
TỔNG ĐÀI BIZCLOUD FONE 
GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP
VƯỢT QUA COVID VÀ HƯỚNG ĐẾN 
TƯƠNG LAI RA SAO?



Những con số đáng lưu ý trong dịch covid-19

• The Financial Brand của Mỹ: 57% khách

hàng chọn liên hệ bằng tổng đài. 

• Ngân hàng Thương mại Hoàng gia
Canada: yêu cầu gửi đến thông qua tổng
đài tăng gấp đôi

• Harvard Business Review: những công ty 
chăm sóc khách hàng thân thiết tốt sẽ
tăng doanh thu nhanh hơn 2,5 lần so với
những đối thủ cùng ngành



Hậu covid-19, 
đâu là xu 
hướng thế
giới?
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Hybrid 
working –
làm việc lai
thật ra rất
quen thuộc



Hiện trạng sử dụng tổng đài tại VN

• Hầu hết doanh nghiệp
đều có một tổng đài

• Hơn 95% đang sử dụng
analog

• Không phản ứng kịp khi
giãn cách xã hội

• E ngại khi chuyển đổi
sang tổng đài VoIP 



Giải pháp từ tổng đài BizCloud Fone
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Chuyển đổi nhanh từ
analog sang VoIP

Tái sử dụng analog tiết

kiệm chi phí

Khả năng mở rộng hơn

1 triệu máy nhánh

Đáp ứng hơn 20.000 

cuộc gọi đồng thời

Cam kết không rớt hay lỗi

Không giới hạn số

lượng đầu số kết nối

Không giới hạn dung 

lượng và thời gian ghi âm

Không giới hạn số lượng
cuộc gọi đồng thời



Giải pháp từ tổng đài BizCloud Fone

✓ Nhận và gọi khách hàng
ở bất kỳ đâu

✓ Gọi nội bộ miễn phí

✓Họp trực tuyến thông
qua conference room 
trên điện thoại
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Các gói giải pháp từ BizCloud Fone

Giải pháp 1

• IP Phone Polycom VVX150 

→ giảm 30%

→ Tặng 02 năm cước dịch vụ cho gói

tổng đài BizCloudFone 01 (6 ext) 

tương đương: 4,320,000vnđ

Giải pháp 2
• Tổng đài ảo BizCloudFone 02: 

18 ext

→ Tặng 02 năm cước dịch vụ

tương đương: 9,360,000vnđ

→ Tặng 01 điện thoại IP Phone 

Poly VVX150 tương đương: 

1,650,000vnđ
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Danh sách quà tặng (cho mini game)

Quà tặng 1
• 3 tháng sử dụng miễn phí BizCloud

Virtual Private Cloud Basic: 
16,200,000vnđ 

16 Core vCPU
32GB RAM

500GB SSD STORAGE
04 IP PUBLIC

Unlimited DATASTRANFER
100 Mbps BANDWIDTH

Quà tặng 2
• 18 tháng sử dụng tổng đài ảo

BizCloudFone 03 (45 ext): 
16,200,000vnđ

Không giới hạn cuộc gọi đồng thời

3 đầu số kết nối

Không giới hạn ghi âm cuộc gọi

Support 24/7

Khách hàng trúng thưởng có thể lựa chọn 1 trong 2 quà tặng


