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1. THAY ĐỔI NGÔ N NGỮ 

Click vào “Tên người dùng” tại vị trí trên cùng góc phải Chọn “Language”   

 

2. THAY ĐỔI THÔ NG TIN CÁ  NHÂ N 

Click vào “Tên người dùng” tại vị trí trên cùng góc phải  Chọn vào Hồ sơ của tôi  Bạn có thể thiết 

lập thông tin hồ sơ, cài đặt thông báo và đổi mật khẩu.    
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3. CÁ C LOẠI VAI TRÒ  CỦA NGƯỜI DÙ NG 

        Giải pháp này gồm 4 loại Vai trò chính của người dùng  

Bao gồm: ① Chủ tài khoản, ② Quản trị viên, ③ Tư vấn viên chuyên nghiệp ④ Người phụ trách 

① Chủ tài khoản : Chủ tài khoản có quyền truy cập tất cả các tính năng 

② Quản trị viên: Ngoại trừ chức năng “Quản ký tài khoản”, Quản trị viên được phép truy cập tất cả các 

tính năng và cấu hình (bao gồm tất cả Ticket của mọi người) 

③ Tư vấn viên chuyên nghiệp: đóng vai trò trung gian giữa Quản trị viên và Người phụ trách (bao gồm 

tất cả Ticket của mọi người 

④ Người phụ trách: Người thực hiện dịch vụ tư vấn khách hàng (xử lý Ticket) 

 +  Bổ sung: Ngoài ra bạn có thể tạo thêm loại vai trò mới:  
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ĐỊNH NGHĨA NHÃN LÀ GÌ 

Nhãn mang hàm ý chỉ tên thương hiệu/ phân loại sản phẩm hoặc dịch vụ mà Công ty đang bán và cung 

cấp dịch vụ đến khách hàng. 

Trong trường hợp Công ty có nhiều sản phẩm và dịch vụ khác nhau, Nhân viên phụ trách có thể phân 

loại theo Nhãn và quản lý chúng trên Oqupie. 

Ticket nghĩa là những “Yêu cầu của khách hàng” 

OQUPIE sẽ chuyển tất cả “Yêu cầu của khách hàng” từ nhiều kênh khác nhau như Email, Facebook, 

Twitter thành những Ticket để giúp bạn thực hiện việc trao đổi với khách hàng một cách hiệu quả. 

“Yêu cầu của khách hàng” được chuyển đến những Ticket để quản lý và phản hồi là một khởi đầu của 

việc hỗ trợ khách hàng 

 Ticket gồm 4 phần 

1. Ticket Box  

2. Ticket Categories 

3. Ticket Details Page 

4. Multi-brand ticket management 

 TICKET BOX 

Ticket box gồm 7 loại ticket:  ① Tất cả Ticket, ② Tất cả ticket của tôi, ③ Ticket nhóm, ④ Send scheduled, 

⑤ Google Play, ⑥  Tickets bị chặn,  ⑦ Ticket đã bị xóa 
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①  Tất cả Tiket 

Bạn có thể thấy tất cả Ticket đã nhận, Tuy nhiên, cấp Người thực hiện sẽ không thể thấy, các cấp tài 

khoản từ Tư vấn viên chuyên nghiệp và Quản trị viên cấp cao có thể thấy  

# Ticket chưa giao: là những ticket chưa được phân công đến bất kỳ thành viên nào.  

Tư vấn viên chuyên nghiệp và Quản trị viên cấp cao  phải phân công những ticket này đến những 

Người thực hiện.  

Nếu bạn muốn phân công tự động, bạn có thể cài đặt tại “Công cụ > Bot truyền tin”  

              

# Tất cả Ticket chưa được xử lý: Tất cả Quản trị viên có thể thấy tất cả các Ticket chưa được xử lý 

cùng lúc. 

②  Tất cả Ticket của tôi 

Bạn có thể thấy tất cả Ticket mà bạn được phân công  

# Ticket đã giao gần đây 

Đây là danh sách các ticket đã được giao nhưng đang trong trạng thái chưa được cập nhật trong 

số Tất cả các ticket của tôi.  

Nếu bạn có nhiệm vụ đã hoàn thành, đừng quên cập nhật nó. 
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# Ticket đang xử lý 

Đây là danh sách những Ticket trong trạng thái “Đã mở” và “Đang xử lý”  

Để xem những Ticket “Đã đóng”, bạn có thể kiểm tra bằng cách lọc Ticket.  

     Chọn vào “Tất cả Ticket của tôi” > Lọc Ticket > Chọn trạn thái “Đã đóng” 

 

 

③  Ticket nhóm 

Vui lòng tham khảo phần03-3 (Tổ chức> Quản lý nhóm) 

Nếu bạn là thành viên của một nhóm nào đấy, khi admin phân công các Ticket vào nhóm đấy thì 

Ticket sẽ được phân công cho cả nhóm. Thành viên trong nhóm có thể kiểm tra và chọn Ticket để thực 

hiện. 

④  Send Scheduled: Khi bạn phản hồi Ticket (Yêu cầu của khách hàng), nếu bạn chọn “Schedule send” 

(Gửi theo thời gian cài đặt), nó sẽ hiển thị trong danh sách “Schedule send”. 
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⑤  Google Play 

Bạn có thể thấy những bài cảm nhận của khách hàng trên Google Play tại đây.  

⑥   Ticket bị chặn 

Nếu Ticket được gửi đến với mục đích spam, thì người gửi Ticket đấy sẽ được đưa vào danh sách 

khách hàng bị chặn và sau đó, những Ticket từ khách hàng này đều bị đánh dấu là Spam 

Để đánh dấu Ticket là Rác  Chọn vào biểu tượng “…” của Ticket > Đánh dấu Ticket rác.  

 

⑦  Ticket bị xóa: Đây là danh sách cacsTicket đã bị xóa 

 GIAO DIỆN CHI TIẾT CỦA TICKET 

  

Khi bạn nhận Ticket (Yêu cầu của khách hàng), bạn có thể thấy nội dung yêu cầu như bên trên.  

Dưới cùng của yêu cầu là phần dành cho phản hồi của bạn.  
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Bạn có thể đính kèm file, dịch phản hồi sang ngôn ngữ khác, hoặc tùy chọn những phản hồi đã được 

soạn sẳn.  

Bạn cũng có thể tùy chọn gửi ngay hoặc thiết lập lịch để gửi sau đó. 

 QUẢN LÝ  TICKET CỦA NHIỀU NHÃ N 

Nếu công ty bạn có từ 10 sản phẩm và dịch vụ nhưng chỉ có 2 Người thực hiện, admin có thể tạo 10 Nhãn và phân công 

5 nhãn cho mỗi Người thực hiện  

(Tham khảo phần 03-4 : Tổ chức > Quản lý vai trò) 

Người thực hiện là người được phân công vào một số nhãn và có thể chọn vào xem các Ticket trong từng nhãn.  

 Chọn Tất cả (Tổng số nhãn) tại vị trí trên cùng bên trái để xem các nhãn 
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 THỰC HIỆN HÀ NG LOẠT CÁ C TICKET 

 

1) Phân công số lượng lớn các Ticket: một người có quyền phân công các ticket thì cũng có thể phân công một số lượng 

Ticket đến Người thực hiện..  

 

 

2) Trả lời các hàng loạt Ticket 

Sau khi chọn nhiều Ticket cùng lúc, bạn có thể thực hiện trả lời cho tất cả các Ticket đã chọn cùng một lúc, cùng 1 lời 

phản hồi. 
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 SỬ DỤNG PHẢN HỒI SOẠN SẴN 

Chức năng này được dùng để giảm những công việc lặp đi lặp lại thông qua việc thiết lập những câu phản 

hồi trước và sử dụng nó khi khách hàng tạo những yêu cầu mà có cùng câu trả lời.  

1) Thiết lập phản hồi soạn sẵn: 

Trước tiên, bạn nên thiết lập câu trả lời soạn sẵn  

Tại vị trí Công cụ> gadget > Phản hồi soạn sẵn> Tạo câu trả lời mới 

 

2) Sử dụng phản hồi soạn sẵn 

Khi bạn phản hồi một Ticket, nếu như nội dung phản hồi đã được soạn trước trong danh sách các phản hồi soạn sẵn, 

bạn có thể chọn và sử dụng ngay. 


