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Quý Doanh nghiệp kính mến,
Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy khách hàng và các tổ chức, doanh nghiệp tăng 
cường tương tác với nhau thông qua các nền tảng kỹ thuật số thay cho tiếp xúc 
trực tiếp. Cùng với đó là sự phát triển của xu hướng cá nhân hóa trên hành trình trải 
nghiệm khách hàng. Điều này đặt ra vấn đề cho các bộ phận Kinh doanh, Marketing 
và Chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp: Làm sao nâng cao năng suất lao 
động để đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng qua nhiều kênh khác nhau? Làm 
sao lưu trữ thông tin về khách hàng đầy đủ, chính xác và bảo mật tốt nhất? v.v...


Thấu hiểu điều đó, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Gadget đã phát triển 
Callio - một giải pháp Tổng đài thông minh tích hợp Quản lý Quan hệ khách hàng 
(Call Center CRM) với các tính năng ưu việt gồm: Quản lý thông tin khách hàng trên 
nền tảng tập trung; Giám sát và tăng cường năng suất lao động của nhân viên bán 
hàng; Đồng bộ hóa hệ thống giao tiếp với khách hàng. Từ đó, các công ty có cơ sở 
để đưa ra chiến lược nâng cao trải nghiệm khách hàng, tiết kiệm nguồn lực con 
người và tăng hiệu quả kinh doanh.


Kể từ khi ra mắt trên thị trường, Callio đã thiết lập hệ thống quản trị tương tác với 
khách hàng cho hơn 500 doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực: Tài chính, Bất 
Động sản, Bảo hiểm, Y tế... Callio cũng đã đồng hành tích cực với các "điểm nóng" 
về giao dịch qua điện thoại trong mùa lũ năm 2020 và đại dịch Covid 2021: Callio tài 
trợ 10.000 tài khoản với hơn 3 triệu phút gọi cho các lực lượng cứu hộ, cứu trợ, 
chăm sóc sức khoẻ để giải đáp nhanh chóng, kịp thời mọi thắc mắc của người dân.


Callio được đánh giá là giải pháp Call Center CRM có nền tảng công nghệ ổn định, 
dễ dàng thao tác, có khả năng mở rộng hệ thống không giới hạn và tính bảo mật dữ 
liệu tuyệt đối. Với tiềm năng đó, Callio chắc chắn sẽ đáp ứng được kỳ vọng của các 
Quý khách hàng, đối tác trong và ngoài nước khi gia nhập thị trường quốc tế trong 
năm 2022. Dù vậy, Callio trước hết là một giải pháp được phát triển dành riêng cho 
doanh nghiệp Việt Nam. Bởi thế, Callio kính mời Quý doanh nghiệp cùng trải nghiệm 
giải pháp và đóng góp ý kiến để Callio ngày càng hoàn thiện hơn nữa.

Thư ngỏ từ Founder & CEO

Giang Thiên Phú



Tổng quan

giải pháp Callio



Tổng đài trực tuyến 
thông minh
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Tiết kiệm cước phí cuộc gọi

Giải pháp cuộc gọi thực hiện trên 

nền internet (App to Call, App to 

App) giúp tiết kiệm cước phí cuộc 

gọi thông thường.

Gọi trực tiếp,

không cần quay số

Nhân viên thực hiện cuộc gọi hàng 

loạt chỉ với một cú nhấp chuột, giảm 

30% thời gian tìm số, quay số, chờ 

đổ chuông.

Số tổng đài duy nhất

Mọi nhân viên chỉ cần 01 số điện thoại 

duy nhất để liên hệ với khách hàng, 

giúp gia tăng nhận diện thương hiệu.

Chuyển giọng nói

thành văn bản

Sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 

mới nhất từ Google, tự động chuyển 

file ghi âm thành văn bản để lưu trữ nội 

dung cuộc gọi.

Nhân viên gọi điện và báo 
cáo tự động qua internet

Thực hiện và theo dõi chất lượng cuộc 

gọi với khách hàng mọi lúc, mọi nơi qua 

internet, không cần tới tổng đài theo 

hình thức truyền thống.

Xử lý dữ liệu thông minh

Hệ thống nhận diện khách hàng gọi 

đến; loại bỏ các thông tin bị trùng lặp, 

sắp xếp dữ liệu theo trường thông tin 

tùy chỉnh.

Tương tác đa kênh trên một 
nền tảng

Mọi tương tác với khách hàng (gọi 

điện, gửi SMS, gửi inbox zalo, 

facebook, email marketing) được 

thực hiện và lưu trữ trên một giao 

diện web/app duy nhất.
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CRM quản lý thông tin 
khách hàng

Bảo vệ dữ liệu khách hàng

Người dùng được phân cấp để tiếp 

cận thông tin về khách hàng. Các 

dữ liệu quan trọng được ẩn đi và 

bảo mật ở mức cao nhất.

Lưu trữ và phân chia dữ liệu

Dữ liệu về khách hàng được lưu trữ 

và phân chia cho các nhóm nhân 

viên, đảm bảo thông tin không bị 

mất hay gián đoạn khi nhân viên 

nghỉ việc.

Tạo quy trình chăm sóc 
khách hàng

Callio tư vấn quy trình chăm sóc 

khách hàng cho từng doanh nghiệp 

và thiết kế tính năng tùy chỉnh theo 

quy trình đó.

Cá nhân hóa lộ trình chăm 
sóc khách hàng

Nhắc lịch gọi điện thăm hỏi hoặc 

không làm phiền khách hàng, ghi 

chú các đặc điểm quan trọng về 

khách hàng, v.v...

Cập nhật báo cáo theo thời 
gian thực

Mọi hoạt động tương tác với khách 

hàng được báo cáo, thống kê trực 

quan theo thời gian thực.

Phân tích cơ hội bán hàng

Thu thập dữ liệu và phân tích các 

cơ hội bán hàng, xếp hạng khách 

hàng tiềm năng, khách hàng VIP, 

v.v...

Tích hợp với phần mềm 
khác

Callio tương thích dễ dàng với 

Facebook, Zalo và các ứng dụng 

CRM khác.



Với Callio,

các tổ chức có thể:

1 Quản lý thông tin 
khách hàng tập trung

 Dễ dàng nhập liệu thông tin khách 

hàng: nhập theo từng liên hệ, từ hầu 

hết các công cụ quản lý trên thị trường 

như Excel, CRM, POS, ERP..

 Tuỳ chỉnh thông tin hồ sơ khách hàng 

theo nhu cầu của từng doanh nghiệ

 Phân luồng dữ liệu theo quy trình chăm 

sóc của từng doanh nghiệ

 Theo dõi công việc chăm sóc theo 

hành trình khách hàn

 Bảo mật thông tin khách hàng, đảm 

bảo tài sản cho doanh nghiệ

 Thông tin khách hàng được chia tự 

động cho nhân viên

3Gia tăng trải nghiệm

khách hàng

 Khách hàng được nhận diện

 Khách hàng được follow theo đúng 

quy trình

 Khách hàng không bị bỏ rơi, bỏ quê

 Khách hàng được ghi chép lại lịch sử 

chăm sóc

2Giao tiếp đa kênh 
All-in-One với khách 
hàng, đối tác

 Tổng đài "trên mây" Callio giúp gọi 

App to Phone, Phone to App, App 

to App qua môi trường internet tiết 

kiệm chi phí với hầu hết các nền 

tảng phổ biến Facebook 

Messenger, Zal

 Trung tâm cuộc gọi tích hợp AI gọi 

điện, nhắn tin SMS, chat OTT, gửi 

email tự động.

06 Contact Center CRM Solution



4Nâng cao năng 
suất lao động cho 
đội ngũ

Phân công công việc tự động

 Nhân viên có thể làm việc từ x
 Phân quyền và phân công nhiệm vụ 

theo mô tả công việc của từng vị 
trí


 Tự động phân tích dữ liệu, báo cáo 
về số lượng và chất lượng cuộc gọi

 Giám sát công việc không thứ bậc, 
cải thiện tức thời chất lượng công 
việc với chức năng ghi âm cuộc gọi 
và các hình thức giao tiếp khác.

 Báo cáo thống kê tình trạng khách 
hàng theo quy trình giao tiếp 

Báo cáo hiệu quả công việc

Nâng cao năng suất lao động

 Gửi thông báo nhắc lịch chăm sóc 
với từng trường hợp cụ th

 Hướng dẫn ghi chép lịch sử chăm 
sóc khách hàn

 Giảm thời gian chờ đợi do được hệ 
thống tự động quay số, đổ chuông

 Ứng dụng Call Bot chiến dịch gọi, 
nhắn tin và email hàng loạ

 Hiển thị tập trung tất cả các màn 
hình tương tác với khách hàng trên 
cùng một ứng dụng Callio

 Chat nội bộ, Video hội nghị nội bộ

5Đáp ứng nhu cầu 
mở rộng

 Tính ổn định
 Số lượng nhân viên, số lượng khách 

hàng, số lượng địa điểm phạm vi
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Với Callio,

các tổ chức có thể:



Tối ưu trải nghiệm người dùng

Quá trình cài đặt, hướng dẫn sử dụng đơn giản, 

doanh nghiệp và nhân viên có thể sử dụng 

Callio thành thạo ngay từ lần đầu tiên.

Trải nghiệm đa kênh liền mạch

Tương tác với khách hàng trên các kênh khác 

nhau được đồng bộ, đưa về một nền tảng duy 

nhất.

Hỗ trợ triển khai linh hoạt 


nhiều mô hình kinh doanh

Cho phép nhân sự làm việc từ xa, không phụ 

thuộc không gian, thời gian nhưng theo dõi, 

đánh giá chính xác hiệu quả công việc.

Củng cố sức mạnh thương hiệu

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng và lòng 

trung thành với thương hiệu thông qua hành 

trình chăm sóc khách hàng được cá nhân hóa, 

triển khai kịp thời, chu đáo.

Chủ động về công nghệ

Thường xuyên nâng cấp, cải tiến công nghệ 

nhằm mang tới giải pháp đạt theo tiêu chuẩn 

quốc tế và đảm bảo dữ liệu khách hàng được 

bảo mật toàn vẹn.

Tổng đài thông minh tích hợp CRM Callio không chỉ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm 

chi phí tương tác với khách hàng, loại bỏ các yếu tố phức tạp và độ trễ trong quy trình 

chăm sóc khách hàng mà còn mang đến những giá trị vượt trội:

Tại sao nên chọn Callio?
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Khách hàng

của Callio

Lucas 
Global
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Khách hàng

tiêu biểu

Gói dịch vụ: 

Pro

Ngành hoạt động

Bảo hiểm

Callio giúp Daiichi tăng doanh số lên gấp 3 

và tiết kiệm thời gian gấp 2 lần

 Chiến dịch gọi điện và phân loại dữ liệu 

tự động giúp phân loại khách hàng sau 

khi gọi xong.

 Báo cáo năng suất làm việc được cập 

nhật chính xác và kịp thờ

 Hệ thống thiết lập tránh gọi điện đến 

những khách hàng trong danh sách 

không muốn bị làm phiền.

Gói dịch vụ

Basic

Ngành hoạt động

Tuyển dụng, Đào tạo, 
Nhân sự, Giáo dục

Callio giúp TopCV tùy chỉnh và hoàn thiện 

quy trình chăm sóc khách hàng với số lượng 

lớn dữ liệu ứng viên

 Hiệu quả hoạt động của phòng Kinh 

doanh và Chăm sóc Khách hàng tăng

lên gấp 02 lần, tiết kiệm 1/3 thời gian ngay 

sau khi sử dụng giải pháp

 Báo cáo năng suất làm việc chính xác và 

kịp thời mỗi khi thay đổi kế hoạch kinh 

doanh.

Gói dịch vụ

Basic

Ngành hoạt động

Tài chính

Tienngay tích hợp tổng đài Callio vào hệ 

thống CRM có sẵn, giúp đội ngũ Kinh 

doanh, Chăm sóc khách hàng và Thu hồi nợ 

thực hiện nghe gọi, nghe file ghi âm ngay 

trên nền tảng CRM.

Ngoài ra Tienngay còn sử dụng các dịch vụ:

 SMS Brandname - gửi tin nhắn quảng 

cáo, chăm sóc khách hàn

 Voice OTP - gửi mã xác nhận cho khách 

hàng bằng giọng nói
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Khách hàng

tiêu biểu

Gói dịch vụ

Ultimate

Ngành hoạt động

Y tế

Callio giúp Morioka quản lý toàn bộ quy 

trình thăm khám từ khi bộ phận Tele-

Marketing đặt lịch thăm khám cho đến khi 

dược sĩ thăm khám, lên đơn thuốc cho 

khách hàng.

Các tính năng Morioka sử dụng

 Chiến dịch gọi hàng loạt: Tele-Marketing 

đặt lịch thăm khám bệnh

 Tạo phễu mua hàng: Quản lý đơn thuốc 

cho khách hàng.

Gói dịch vụ

Pro

Ngành hoạt động

Bất động sản

Hoozing ứng dụng Callio vào việc phân loại 

khách hàng và xây dựng chiến lược gọi điện 

theo từng khu vực riêng biệt, gia tăng hiệu 

quả tiếp cận khách hàng và quá trình báo 

cáo công việc. 

Callio giúp Hoozing kết nối dữ liệu sang hệ 

thống CRM có sẵn.

Gói dịch vụ

Ultimate

Ngành hoạt động

Kinh doanh thời 
trang online

CoolMate sử dụng Callio để tiến hành chốt 

đơn hàng và giải đáp cho bộ phận Chăm 

sóc Khách hàng khi có trường hợp đổi, trả 

sản phẩm.


Các tính năng CoolMate sử dụng:

 Chiến dịch gọi điện hàng loạt: Tele-

Marketing, chăm sóc các khách hàng 

doanh nghiệp và bán lẻ

 Tạo phễu mua hàng: Quản lý quá trình 

chốt đơn hàng, giải quyết trường hợp 

bảo hành, đổi trả hàng hóa.



Các gói dịch vụ



Nền tảng quản trị giao tiếp 

(Communication Management Platform) và 

Hệ thống tổng đài thông minh (AI Call Center)

Basic Pro Ultimate

01 Phí sử dụng hệ thống Callio 

(VNĐ/tài khoản/tháng) 50,000 200,000 300,000

02 Quản lý danh sách khách hàng, 

thông tin khách hàng linh hoạt ✓ ✓ ✓

03 Ghi âm cuộc gọi và nghe lại ✓ ✓ ✓

04 Cấu hình định tuyến gọi linh hoạt ✓ ✓ ✓

05 Định tuyến gọi nội mạng tiết kiệm cước

(tối ưu cước gọi, ưu tiên gọi nội mạng) ✓ ✓ ✓

06 Click to call, loại bỏ quay số thủ công ✓ ✓ ✓

07
Phân tích cuộc gọi bằng AI

(speech to text) ✓ ✓ ✓

08 Miễn phí gọi nội bộ ✓ ✓ ✓

09 Hệ thống báo cáo thời gian thực chi tiết, linh hoạt  
(Báo cáo cuộc gọi, thời gian online, KPI,...) ✓ ✓ ✓

10 Tích hợp CSKH và marketing qua email, SMS ✓ ✓ ✓

11 Tích hợp vào các phần mềm có sẵn thông qua API ✓ ✓ ✓

12 Xây dựng quy trình bán hàng, 

quản lý và theo sát quá trình bán hàng -

✓ 
Pro CRM ✓

13 Xây dựng và theo dõi KPI nhân viên - ✓ ✓

14 Tính năng chiến dịch gọi tự động 

(Giúp tăng tốc thời gian gọi điện gấp 3 lần) - ✓ ✓

15 Cuộc gọi tự động bằng AI (Call Bot) - - ✓

16 Tích hợp tài khoản Facebook, Zalo - - ✓

17 Dung lượng ghi âm không giới hạn ✓ ✓ ✓

18 Miễn phí cài đặt và đào tạo, đấu nối số hotline ✓ ✓ ✓
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19003236 contact@callio.com /CallioCRM www.callio.vn



Khách hàng là tài sản

quý giá nhất của doanh nghiệp



Tìm hiểu thêm

về Callio
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Mobile app đầy đủ tính năng
Callio phát triển ứng dụng cho smartphone, trang bị đầy đủ các tính 

năng về CRM, giúp người dùng thao tác thuận tiện, nhanh chóng chỉ với 

chiếc điện thoại.

Công nghệ VoIP
Công nghệ mã hóa và truyền tải âm thanh độc quyền cho phép thực 

hiện cuộc gọi từ bất cứ đâu với mọi nền tảng kết nối internet  (wifi, 3G, 

4G…), ngay cả khi kết nối internet không ổn định.

Giao diện đơn giản, thân thiện với người dùng
Các tính năng được thiết kế đơn giản, đẹp mắt và thân thiện với người 

dùng. Doanh nghiệp không cần đến quá trình cài đặt hệ thống hay đào 

tạo nhân viên để hướng dẫn sử dụng.

Cơ sở hạng tầng đám mây
Dễ dàng ứng dụng với khối lượng dữ liệu cực lớn và mở rộng quy nhanh 

chóng, đồng thời gia tăng tính bảo mật cho dữ liệu.

SaaS

Phần mềm dạng dịch vụ (SaaS)

Khả năng truy cập và cập nhật nhanh chóng, giúp loại bỏ hoàn toàn quá 

trình  cài đặt phần cứng phức tạp và tốn kém.

Tối ưu cho quy mô của doanh nghiệp SMEs
Hệ thống phát triển dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân 

sự  làm việc tự do hoặc làm việc tại nhà.

Ưu thế

công nghệ
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Các mốc phát triển

2020

07/2020

Đi vào hoạt động

10/2020

Tham gia chiến dịch 18006132 - Hệ thống 

thông tin cứu hộ miền Trung

11/2020

Đạt 100 khách hàng đầu tiên; Gadget nhận 

100,000 USD vốn đầu tư từ quỹ đầu tư 

khởi nghiệp VIC Partners; Công ty được 

định giá triệu USD

12/2020

Đạt mốc 1.500 người dùng; Gadget nhận 

giải top 10 công ty ICT Việt Nam, Top 18 

Nhân tài Đất Việt

07/2021

Chủ trì công nghệ Mạng lưới Thầy thuốc 

Đồng hành phục vụ hơn 11.000 Y bác sĩ 

gọi điện chăm sóc bệnh nhân Covid-19

08/2021

Phục vụ 300 khách hàng với hơn 10.000 

người dùng

09/2021

Tích hợp AI vào Callbot hai chiều

11/2021

Tích hợp Zalo và Facebook, triển khai AI 

kiểm soát chất lượng

12/2021

Phát triển tiện ích mở rộng của Google 

Chrome, tiếp cận dễ dàng hơn với người 

dùng

12/2021

Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Thành phố 

Hồ Chí Minh cho Hệ thống Công nghệ 

Thầy thuốc Đồng hành.

2021
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Giang Thiên Phú
Co-Founder & CEO

Ông Giang Thiên Phú Nhà sáng lập và CEO của Gadget Inc. với sản phẩm chính là Callio. 

Trước khi khởi nghiệp với Gadget, ông Phú đã từng là Giám đốc công nghệ (CTO) của nhiều 

doanh nghiệp như ebay.vn, chodientu.vn, hotdeal.vn… và Trưởng bộ phận thương mại điện 

tử xuyên quốc gia của adayroi.vn. Đồng thời, ông Phú cũng là giảng viên tại ApTech

 Huy chương Vàng cho Nhà sáng chế trẻ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Liên Hợp quốc 

(WIPO)

 Hai lần đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo Công nghệ toàn quốc Vifotec.     

 Một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2017

 Huy chương Tuổi trẻ sáng tạo (TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

Võ Ngọc Hân
Co-Founder & CGO

Đồng sáng lập Gadget Inc, ông Võ Ngọc Hân hiện nắm vai trò  Giám đốc Tăng trưởng. Ông 

Hân tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại đại học bang California tại Northridge, Mỹ và 

cử nhân xã hội học tại TPHCM. Với 20 năm kinh nghiệm quản lý sales & marketing, ông Hân 

đã tham gia vận hành và quản lý tại nhiều doanh nghiệp lớn như NguyenKim, Searefico, 

WooWorld (Singapore) và trực tiếp hỗ trợ nhiều start-up như: TopCV, BoxMe,...  Ông Hân 

hiện cũng là thành viên của quỹ đầu tư khởi nghiệp VIC Partners.

Đội ngũ lãnh đạo



Contact Center CRM Solution 19

Đào Lan Hương
Angel Investor 

Bà Đào Lan Hương là một doanh nhân có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin. Bà là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Học viện Teky; một trong các nhà 

sáng lập của tập đoàn NextTech. Năm 2017, bà là 1 trong 4 nữ doanh nhân đại diện Việt 

Nam trong chương trình Next-Gen Women Entrepreneur tại Thụy Sỹ. Nhận thấy tiềm năng 

của Gadget cũng như Callio, bà Hương quyết định đầu tư và trở thành thành viên ban cố 

vấn. 

Hoàng Ngọc Thạch
Angel Investor 

Ông Hoàng Ngọc Thạch hiện là Phó Tổng Giám đốc Thương mại của Bamboo Airway. Ông 

Thạch là Thạc sỹ Hàng hàng không tại Supaero và có bằng MBA tại Pháp. Tại châu Âu, ông 

Thạch từng là Kỹ sư tại Ecole Polytechnique (xếp hạng số 1 tại Pháp) và Tập đoàn Amadeus. 

Với chuyên môn sâu về xử lý dữ liệu lớn và kiến trúc công nghệ thông tin, Ông Thạch nhận 

thấy tiềm năng phát triển mảng công nghệ của Callio và quyết định đồng hành với vai trò 

thành viên ban cố vấn.

Vũ Ánh Tuyết
Angel Investor 

Bà Vũ Ánh Tuyết là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của TerraLife. Bà từng giữ vị trí 

Chánh văn phòng Tổng giám đốc của Lazada và Phó tổng giám đốc của Boston Consulting 

Group tại Việt Nam. Bà Tuyết có bằng MBA tại đại học bang California tại Berkeley, Mỹ. 

Nhận thấy năng lực công nghệ của Founder Giang Thiên Phú cũng như tiềm năng của Callio 

có thể mở rộng và ứng dụng trong nhiều mảng kinh doanh trên thị trường, bà Tuyết đã 

quyết định đồng hành với vai trò thành viên ban cố vấn.

Ban cố vấn
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Đối tác phát triển

Quỹ đầu tư

Đối tác trong nước

Cung cấp hạ tầng và giải pháp AI

Cung cấp hạ tầng máy chủ nội địa

Đối tác quốc tế
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 Callio là đại lý phân phối dịch vụ viễn thông cho các nhà mạng Việt Nam

Hợp tác triển khai dịch vụ

Đối tác phát triển kinh doanh

Liên hệ với Callio để 
được tư vấn

19003236 contact@callio.com

/CallioCRM www.callio.vn

Đối tác phát triển
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Tại mọi thời điểm, đều có thể chat 

hoặc gọi tới Callio để được hướng dẫn

1

Tạo tài khoản Tổ chức, Tạo tài khoản 

người dùng (cá nhân/tổ chức, Kết nối 

các công cụ giao tiếp mạng xã hội 

theo nhu cầu của doanh nghiệp

2

Tuỳ chỉnh quy trình chăm sóc, 

tuỳ chỉnh các trường thông tin 

hồ sơ khách hàng

3

Import dữ liệu khách hàng và 

gọi ngay thôi

Edit

3 bước để bắt đầu

sử dụng Callio



Mọi doanh nghiệp muốn

tồn tại và phát triển đều cần 

tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp 
với khách hàng



Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Gadget

Trụ sở VPGĐ Hà Nội VPKD Hồ Chí Minh 

www.callio.vn

Liên hệ với Callio 
để được tư vấn

19003236 contact@callio.com

/CallioCRM www.callio.vn

THANK 
YOU!


