat tr li li Khách hàng.
I. Cu hình Chat Bot
Quý khách ng nhp vào tài khon mun cu hình Chat Bot, Quý khách vào Menu, ti mc Qun lý Chat
bot >> Chat bot
*** Cách vào Menu :
i vi Quý khách s dng giao din c, cm menu s nm phía bên trái , quý khách ch cn kéo xung và chn úng
mc cn vào cu hình
i vi Quý khách s dng giao din mi, Quý khách click vào biu tng 3 du gch (

) nm phìa trên cùng bên trái m ra menu chính

Click nút Thêm chat bot tin hành to rule mi cho Chat bot, Quý khách có th to nhiu iu kin, càng nhiu
iu kin thì Chat bot tr li càng chính xác.
Khi thêm Chat bot cn khai báo 3 mc :
Tiêu : Tên rule d nh
Chát bot tr li : ây s là ni dung chat bot tr li chat vi Khách hàng khi tha iu kin
T khóa : khai báo các t khóa và rule Chat bot nhn din câu hi.
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mc t khóa h thng cho phép khai báo filter nh sau:
[s] : Bt u câu hi bng cm t
[*] : Bt k cm t
| : khp vi 1 trong các cm t. Vi nhiu cm t xin vui lòng thêm ()
[e] : kt thúc câu hi cm t

VD 1: khách hàng hi 1 s câu nh sau
1. xin chào, xin vui lòng hng dn tôi gii quyt vn này
2. hello, please help me some thing
3. chào bn, xin bn có th hng dn giúp tôi gii quyt vn này c không
thì có th khai báo 1 rule filter nhn din cho 3 câu hi trên nh sau :
[*](xin chào|hello|chào bn)[*](hng dn|help me)[*]

Sau khi khai báo xong filter , Quý khách có th kim tra li xem filter va set hot ng có úng không bng
chc nng "Th chat bot".
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nh hình trên sau khi khai báo các filter và test th thì h thng s cho bit câu chat s khp vi rule filter nào.
Trong trng hp 1 câu chat khp vi nhiu rule thì h rule th hin trên cùng s c s dng tr robot tr li.
u tiên ca rule s cn c vào 2 yu t

Thông s u tiên (set ct " u tiên"). Giá tr t 0->9, 0 là u tiên thp nht, 9 là u tiên cao nht
Ch s dài ca rule. Trong trng hp nhiu rule (khp vi câu chat) có cùng u tiên thì rule nào dài hn s u tiên
hn

II. S dng Chat Bot
s dng c chat bot, Quý khách cn kích hot chat bot bng cách ng nhp vào user -> sau ó góc phía trên
bên trái, Quý khách check vào mc "Chat bot" chat bot hot ng, khi không mun s dng na Quý khách b
check

i vi giao din mi (V2), Quý khách vào menu và tích on tính nng chatbot lên

Khi chat bot ang c kích hot, và có cuc chat c h thng chuyn cuc chat cho nhân viên này thì chat bot s
hot ng và t ng tr li ngay c khi nhân viên này cha kt ni chat vi Khách hàng.

Generated by P.A Vietnam Ltd

3 of 9

Hng dn s dng smartchat thu thp thông tin khách hàng t ng
Smart Chat là 1 bot cho phép bn thu thp thông tin Khách hàng trc khi kt ni chat vi nhân viên mt cách
t nhiên.
H thng bot s chat hi khách hàng mt s thông tin ban u nh nhu cu ca khách, tên, email, sdt.
Sau ó da vào nhu cu ca Khách hàng mà bot có th kích hot kch bn h tr khách hàng hoc chuyn thành
chat ti nhân viên tip tc t vn.
s dng, trc tiên bn cn to 1 bot mi trong mc smart chat. : Bn vào Menu >> Qun lý Chat Bot >> Smart
Chat >> Click nút "Thêm Smart Chat"
*** Cách vào Menu :
i vi Quý khách s dng giao din c (V1), cm menu s nm phía bên trái , quý khách ch cn kéo xung và chn
úng mc cn vào cu hình
i vi Quý khách s dng giao din mi (V2), Quý khách click vào biu tng 3 du gch (

) nm phìa trên cùng bên trái m ra menu chính
B1 : Bc u tiên, bn nhp các thông tin c bn ca bot

Smart Chat (*) : Tên bot
S dng chat bot nhn din câu hi (*) : có thuc tính "kt hp chat bot sau khi kt thúc "
Không tích chn : Sau khi smart chat hi thông tin khách hàng xong s chuyn chat ngay cho nhân viên h
tr
Tích chn : Sau khi kt thúc smart chat, bot s nhn din câu tr li u tiên ca khách hàng xác nh nhu cu và
thc thi chat bot. Lu ý : chat bot phi c cu hình trc, xem hng dn

Generated by P.A Vietnam Ltd

4 of 9

B2 : Tip theo, bn s cài t các ni dung câu hi bot s dng hi thông tin khách hàng

H thng cung cp sn 5 loi câu hi c nh bào gm :

welcome : câu chào hi khách hàng u tiên, cng dùng s dng xác nh nhu cu ca khách. Khi khách tr li
câu hi u tiên này, câu tr li ca khách s c s dng kích hot chat bot (thuc tính "kt hp chat bot sau khi kt
thúc" B1 phi c chn)
fullname : câu hi xin thông tin tên y ca khách hàng
email : câu hi xin thông tin a ch email khách hàng
tel : câu hi xin thông tin s in thoi khách hàng
address : câu hi xin thông tin a ch khách hàng

- Trên mi câu hi h thng cung cp 3 ô nhp liu. Bn có th nhp ti a 3 câu hi bot la chn ngu nhiên s dng.
- ng vi mi câu hi s có 3 ct cu hình:
Th t : u tiên câu hi nào s xut hin trc, s càng nh càng u tiên.
Nhp sai : cho phép khách nhp sai ti a bao nhiêu ln. nu khách nhp sai thông tin bot s yêu cu khách
nhp li, ni dung bot s ly mc khai báo "Thông báo khi nhp sai" . Thuc tính này set bng 0 thì h thng
không kim tra nhp sai
không hin th : Tích chn bot không a ra câu hi ti mc này.
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Thông tin thêm :
Nhm giúp câu hi ca bot t nhiên hn. Phn ni dung câu hi h thng h tr s dng các t khóa sau: [DAY],
[DATE], [DATETIME], [FULLNAME], [EMAIL]
1. [DAY]: bui sáng, bui tra, bui chiu, bui ti
+ 3h - 10h: Bui sáng
+ 11h - 13h: Bui tra
+ 14h - 17h: Bui chiu
+ 18h - 02h: Bui ti
2. [DATE]: hin th dd-mm-YYYY
VD: 14-05-2019
3. [DATETIME]: hin th dd--mm-YYYY H:i:s
VD: 14-05-2019 11:18:25
4. [FULLNAME]: hin th tên ca khách hàng
5. [EMAIL]: hin th email ca khách

Lu ý : s dng c tính nng Smartchat, Quý khách phi cài t hình thc chat là Smartchat trong phn cu hình
"Cài t giao din & màu sc"

Sau ây là demo tính nng Smart chat kt hp vi chatbot kch bn

Hng dn thêm chatbot khi ang chat vi khách hàng [Version 2]
Tính nng này ch có trên giao din V2. Cho phép Quý khách va chat vi khách hàng va có th thêm
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chatbot. Trong quá trình chat các câu hi nào thng gp Quý khách có th click add ngay to chatbot cho
các tình hung tng t v sau.
s dng. Quý khách cn phi ang bt chatbot trên tài khon ca user. Vào Menu, kéo xung di và tich on mc
Chatbot

Có 2 cách thao tác thêm chatbot khi ang chat vi khách hàng
Cách 1 :
- Rê chut vào vùng tin nhn ca khách hàng s xut hin icon du +, Quý khách click vào tin hành thêm
chatbot
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- H thng s t ng ly nôi dung tin nhn làm tiêu cho chabot
- Quý khách cn nhp thêm keyword (có th copy toàn ni dung tin nhn làm keyword), và rule do Quý
khách t ra cho trng hp này.
- Nhp phn tr li bên di
- Nhn nút Save / Save and Run
Nút Save : h thng ch lu thành 1 rule trong chatbot
Nút Save and Run : H thng lu thành 1 rule trong chatbot và ly ni dung ó ra phn hi chat vi khách hàng

Cách 2:
- Quý khách chn vùng tin nhn ca mình (ã chat vi khách hàng), sau ó click nút "Add chatbot" Phía trên
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- H thng s t ng ly ni dung tin nhn này làm câu tr li cho chat bot
- Quý khách cn nhp thêm tiêu , và keyword cho chatbot theo rule Quý khách t ra cho trng hp này.
- Nhn nút Save lu li chatbot

Xem video hng dn add chat bot trong lúc chat
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