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LỜI NÓI ĐẦU
Mô hình của các doanh nghiệp dẫn đầu thế giới như: Amazon, Apple hay Zappos
cho thấy để công ty tăng trưởng tốt, có sức cạnh tranh cao họ không chỉ tập trung
vào bán hàng mà cần phải làm sao để khách hàng trung thành, quay lại sử dụng tiếp
sản phẩm dịch vụ của mình và giới thiệu cho bạn bè và người thân, biến khách hàng
thành đội ngũ marketing khổng lồ. Đây chính là điểm mấu chốt của mô hình lấy
khách hàng làm trung tâm.
Khi doanh nghiệp triển khai mô hình này, họ cần phải làm cho khách hàng hài
lòng trên toàn bộ hành trình khách hàng, từ khi nhận biết; tìm hiểu sản phẩm đến khi
trở thành khách hàng trung thành. Và để biết được những nỗ lực đó có hiệu quả hay
không, các công ty cần phải thực hiện đo lường trải nghiệm khách hàng.
Với sự phát triển của công nghệ, giải pháp số hoá giúp doanh nghiệp xây dựng
công cụ đo lường một cách hoàn toàn tự động, giúp lãnh đạo thấy rõ bức tranh về
trải nghiệm khách hàng và các hành động cần thiết để cải thiện tình hình. Hearme là
giải pháp như vậy.
Trong cuốn sách này, bạn đọc sẽ có những thông tin cần thiết để triển khai giải
pháp đo lường trải nghiệm khách hàng hearme, từ các khái niệm cơ bản đến các bước
cấu hình, sử dụng các công cụ phân tích báo cáo.
Giải pháp đáp ứng cho mọi loại qui mô doanh nghiệp từ bé cho đến rất lớn; linh
hoạt đáp ứng mọi nhu cầu đo lường qua cấu hình luồng khảo sát; tự động hoá đo
lường và tạo báo cáo; tích hợp dễ dàng với các hệ quản trị doanh nghiệp…
Chúng tôi không chỉ cung cấp giải pháp, chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp
để tạo nên tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
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PHẦN I: CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ
1.1.

Xác định mục tiêu đo lường

Ngày nay, khách hàng muốn nhiều thứ hơn, khó tính hơn, có quyền lực hơn và
muốn có được những giây phút hạnh phúc. Khách hàng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn
để thỏa mãn khát khao có được những trải nghiệm trọn vẹn.
No Measurement, No Management - Khi không thể đo lường trải nghiệm của
khách hàng thì doanh nghiệp không thể quản trị được. Đo lường giúp doanh nghiệp
tìm ra và cải thiện những điểm tương tác giữa doanh nghiệp và khách hàng.
Doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu và thời điểm đo lường. Điều quan trọng là
xác định được vấn đề gì đang diễn ra khiến khách hàng không hài lòng và kỳ vọng
của khách hàng đối với doanh nghiệp.
1.1.1.

Đo lường mối quan hệ

Đo lường mối quan hệ nhằm tìm hiểu sự trung thành của khách hàng đối với công
ty/ thương hiệu. Thông qua khảo sát Net Promoter Score (NPS) hỏi về khả năng mà
khách hàng sẽ giới thiệu công ty/ thương hiệu tới bạn bè, người thân của họ, điều này
yêu cầu khách hàng xem xét trải nghiệm tổng thể, niềm tin và sự hài lòng mà họ có
với doanh nghiệp. Đo lường mối quan hệ thường được thực hiện sau khi khách hàng
đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất
định hoặc tiến hành định kỳ (ví dụ, hàng quý, nửa năm hoặc hàng năm). Tuy nhiên,
có những trường hợp ngoại lệ, doanh nghiệp có thể hỏi khách hàng ngay sau khi kết
thúc giao dịch mua hàng lần đầu tiên.
1.1.2.

Đo lường sau mỗi giao dịch

Đo lường sau mỗi giao dịch tìm hiểu trải nghiệm mà khách hàng có được trong
khi giao dịch hoặc tương tác với doanh nghiệp tại các điểm tiếp xúc. Các khảo sát
này được thiết kế, không phải để đo mức độ trung thành của khách hàng, mà đo lường
sự hài lòng với một bộ phận cụ thể của công ty nhằm cải thiện nó.
Các khảo sát được tiến hành một cách liên tục theo hành trình của khách hàng.
Qua mỗi lần khách hàng tương tác với doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tìm hiểu về
những vấn đề thường xuyên xảy ra.
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1.2.

Giải pháp hearme

Hearme là giải pháp đo lường và quản trị trải nghiệm khách hàng (CEM) giúp
doanh nghiệp tìm ra điểm cần cải thiện để mang đến cho khách hàng trải nghiệm
vượt trội.
1.2.1. Mô hình
Với việc áp dụng công nghệ hiện đại, doanh nghiệp có thể xây dựng hệ thống đo
lường và xử lý phản hồi khách hàng hoàn toàn tự động, một yếu tố cho việc chuyển
đổi số của doanh nghiệp thành công.

Mô hình hệ thống phản hồi hearme

1.2.2. Lợi ích khi sử dụng hearme
Đối với doanh nghiệp
Hearme sử dụng những chỉ số tin cậy, đã được chứng minh là hiệu quả như NPS,
CSAT, CES nhằm giúp doanh nghiệp có thể cung cấp cho khách hàng nhiều giá trị
hơn bằng việc lắng nghe khách hàng, liên tục cải thiện chất lượng dịch vụ theo nhu
cầu khách hàng, vì vậy doanh nghiệp có được nhiều hơn khách hàng trung thành hơn,
gia tăng được doanh số và lợi nhuận cùng sự hài lòng của khách hàng.
Đo lường đa kênh hỗ trợ tối đa việc lắng nghe các phản hồi và cảm nhận của khách
hàng về dịch vụ của doanh nghiệp.
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Thấu hiểu khách hàng hơn



Cung cấp dịch vụ, trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng



Có nhiều khách hàng trung thành hơn



Khách hàng giới thiệu khách hàng cho doanh nghiệp.



Phân loại khách hàng, hỗ trợ việc marketing & Bán hàng

Bạn có thể tìm hiểu thêm các kiến thức áp dụng hearme trong doanh nghiệp
trên blog hearme tại: http://blog.hearme.vn
Đối với khách hàng.


Ý kiến của khách hàng được doanh nghiệp lắng nghe và thay đổi.



Khách hàng có được dịch vụ và trải nghiệm tốt hơn.

1.2.3. Lĩnh vực ứng dụng
Hầu hết các doanh nghiệp với mong muốn đo lường sự hài lòng và thu thập phản
hồi của khách hàng nhằm hướng tới xây dựng một dịch vụ tốt hơn, cải thiện trải
nghiệm khách hàng đều có thể ứng dụng hearme.


Nhà hàng, Quán café, trà sữa



Khách sạn & Resort.



Sự kiện, triển lãm, Bảo tàng.



Ngành ô tô - showroom.



Bệnh viện - Phòng khám.



Cửa hàng bán lẻ.



Spa & Salon.



Trung tâm thương mại.



Giáo dục – Trường học.



Sân bay.



Công ty sản xuất



Cơ quan nhà nước, hành chính công
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1.2.4.

Các thành phần của giải pháp hearme.

Chỉ cần đăng ký một tài khoản trên website https://hearme.vn sau đó cấu hình
luồng khảo sát trên hệ thống và cài đặt ứng dụng hearme là doanh nghiệp có thể bắt
đầu ngay với việc đánh giá sự hài lòng và thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng.
hearme sử dụng 2 nền tảng công nghệ chính là điện toán đám mây (Cloud
Computing) và ứng dụng di động (mobile apps). Giải pháp hearme bao gồm các kênh
thu thập dữ liệu, hệ thống quản trị, các phương thức tích hợp và Plugins

Mô phỏng hệ thống hearme v2.0.0

Kênh thu thập dữ liệu: Hệ thống hearme có thể thu thập đánh giá của khách hàng
thông qua Kiosk sử dụng thiết bị di động cài đặt ứng dụng hearme Station. Đặt tại
điểm sử dụng dịch vụ hoặc thông qua các kênh Website/Email để thu thập đánh giá
và phản hồi của khách hàng.
Hệ thống quản trị: Đây là nơi sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu, mọi đánh giá và ý kiến
phản hồi của khách hàng. Tự động tạo báo cáo hoặc các thông báo (Notification)
cảnh báo thông qua ứng dụng quản lý.
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Công cụ tích hợp: Thông qua APIs hoặc hàm Hook giúp chia sẻ dữ liệu mà
hearme thu thâp được với các hệ thống phần mềm quản lý khác theo yêu cầu của
doanh nghiệp.
Plugins: Cho phép người dùng mở rộng tính năng hệ thống hearme, thêm các tính
năng mới theo ý muốn của doanh nghiệp.
Công cụ tạo báo cáo dữ liệu: https://rp.hearme.vn là công cụ giúp bạn tạo ra báo
cáo và hỗ trợ việc phân tích dữ liệu. Khi khách hàng đánh giá trên các kênh phản hồi,
dữ liệu sẽ được gửi lên hệ thống quản trị để được lưu trữ và xử lý hoàn toàn tự động.
Cổng công khai dữ liệu doanh nghiệp: https://topcx.hearme.vn Doanh nghiệp có
thể công khai các chỉ số đo lường về trải nghiệm khách hàng/ mức độ hài lòng với
công chúng thông qua trang cộng đồng của doanh nghiệp.
1.2.5.

Các kênh khảo sát

Hành trình khách hàng là quá trình tiếp xúc giữa khách hàng và doanh nghiệp
trong suốt vòng đời khách hàng (Customer life-time). Các tương tác này đồng thời
diễn ra cả Online (trực tuyến) và Offline (trực tiếp). Khi ứng dụng giải pháp hearme,
doanh nghiệp có thể đo lường và kịp thời điều chỉnh các yếu tố online và offline
trong suốt hành trình khách hàng.

Các kênh khảo sát
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Kênh Kiosk
Đo lường trải nghiệm khách hàng trực tiếp tại các điểm sử dụng dịch vụ như tại
cửa hàng/ nhà hàng. Khi khách hàng đến mua sắm có thể đánh giá về chất lượng sản
phẩm, dịch vụ và thái độ phục vụ của nhân viên.
Kênh Mobile/Tablet
Tương tự như dang Kiosk, nhưng thay vì đặt Kiosk cố định một chỗ, Doanh nghiệp
có thể cài đặt trên điện thoại hoặc máy tính bảng và mang đi "di động". Các đánh giá
của khách hàng vẫn được gửi về hệ thống khi có kết nối internet.
Kênh Web
Với nhiều doanh nghiệp, Website là nơi thường xuyên tương tác với khách hàng.
Khách hàng có thể lên website của công ty để tham khảo thông tin, tìm hiểu sản
phẩm, dịch vụ tìm kiếm sự trợ giúp... Doanh nghiệp có thể cần đo lường hiệu quả
của website hoặc là tìm hiểu thêm các nhu cầu/ đánh giá của khách hàng đang truy
cập webíte của công ty.
Doanh nghiệp có thể triển khai kênh web dưới dạng banner/Link đặt trên website,
hoặc tích hợp vào website dạng Widget (tiện ích). Ngoài ra tương ứng mỗi kênh web
sẽ có một QR code, doanh nghiệp có thể in mã này và triển khai ngoài thực tế như in
trên hóa đơn, Voucher, Standee… Khách hàng sử dụng điện thoại quét QR code để
truy cập trang đánh giá.
Kênh Email
Doanh nghiệp có sẵn Email của khách hàng hoặc những khách hàng đã tham gia
một khảo sát trướ đó và để lại thông tin có địa chỉ Email. Doanh nghiệp có thể sử
dụng kênh Email để gửi khảo sát nhằm tìm hiểu thêm nhu cầu của khách hàng hoặc
mức độ hài lòng/ cảm nhận của khách hàng về một vấn đề nào đó mà doanh nghiệp
đang quan tâm.
Hệ thống hearme sẽ gửi email đến những khách hàng được chỉ định. Một ưu điểm
lớn khi khảo sát trên email là doanh nghiệp có thể theo dõi các khảo sát của một
khách hàng cụ thể.
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1.2.6.

Tính năng

Linh hoạt tạo mọi loại luồng khảo sát đo lường sự hài lòng từ 10 loại
câu hỏi khác nhau
Thể hiện tối đa khả năng nhận diện thương hiệu doanh nghiệp
Đo lường các chỉ số hài lòng: NPS, CES 2.0 & CSAT. Đây là bộ 3 chỉ
số về hài lòng khách hàng tin cậy, được nhiều doanh nghiệp và tổ chức quốc tế công
nhận và ứng dụng. Các thông tin cơ bản về ba chỉ số này
Nhắn tin cảnh báo ngay lập tức Khi khách hàng có phản hồi tiêu cựcđánh giá không tốt về dịch vụ, hệ thống sẽ gửi một thông báo tới điện thoại của người
quản lý vị trí đó, nhờ đó mà có thể khắc phục ngay vấn đề khi vừa phát sinh.
Tạo báo cáo theo thời gian thực, phân tích dữ liệu đa dạng Đánh giá của
khách hàng khi được gửi đi sẽ ngay lập tức được hệ thống ghi nhận và xử lý để cập
nhật thành báo cáo.
Xử lý tin phản hồi bằng trạng thái và ghi chú. Mỗi phản hồi của khách
hàng có thể là những vấn đề yêu cầu doanh nghiệp phải giải quyết ngay, trạng thái
phản hồi cho biết phản hồi mà khách hàng phản ánh đã được giải quyết hay chưa.
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Đôi khi doanh nghiệp muốn loại bỏ một số đánh giá của khách hàng do không đủ độ
tin cậy (Đánh giá thử, Test, nhầm lẫn) thì có thể trạng thái "Không hợp lệ", hệ thống
sẽ không tính đánh giá này vào kết quả đánh giá.
Hệ thống thưởng điểm, khuyến mãi Doanh nghiệp có thể sử dụng tính
năng này như một công cụ thúc đẩy khách hàng tham gia vào việc đánh giá về chất
lượng dịch và đóng góp ý kiến.
Hệ thống phân quyền chi tiết áp dụng cho qui mô lớn Nếu phải quản lý
ở quy mô lớn, hệ thống phân quyền cho phép nhiều thành viên cùng tham gia vào hệ
thống với vai trò khác nhau. Mỗi một quyền trọng hệ thống giữ một vài trò nhất định
như trong một doanh nghiệp, điều này giúp doanh nghiệp có thể vận hành quá trình
cải tiến dịch vụ một cách tự động.
Tích hợp với hệ thống khác thông qua APIs hearme đã có sẵn các APIs
doanh nghiệp có thể tích hợp hearme vào các hệ thống hoặc phần mềm sẵn có của
doanh nghiệp.
Đa kênh phản hồi: Hệ thống lắng nghe phản hồi của khách hàng trên
nhiều kênh khác nhau, tại mọi điểm tương tác của hành trình khách hàng, tạo nên kết
quả đánh giá toàn diện và chính xác.
Plugin: Tạo plugin riêng biệt cho phép mở rộng tính năng hearme theo
cách mong muốn.
Hàm hook: Hàm hook cho phép xử lý sự kiện gửi phản hồi theo nhu cầu
doanh nghiệp.
Đồng bộ thông tin khách hàng: Với tính năng này, các kiosk gửi phản
hồi sẽ nhận biết được khách hàng nào đang gửi phản hồi, hiển thị lời chào mừng và
gắn thông tin khách hàng với phản hồi đó.
Chế độ Offline: Kiosk có thể hoạt động ngay cả khi không có kết nối
Internet. Thiết bị phản hồi chỉ cần kết nối Internet để lấy thông tin luồng khảo sát và
các cấu hình khác. Tất cả các phản hồi của khách hàng sẽ được lưu trữ tại thiết bị
nếu mất kết nối Internet và gửi lại phản hồi khi có kết nối với trung tâm. Doanh
nghiệp sẽ không bao giờ mất dũ liệu phản hồi từ của khách hàng.
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1.3. Thiết kế khảo sát
Một bảng khảo sát tốt vừa phải mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp vừa giúp
khách hàng thực hiện một cách dễ dàng và nhanh chóng. Các phản hồi của khách
hàng giúp xác định những gì bạn cần tập trung để cải thiện trải nghiệm của họ.
Doanh nghiệp hãy tập trung vào dữ liệu mà Bạn cần biết ở khách hàng trong thời
điểm hiện tại. Không nên đưa ra một bảng khảo sát quá dài hay phức tạp với khách
hàng.

1.4. Một khảo sát lý tưởng
Hãy giữ khảo sát thật ngắn gọn, tối đa bốn hoặc năm câu hỏi. Các khảo sát dài có
nghĩa là tỷ lệ phản hồi thấp, sự mệt mỏi trong khảo sát dẫn đến các câu trả lời không
chính xác và dữ liệu không thể hành động ngay lập tức.
Ba câu hỏi là lý tưởng nhất, bạn có thể thu thập những dữ liệu bạn cần để tạo thông
tin chi tiết để có thể hành động mà vẫn nhận được tỷ lệ phản hồi cao hơn.
Mức độ hài lòng không phải là điều quan trọng nhất. Một điểm số chỉ cho bạn biết
mức độ công việc bạn đang thực hiệu chứ không thể cho bạn biết nguyễn nhân. Hãy
đặt những câu hỏi, để khách hàng chỉ ra những yếu tố tác động đến mức độ hài lòng
– những yếu tố này sẽ "điều hướng" hành vi của khách hàng.
Hãy cố gắng tìm ra lý do quan trọng nhất tác động đến trải nghiệm của khách hàng.
Đưa cho khách hàng lựa chọn những lý do sẵn có, điều này giúp bạn có bộ câu trả
lời đồng nhất, thay vì phải liên tục phân loại các câu trả lời của khách hàng.
Nên đặt các câu hỏi khác nhau để tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến điểm số
của từng nhóm khách hàng. Nhưng hãy giữ bảng khảo sát ngắn gọn và đơn giản cho
người trả lời, vì họ chỉ cần nghĩ về những gì quan trọng nhất đối với họ.
Không hạn chế khách hàng chỉ chọn một lý do, khách hàng có thể chọn nhiều lý
do mà họ cho là quan trọng hay tác động đểm cảm xúc của họ.
Sử dụng câu hỏi mở giúp khách hàng để lại nhận xét, đưa ra ý kiến riêng về điều
gì là quan trọng nhất đối với trải nghiệm của họ. Mặc dù việc phân tích những câu
hỏi mở rất khó khăn và tỷ lệ khách hàng phản hồi dạng câu hỏi này thấp hơn. Nhưng
sẽ có những phản hồi rất giá trị của khách hàng giúp bạn nhận ra điều mình còn thiết
sót.
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Hãy để khách hàng tùy chọn việc để lại thông tin liên, nếu bạn chủ động liên lạc
mà không được sự cho phép của khách hàng đó có thể là một hành động phản cảm
đối với họ.

1.5. Chọn kênh khảo sát
Dựa trên hành trình của khách hàng mà doanh nghiệp lựa chọn kênh phù hợp để
thu thập phản hồi khách hàng một cách hiệu quả.
Đối với khách hàng đánh giá trực tiếp tại địa điểm sử dụng dịch vụ. Doanh nghiệp
có thể sử dụng các kiosk đặt tại vị trí thuận tiện cho việc phản hồi của khách hàng
hoặc QR code của kênh web.
Đối với kênh Online: doanh nghiệp có thể sử dụng kênh web để khách hàng đánh
giá trực tiếp trên website hoặc sử dụng cách gửi email thông qua kênh email.

1.6. Hệ thống phân quyền
Hệ thống phân quyền đặc biệt có giá trị khi doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc
hoạt động là dạng chuỗi. Bên cạnh giá trị đo lường và dự báo xu hướng khách
hàng, Hệ thống này nhằm chuyển hóa trực tiếp những phản hồi của khách hàng
thành hành động. Từ đó doanh nghiệp có được một dịch vụ khác hàng hoàn hảo vì
luôn đáp ứng tức thời mong muốn và yêu cầu của khách hàng.
1.6.1.

Thêm mới một doanh nghiệp

Với mỗi tài khoản bạn có thể thêm mới nhiều doanh nghiệp bằng cách
chọn:

-> Danh sách tổ chức.

Thêm mới một tổ chức
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Trong phần “Danh sách tổ chức” -> chọn “Thêm mới.”

Thêm mới một tổ chức

Sau đó nhập thông tin tổ chức muốn tạo, rồi chọn "Thêm mới" để lưu.

Cập nhật thông tin cho tổ chức mới

Để có thể sửa thông tin bạn chọn

và thay đổi thông tin + Thêm Logo.

Mỗi một người dùng (User) có thể tạo và tham gia vào nhiều tổ chức khác nhau.
1.6.2.

Các quyền trong hệ thống

Các quyền trong hệ thống mô phỏng theo các vị trí trong doanh nghiệp/ tổ chức.
Tất cả các thành viên tham gia giữ một nhiệm vụ nhất định như những bánh xe
giúp doanh nghiệp vận hành.
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Cấu trúc phân quyền

Owner - Chủ sở hữu
Owner là tải khoản khởi tạo thông tin doanh nghiệp và có quyền cao nhất.
Owner có quyền thêm các tài khoản khác trên hệ thống hearme tham gia vào doanh
nghiệp để phụ trách những nhiệm vụ cụ thể.
Admin - Quản trị viên
Quản trị viên là người có quyền thực thi cao nhất trong tổ chức. Quyền quản lý
khảo sát, thiết bị, nhóm thiết bị, tạo các chương trình điểm thưởng hay phân quyền
cho các thành viên trong tổ chức.
Service - Dịch vụ
Người làm service sẽ quản lý các chương trình thưởng điểm và quản lý mã
thưởng. Ngoài ra sẽ không có quyền tạo hoặc chỉnh sửa liên quan đến việc cấu hình
khảo sát và thiết bị.
Bộ phận này thường là thu ngân, hoặc marketing liên quan đến các chương trình
loyalty - khách hàng trung thành hoặc khuyễn mãi của doanh nghiệp.
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Ví dụ: Sau khi khách khảo sát xong sẽ có một mã thưởng điểm. Khi khách hàng
sử dụng mã này để được tích điểm hoặc đổi quà. Bạn thu ngân sẽ có nhiệm vụ kiểm
tra mã thưởng và áp dụng chương trình đó cho khách hàng.
Config - Cấu hình
Config thông thường là người sẽ làm nhiệm vụ cài đặt trong hệ thống, Quản lý
các khảo sát, nhóm thiết bị và thiết bị. Config sẽ không có quyền cấu hình các
chương trình điểm thưởng như service.
Operator - Điều hành
Người Operator là người phụ trách một vấn đề nhất định trong doanh nghiệp như
vậy trên hệ thống sẽ được giao nhiệm vụ quản lý một hoặc toàn bộ các khảo sát
trên hệ thống.
Ví Dụ: anh Công được giao quản lý về chất lượng hài lòng tại nhà hàng, Mọi
đánh giá về chất lượng dịch vụ của nhà hàng thì anh Công đều có thể xem và nhận
được thông báo khi có khách hàng phàn nàn.
Monitor - Giám sát
Người Monitor là người phụ trách một khu vực hoặc công việc cụ thể sẽ làm
nhiệm vụ giải quyết các phát sinh từ một nhóm thiết bị, hoặc cũng có thể chỉ định
phụ trách một thiết bị trong nhóm nào đó.
Ví dụ: Chị Hoa có vai trò dọn dẹp vệ sinh khu vực A, Và khi có khách hàng
phản hồi rằng khu vực A cần dọn dẹp thì sẽ có thông báo đến cho Hoa cảnh báo về
đánh giá xấu của khách hàng.
1.6.3.

Thêm mới nhóm quyền

Nhóm quyền thể hiện vai trò của một người hoặc nhóm người trong doanh
nghiệp của bạn. Tùy vào quy mô và các nhiệm vụ cần thiết trong doanh nghiệp mà
bạn tạo ra nhóm có quyền khác nhau. Chú ý đặt tên nhóm sao cho dễ dàng quản lý,
và phân rõ được nhiệm vụ của các nhóm.
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Quản lý nhóm quyền

Ví dụ: Một người phụ trách sẽ đứng quyền Admin. Dưới đó sẽ có các nhóm
khác.
Người phụ trách khu A - quyền Monitor cho khu vực Hà Nội
Người phụ trách Khu B - quyền Monitor cho khu vực Hồ Chí Minh
Người chịu trách nhiệm vấn Đề C - quyền Operator cho việc khảo sát dịch vụ

Phân quyền cho nhóm

1.6.4. Phân quyền
Để có thể phân quyền cho một ai đó trong tổ chức/ doanh nghiệp của bạn, điều
kiện là người đó phải có tài khoản trên hearme.vn .
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Bước 1: Truy cập mục
"Phân quyền".

Bước 2: thêm thành viên thông qua "Họ tên"
hoặc "Tên truy cập".
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PHẦN II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI
2.1.

Quản lý tài khoản hearme

Để bắt đầu có thể sử dụng hearme, bạn cần tạo một tài khoản. Truy cập: website
https://hearme.vn chọn “Đăng Ký” ở góc trên bên phải màn hình.

Bạn hãy điền đầy đủ
các thông tin bao gồm:


Họ và Tên



Tên đầy đủ



Email



Tên truy cập



Mật khẩu

Đăng ký tài thoản hearme

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin nhấn "Đăng Ký" để hoàn tất.
Với tài khoản hearme vừa tạo bạn có thể sử dụng để quản lý hệ thống đánh giá
sự hài lòng khách hàng trên website https://hearme.vn hoặc ứng dụng hearme.
2.1.1.

Xác thực tài khoản

Sau khi tạo xong tài khoản hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác thực Email.

Xác thực tài khoản
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Sau khi xác thực, địa chỉ email đó sẽ nhận các thông tin từ hệ thống hearme.
Thông tin thanh toán.

Khôi phục mật khẩu khi quên/không nhớ mật khẩu.

Thông tin chính thức từ hearme.
Bước 1: Đăng nhập vào hearme: https://hearme.vn/user/#/signin


Sau khi đăng nhập sẽ có một thông báo hiện ra yêu cầu bạn xác thực. Bạn chọn
"Xác thực Email"

Popup yêu cầu xác thực email

Bước 2: Vào hòm thư Email mà bạn đăng ký tài khoản để kiểm tra

Email xác thực email

Bước 3. Xác thực email.

Click chọn "Validate email address" để xác thực tài khoản.
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2.1.2.

Đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu trên hearme, chị cần đăng nhập vào tài khoản hearme. Tại
góc bên trên tay phải chị chọn vào biểu tượng hình người (account) -> Chọn "Đổi
mật khẩu".

Một trang mới hiện ra yêu cầu bạn nhập các thông tin về, mật khẩu cũ (mật khẩu
hiện tại đang sử dụng). Nhập mật khẩu mới và nhập lại mật khẩu mới.

2.1.3.

Đăng nhập sai mật khẩu nhiều lần

Để tăng mức độ bảo mật cho tài khoản, chống các trường hợp bị dò mất mật
khẩu, nếu đăng nhập sai mật khẩu quá 3 lần thì hệ thống sẽ gửi một Email cảnh báo
và mã xác thực để bạn đăng nhập.
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Lúc này màn hình đăng nhập hiển thị thêm trường nhập mã xác thực, bạn cần
nhập đúng tên đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực mới có thể đăng nhập được.

Nếu như vẫn không thể đăng nhập, Bạn có thể đợi sau 60 phút và tiến hành tạo
mật khẩu mới bằng cách dưới đây.
2.1.4.

Quên mật khẩu

Trong trường hợp bạn bị quên mật khẩu có thể lấy lại mật khẩu bằng cách chọn
"Quên mật khẩu" trên màn hình đăng nhập.
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Nhập địa chỉ Email mà bạn đã đăng ký tài khoản, chọn "Đặt lại mật khẩu"

Hệ thống sẽ gửi một Email để bạn thiết lập mật khẩu mới, chọn "Reset your
password".

Thiết lập mật khẩu mới cho tài khoản, chọn "Xác nhận" để hoàn thành
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Như vậy là bạn đã hoàn thành việc tạo mật khẩu mới rồi.

2.2. Cấu hình tài khoản
2.2.1.

Cập nhật thông tin tài khoản

Cập nhật thông tin tài khoản

Phần này chính là phần lưu thông tin của chủ sở hữu tài khoản và doanh nghiệp.
Bạn có thể cập nhật lại các thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại và địa chỉ
email khi chưa xác minh.
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2.2.2.

Cập nhật thông tin tổ chức

Thông tin tổ chức bao gồm Tên Doanh Nghiệp, Logo, Địa chỉ, Email, Số Điện
Thoại, Website.

Nhập thông tin doanh nghiệp

Để thêm Logo bạn vào phần Quản lý bộ sưu tập, tạo bộ sưu tập mới.
Quản lý bộ sưu tập -> Thêm mới: Rồi Upload ảnh logo lên.
* Lưu ý: Kích thước logo 400x190 (px). Nếu như không chọn ảnh logo, trên ứng
dụng hearme Station sẽ hiển thị tên công ty dạng chữ.

Quản lý bộ sưu tập
27

Chọn: Quản lý bộ sưu tập - > Thêm mới.

Thêm mới Bộ Sưu Tập

Đặt tên cho bộ sư tập: Logo -> Thêm mới. Vậy là bạn đã có một bộ sưu tập tên
Logo, sau đó tiến hành tải logo lên hệ thống. Chọn vào bộ sưu tập Logo: Logo ->
Upload image.

Chọn Upload hình ảnh

Hoặc bạn cũng có thể chọn "Thêm mới" để thêm hình ảnh. Sẽ có một cửa sổ mở
ra và hãy chọn hình ảnh bạn muốn lấy làm logo hiển thị trên ứng dụng hearme
sation.

Thêm Ảnh Vào Bộ Sưu Tập
28

Một cửa sổ hiện lên bạn chọn nhóm ảnh logo trên máy tính và chọn "Upload" để
có thể upload lên hệ thống.

Upload ảnh lên bộ sự tập logo

Sau đó quay lại phần "Cập nhật thông tin tài khoản -> Tổ Chức" chon logo trong
bộ sưu tập.

Chọn ảnh trong bộ sưu tập làm logo

Kết quả sau khi cập nhật đầy đủ các trường Thông tin

Thông tin về tổ chức
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2.3.

Quản lý khảo sát

Để có thể triển khai việc đo lường trên hệ thống hearme bạn cần cấu hình luồng
khảo sát theo bảng khảo sát đã thiết kế trong Phần I. Mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với
mỗi loại khảo sát dưới đây trong hệ thống của hearme.
Khảo sát tổng hợp
 Tổng hợp (Mixed Survey): Ghép các khảo sát khác thành một bảng khảo sát
hoàn chỉnh.

Hệ thống hearme hỗ trợ nhiều loại câu hỏi khách nhau giúp doanh nghiệp xây
dựng được một bảng khảo sát hoàn chỉnh với nhiều logic/rẽ nhánh.
Các khảo sát chính
 CSAT (Customer Satification Score) - Chỉ số sự hài lòng của khách hàng,
Thường được minh họa bằng 5 hình mặt cười tương đương thang điểm từ 1-5.
 NPS (Net Promoter Score) - Chỉ số khách hàng thiện cảm, Khách hàng sẽ lựa
chọn trên thang điểm từ 0 đến 10.
 CES (Customer Effort Score)- Chí số nỗ lực của khách hàng, Khách hàng lựa
chọn mức độ từ khóa đến dễ trên thành điểm từ 1 đến 7.
 FLX (Khảo sát linh hoạt) – Bạn có thể tùy ý lựa chọn thang điểm từ 2 đến 11.
* Các khảo sát NPS, CSAT, CES có thể rẽ nhánh theo 2 phần: Đánh giá tốt và
đánh giá kém. Khảo sát FLX có thể rẽ nhánh theo từng mức điểm khác nhau.
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Các khảo sát phụ
 Chọn Nhiều (Multi-factor selection): Khảo sát cho phép có nhiều lựa chọn
 Chọn một (Exclusive- factor selection): Khảo sát cho một lựa chọn/loại trừ.
Bạn có thể rẽ nhánh cho từng lựa chọn của khách hàng.
 Khảo sát 5 sao: Đánh giá 5 sao cho các tiêu chí
 Câu hỏi mở (Text survey): Khảo sát dạng chữ
 Liên hệ ( Contact Form): Nhập thông tin liên hệ
Chi tiết cách cấu hình từng câu hỏi khảo sát sẽ được hướng dẫn chi tiết trong
Phần III

2.4.

Quản lý nhóm thiết bị

Để dễ dàng Quản lý cho từng bộ phận, từng địa điểm, hoặc từng cửa hàng, chiến
dịch, doanh nghiệp có thể phân nhóm thiết bị, mỗi nhóm gồm nhiều máy gửi phản
hồi. Các nhóm có thể cùng chạy một khảo sát hoặc mỗi nhóm chạy một khảo sát
khác nhau. Tất cả các thiết bị trong cùng một nhóm sẽ hiển thị chung một khảo sát.

Quản lý nhóm thiết bị

Quản lý nhóm thiết bị -> Thêm mới . Có một hộp thoại mới hiện lên để bạn nhật
tên nhóm thiết bị.
Ví dụ: Bạn có một cửa hàng ở Hoàn Kiếm, 1 ở Xã Đàn và cái khách ở Quận 1
HCM. Bạn có thể tạo 3 nhóm: Hoàn Kiếm, Xã Đàn và Quận 1 để Quản lý 3 cửa
hàng này.
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Sau khi đặt tên xong chọn “Thêm mới” để tạo nhóm. Phần ghi chú có thể để
trống hoặc nhập các thông tin gợi nhớ về chức năng của nhóm thiết bị này.

Thêm mới nhóm thiết bị

Chọn

cuối mỗi nhóm thiết bị bạn có thể thấy các chức năng

Danh sách thiết thi: hiển thị số lượng và danh sách tên các thiết bị đang
được thiết lập trong nhóm.




Cập nhật: Thay đổi tên, trạng thái và khảo sát chạy trong nhóm.



Xóa: Xóa nhóm.

Cập nhật nhóm thiết bị
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Sau khi tạo xong nhóm bạn chọn vào menu
cuối nhóm thiết bị rồi lựa chọn
khảo sát mà bạn sẽ thực hiện trên nhóm thiết bị này. Sau đó chọn Cập nhật để lưu
thay đổi.

Chọn khảo sát cho nhóm thiết bị

2.5.

Quản lý thiết bị

Trong phần Quản lý thiết bị Bạn sẽ thấy danh sách các thiết bị trên hệ thống và
loại kênh sử dụng để thu thập đánh giá của khách hàng

Quản lý thiết bị
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Để thêm mới thiết bị ta chọn "Thêm mới" có một hộp thoại hiện lên
Đặt tên thiết bị -> Chọn kênh khảo sát -> Chọn nhóm -> Thêm mới.

Thêm mới thiết bị

Về kênh khảo sát ta sẽ có:
Được sử dụng để khách hàng đánh giá trực tiếp thông qua thiết bị đặt
tại địa điểm sử dụng dịch vụ.
 Kiosk:

Được sử dụng để tạo ra một địa chỉ (đường link) để khách hàng có
thể truy cập và đánh giá về chất lượng dịch vụ trên website thông qua máy tính
hoặc điện thoại.
 Website:

 Email:

Được sử dụng để gửi khảo sát cho khách hàng qua Email

* Lưu ý:
- Trong trường doanh nghiệp/ Tổ chức sử dụng thiết bị để đánh giá cho nhân viên
hoặc một đối tượng cụ thể, bạn có thể cấu hình thêm đối tượng phản hồi cho thiết
bị. Tính năng này thường được áp dụng trong việc đánh giá cho nhân viên tại quầy
trong ngân hàng, hành chính công…
- Đối tượng phản hồi chỉ hiển thị trên màn hình khi bạn cài đặt chế độ sử dụng
theme cho khảo sát CSAT, CES, FLX hoặc NPS.
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2.5.1. Kênh khảo sát Kiosk
Sau khi tạo xong hệ thống sẽ tạo một mã thiết bị và mật khẩu. Bạn có thể dùng
Thông tin này để kết nối máy có cài ứng dụng hearme station vào hệ thống.

Mã thiết bị được tạo ra

Chọn vào menu

cuối mỗi thiết bị bạn có thể thấy các chức năng

Chức năng quản lý thiết bị
 Lấy

lại mã bí mật thiết bị: Thông tin kết nối hearme station vào hệ thống.

 Cập

Nhật: Thay tên, trạng thái (Kích hoạt/đóng) và thay đổi nhóm thiết bị.

 Đăng

xuất: ngắt kết nối thiết bị với hệ thống.
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 Đóng

thiết bi: tắt ứng dụng trên thiết bị, vẫn giữ trạng thái đăng nhập.

 Đồng

bộ dữ liệu: Cập nhật các phản hồi khi mất kết nối.

 Xóa:

Xóa thiết bị khỏi hệ thống.

2.5.2. Kênh khảo sát Website
Khi bạn tạo thiết bị bạn lưuạ chọn kênh khảo sát là Web. Để lấy địa chỉ khảo sát.
Bạn chọn

ở cuối thiết bị -> chọn "Lấy địa chỉ khảo sát"

Kênh Khảo sát Website

Hệ thống sẽ tạo cho bạn một đường link (liên kết) để khách hàng có thể truy cập
và làm khảo sát.

Link khảo sát và mã QR

Bạn có thể chia sẻ đường link / mã QR này này trên facebook, Website hoặc
Email để khách hàng của bạn có thể làm khảo sát. Cách thức lấy link và mã rất đơn
giản.
Cách nhúng khảo sát lên website dạng Popup.
Bước1: Lấy Url của khảo sát sẽ nhúng lên website.
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Bước 2: Chèn đoạn mã code dưới đây vào website
<!--Chen trong the header-->
<link href="https://hearme.vn/css/hm_feedback.css" rel="stylesheet">
<!--Chen trong the body-->
<script src="https://hearme.vn/js/hm_fb.js"></script>
<script>
var cx_options = {
cx_url: "Survey_url",
visible: true,
title: "Đo lường hài lòng khách hàng",
width: 945,
height: 551,
bottom: 160,
left: 200,
icon_bottom: 20,
icon_right: 90,
icon_title: "Phản hồi"
}
var hf = hm_register(cx_options);
</script>

Bước 3: Thay Url khảo sát vào đoạn Survey_url trong code vừa chèn.
Bước 4: Tùy chỉnh lại các thông số vị trí icon và khung khảo sát trên web.
2.5.3. Kênh khảo sát Email
Kênh khảo sát Email thường được sử dụng khi bạn có thông tin của khách hàng
và gửi các khảo sát đến những khách hàng thông qua Email trên hệ thống.
Để gửi khảo sát email tới khách hàng bạn vào phần "Quản lý khách hàng". Tại
đây bạn có thể gửi email cho một khách hàng hoặc nhiều khách hàng.

Quản lý khách hàng
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Với mỗi khách hàng bạn sẽ có thể bạn chọn

sẽ có các chức năng

 Cập

nhật thông tin: Cập nhật lại các thông tin của khách hàng.

 Mời

khảo sát: Gửi email khảo sát khách hàng thông qua hệ thống của hearme.

 Địa

chỉ khảo sát: Lấy link hoặc QR code khảo sát cho riêng khách hàng này.

sử gửi phản hồi: Xem lại lịch sử những khảo sát qua Kênh Email đã tạo
cho khách hàng này.
 Lịch

Để gửi khảo sát cho một khách hàng, bạn có thể tiến hành làm theo 2 cách.
Cách 1: Sử dụng sẵn hệ thống gửi Email của Hearme
Bạn làm như sau: Trong “Quản lý khách hàng” tương ứng với mỗi khách hàng
bạn chọn

-> "Mời khảo sát"

Mời khách hàng tham gia khảo sát

Tiếp sau đó, chọn thiết bị email mà bạn đã tạo trong phần quản lý Email, nhập tiêu
dề và nội dung cho Email.

Mời khảo sát
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Trong phần nội dung Email, bạn có thể chèn tham số {url} để hiển thị link khảo
sát. Chọn "Gửi" hệ thống sẽ tự động gửi Email khảo sát cho khách hàng. Khách
hàng sẽ nhận được một Email mời làm khảo sát như sau:

Email mời khảo sát

Cách 2: Lấy link khảo sát (hoặc mã QR) để gửi Email cho khách hàng.
Trong “Quản lý khách hàng” tương ứng với mỗi khách hàng chọn
khảo sát.

-> Địa chỉ

Cách lấy địa chỉ khảo sát qua kênh Email

Sẽ có một Popup hiện lên, bạn chọn "thiết bị Email" sẽ gửi cho khách hàng và
nhấn "tạo địa chỉ khảo sát".
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Mã QR và địa chỉ khảo sát của khách hàng

Để gửi khảo sát cho nhiều người, bạn chọn những khách hàng muốn gửi khảo sát
rồi chọn "Mời khảo sát"

Mời tham gia khảo sát hàng loạt

Sau đó cũng chọn thiết bị email mà bạn đã tạo trong phần quản lý Email, nhập
tiêu dề và nội dung cho Email.
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Nội dung email mời khảo sát

Chọn "Gửi". Hệ thống sẽ tự động gửi Email khảo sát cho khách hàng.
Bạn có thể xem lại lịch sử các khảo sát đã mời khách hàng tham gia bằng cách
chọn

-> Danh sách mời khảo sát

Hoặc bạn cũng có thể xem lại lịch sử các khảo sát khách hàng đã tham gia bằng
cách chọn “Danh sách phản hồi”
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Lịch sử khảo sát Email

2.6.

Quản lý bộ sưu tập

Quản lý bộ sưu tập nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng các tiêu chí đánh giá bằng
hình ảnh, thay đổi các icon mặt cười hoặc hình ảnh giới thiệu các sản phẩm, dịch
vụ và chương trình khuyến mại.
Cách tạo bộ sưu tập như sau: Chọn Quản lý bộ sưu tập -> Thêm mới

Quản lý bộ sưu tập
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Đặt tên cho bộ sưu tập -> “Thêm mới” để khởi tạo.

Thêm mới Bộ Sưu Tập

Lúc này hệ thống sẽ tạo ra một ID cho bộ sưu tập.

Danh sách bộ sưu tập

Cách upload hình ảnh lên bộ sưu tập
Bạn click chọn vào bộ sưu tập muốn thêm ảnh, chọn “Upload” hoặc “Thêm mới”

Cách upload hình ảnh lên bộ sưu tập

Sau đó lựa chọn hình ảnh lưu sẵn trong máy tính để tải lên bộ sưu tập. Chọn hình
ảnh -> Đặt tên ảnh -> Upload.
Lưu ý: Nếu bạn cài đặt khảo sát là song ngữ, và sử dụng cho các câu hỏi CSAT,
FLX thì cần đặt tên cho cả phần tiếng Việt và tiếng Anh.
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Upload hình ảnh cho bộ sưu tập.

Cập nhật thông tin cho hình ảnh
Khi đã up ảnh lên bộ sưu tập, bạn có thể đặt tên, xóa hoặc thay đổi trạng thái ảnh
trong bộ sưu tập bằng cách Click vào ảnh.

Cập nhật thông tin hình ảnh

Thay đổi vị trí, thứ tự các ảnh bằng cách chọn hình ảnh muốn thay đổi vị trí và
kéo đến vị trí mong muốn.
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Thay đổi vị trí hình ảnh trong bộ sưu tập

Kết quả ta được hình ảnh với thứ tự mới.

Kết quả sau khi đổi thứ tự ảnh

2.7.

Quản lý ứng dụng

Bên cạnh tính năng đánh giá, bạn có thể trình chiếu hình ảnh hoặc video trong
thời gian khách hàng chưa đánh giá có thể gọi là “màn hình chờ”.
Trong mục Mã bộ sưu tập hoặc youtube url ta nhâp ID của bộ sưu tập muốn hiển
thị hoặc link video trên youtube. Tick vào ô “Hiển thị bộ sưu tập”. Chọn "Cập
nhật" để lưu cài đặt.
Trong trường hợp khảo sát nhiều ngôn ngữ, bạn chọn biểu tượng ngôn ngữ phía
trên và điều tên phù hợp cho các chức năng khi ở các ngôn ngữ khác nhau.
45

Quản lý ứng dụng

Bạn có thể áp dụng bộ sưu tập cho toàn bộ máy trên hệ thống hoặc một nhóm
thiết bị hoặc chỉ định mỗi một máy chạy các bộ sưu tập khác nhau.

Chỉ định bộ sưu tập cho một thiết bị

Giao diện màn hình khảo sát khi có tính năng bộ sưu tập.
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Để bộ sưu tập tự động chạy khi không có khách hàng đánh giá bạn truy cập mục
“Cấu hình hệ thống -> Cấu hình chung -> thiết bị. Thêm thời gian chờ và tick chọn
“Tự động chạy bộ sưu tập”

Thời gian chờ phản hồi

2.8.

Quản lý theme

Theme (mẫu giao diện) được sử dụng nhằm thiết lập cách hiển thị màn hình
khảo sát. Mục Quản lý theme được tạo ra nhằm giúp doanh nghiệp thiết lập sẵn các
giao diện cho màn hình khảo sát.

Màn hình quản lý theme

Để thêm mới thêm, bạn vào phần Quản lý theme -> Thêm mới.
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Thêm mới theme

Sau khi chọn “Thêm mới” sẽ có một màn hình demo để bạn cấu hình theme.
Phần cấu hình bao gồm thêm ảnh tiêu đề và hình nền.
Ảnh tiêu đê là hình ảnh phía trên của khảo sát, thường được sử dụng đặt logo
hoặc banner. Trước khi cài đặt ảnh tiêu đề và ảnh nền, bạn cần chuẩn bị trước hình
ảnh và upload sẵn lên phần “Quản lý bộ sưu tập”
2.8.1. Đặt ảnh tiêu đề.
Chọn phải chuột vào khu vực ảnh tiêu đề chọn “Đặt ảnh tiêu đề”

Cài đặt ảnh tiêu đề cho theme

Trong cửa sổ hiện lên, bạn chọn bộ sưu tập chứa ảnh phù hợp.
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Chọn ảnh tiêu đề cho theme

2.8.2. Đặt ảnh nền

Cài đặt ảnh nền cho theme

Chọn “Đặt ảnh nền” sẽ có màn hình mới hiện lên. Bạn chọn bộ sư tập chứa ảnh nền
đã upload lên trước.
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Chọn ảnh nền cho theme

2.9.

Đối tượng phản hồi

Đối với các mô hình như hành chính công, ngân hàng mỗi môn nhân viên tại
quầy sẽ có một máy đánh giá riêng. Đối tường phản hồi giúp xác định đánh giá đó
là đánh giá cho ai?
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Cách cấu hình đối tượng cho thiết bị.
Bước 1: Thêm mới đối tượng phản hồi.

Đối tượng phản hối

Chọn “Thêm mới” sẽ có hộp thoại mở lên để tạo đối tượng phản hồi. Bạn
chọn hình ảnh và điền các thông tin của đối tượng.

Thông tin đối tượng phản hồi

Chọn “Thêm mới” để hoàn tất việc thêm đối tượng. Bạn có thể cập nhật lại
thông tin của đối tương như Tên, hình ảnh phòng ban và trạng thái.
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Cập nhật thông tin đối tượng phản hồi

Trong phần “Cập nhật” bạn có thể sửa lại hình ảnh và tên, bộ phận của đối
tượng phản hồi.
Lưu ý: Đối tượng khảo sát chỉ hiển thị trên màn hình khảo sát CSAT, NPS và CES
khi bạn cài đặt chế độ sử dụng theme cho từng loại khảo sát này và chọn đối tượng
cho thiết bị
Bước 2: Chỉ định đối tượng cho Thiết bị
Vào phần Quản lý thiết bị, Lưa chọn -> Chọn “Cập nhật”
Lựa chọn đối tượng cho thiết bị.

Kết quả giao diện khảo sát sau khi cài đặt.
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Hình minh họa khảo sát đánh giá đối tượng là nhân viên

2.10.

Lời cảm ơn

Sau khi khách hàng hoàn thành việc đánh giá/ khảo sát bạn muốn gửi một lời
cảm ơn đến khách hàng.
Bạn cũng có thể cập nhật thêm những lời cảm ơn của doanh nghiệp cảm ơn
khách hàng bằng cách "Thêm mới" trong mục "Lời cảm ơn."
Lời cảm ơn -> Thêm mới.

Nội dung lời cảm ơn
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Cách thiết lập lời cảm ơn:
- Chọn phần ngôn ngữ
cho lời cảm ơn.
- Phân loại sử dụng:
Lời cảm ơn.
- Nhập nội dung lời
cảm ơn.
- Nhập tên tác giả/
doanh nghiệp
- Chọn “Thêm mới”
Thêm mới lời cảm ơn

Nếu không cài đặt lời cảm ơn thì phần mềm sẽ hiển thị ngẫu nhiên một câu danh
ngôn có sẵn trên hệ thống, thay lời cảm ơn khách hàng
Phân loại sử dụng:
o

Lời cảm ơn: Sử dụng trên tất cả các kênh sau khi hoàn thành khảo sát.

Mời phản hồi: Sử dụng cho kênh khảo sát Email trước khi khách hàng làm
khảo sát.

o

Khảo sát hết hạn: Sử dụng cho kênh khảo sát Email đã hết hạn/ đóng và
khách hàng không thể làm khảo sát được nữa.

o

Nếu bạn chọn "Tiếng việt" thì phần mềm hearme station sử dụng ngôn ngữ tiếng
việt thì hệ thống sẽ lấy các lời cảm ơn tiếng việt để hiển thị.
Nếu bạn chọn "Tiếng anh" thì phần mềm hearme station sử dụng ngôn ngữ tiếng
anh thì hệ thống sẽ lấy các lời cảm ơn tiếng anh để hiển thị.
Chú ý: Nếu lời cảm ơn của bạn có nhiều dòng bạn có thể xuống dòng bằng cách
thêm \n trong lời cảm ơn. Nếu không nội dung sẽ tự động xuống dòng. Khi bạn
nhập nhiều hơn 1 lời cảm ơn, thì hệ thống sẽ lấy ngẫu nhiên trong số lời cảm ơn
bạn đã tạo ra theo ngôn ngữ bạn lựa chọn.
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Tiếp theo, để hiển thị lời cảm ơn bạn đã thêm. Bạn truy cập “Cấu hình hệ thống > Cấu hình chung -> Trang cảm ơn. Tick chọn “Hiển thị trang cảm ơn”.
Mục Style bạn chọn trang cảm ơn dạng Page (trang) Full màn hình hoặc Popup một cửa sổ hiện lên giữa màn hình. Sau đó chọn thời gian dừng lại ở trang cảm ơn
là bao lâu, thời gian tính bằng giây.

Cấu hình hiển thị trang cảm ơn

Lời cảm ơn được hiển thị sau khi gửi đánh giá.

2.11.

Cấu hình hệ thống

Phần này nhằm giúp doanh nghiệp thiết lập các tính năng chung và chuyên sâu liên
quan đến giao diện và xử lý các phản hồi của khác hàng.
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Các tính năng trong Cấu hình hệ thống

2.11.1. Ngôn ngữ
Phần cấu hình ngôn ngữ nhằm thiết lập ngôn ngữ trong việc cấu hình khảo sát và
ngôn ngữ sẽ được sử dụng trên các kênh thu thập phản hồi khách hàng.

Thay đổi ngôn ngữ khi làm khảo sát

Bạn có thể chọn ngôn ngữ sẽ sử dụng trên thiết bị khảo sát và đặt ngôn ngữ mặc định.

Cấu hình ngôn ngữ thiết bị
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Chú ý: Khi kích hoạt cả hai ngôn ngữ thì khi thiết lập tính năng như tạo khảo sát,
cài đặt ứng dụng, lời cảm ơn thì đều cần nhập nội dung cho cả hai phần ngôn ngữ.
2.11.2. Cấu hình chung
Ảnh nền
Bạn có thể hiển thị ảnh nền phía sau khảo sát để tăng tính nhận diện thương hiệu
hoặc làm khảo sát đẹp hơn, nổi bật hơn.
Chọn vào phần ảnh nền, Chọn hình ảnh có sẵn trong bộ sưu tập sau đó chọn
“Cập nhật” để lưu cài đặt.

Chọn ảnh nền cho màn hình khảo sát

Ảnh tiêu đề/ banner màn hình khảo sát
Đây là vị trí phía trên màn hình đánh giá của các khảo sát CSAT, NPS, CES,
FLX. Chọn hình có sẵn trong bộ sưu tập – Tick chọn “Trạng thái” -> Cập nhật.

Thêm hình ảnh tiêu đề/ banner khảo sát
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Hook URL
Hook URL là công nghệ giúp tích hợp hệ thống hearme vào hệ thống quản trị dữ
liệu riêng của doanh nghiệp. Khi phản hồi của khách hàng được gửi lên hệ thống
của hearme, dữ liệu này cũng sẽ được gửi đến hệ thống quản trị của doanh nghiệp.
- Nhập Hook Url và tích chọn ô “Hoạt động” để kích hoạt.

Cấu hình hàm Hook

Hook URL được tạo ra bởi lập trình viên và phải thỏa mãn các tiêu chuẩn sau:
1.
2.
3.

Được cung cấp dưới dạng Restfull API.
Sử dụng phương thức POST
Dữ liệu được truyền thông qua dạng JSON

payload = {
"feedback": {
"body":"{\"status\": 4, \"rating\": 0, \"id\": \"e43d2a1c5792adcf82892d2d8cc7733f\",
\"sur_path\": \"\", \"sur_id\": \"bfead2f92a63458b5cd60565e808674f\", \"type\": 8,
\"children\": [{\"sur_id\": \"e5b76c86a8275401654044e60d3df4ed\", \"rating\": 3,
\"sur_path\": \"bfead2f92a63458b5cd60565e808674f\", \"status\": 4, \"type\": 0}]}",
"comment":null,
"contact":null,
"created":"Wed, 14 Nov 2018 22:03:13 GMT",
"cus_id":null,
"device_id":"84n8oa4ea6a721kb",
"device_type":0,
"grp_id":"c15947bd7baeb2f64a7a0500be40df08",
"id":"e43d2a1c5792adcf82892d2d8cc7733f",
"inv_id":null,
"ip_add":null,
"name":null,
"notes":null,
"org_id":null,
"os":"Android",
"parent":null,
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"rating":0,
"status":4,
"sur_id":"bfead2f92a63458b5cd60565e808674f",
"sur_path":null,
"user_id":"6a33d40cb773a97c493576f9d413fb9b"
},
"readable": "html string"
}

2.11.3. Feedback plugins
Feedback plugin là tính năng sử dụng để xử lý dữ liệu phản hồi. Bằng cách tạo
và khai báo plugin, người dùng có thể xử lý dữ liệu phản hồi theo bất kỳ nhu cầu
nào mà doanh nghiệp mong muốn. Ví dụ như: tạo hạng mục công việc trong hệ
thống CRM, đưa thông tin phản hồi vào hệ thống xử lý phân cấp...
Để sử dụng tính năng này, đội ngũ lập trình viên doanh nghiệp sẽ xây dựng
module xử lý dữ liệu. Module này phải tuân thủ yêu cầu sau:
1.
2.
3.

Được cung cấp dưới dạng Restfull API.
Sử dụng phương thức POST
Dữ liệu được truyền thông qua dạng JSON

payload = {
"feedback": {
"body":"{\"status\": 4, \"rating\": 0, \"id\": \"e43d2a1c5792adcf82892d2d8cc7733f\",
\"sur_path\": \"\", \"sur_id\": \"bfead2f92a63458b5cd60565e808674f\", \"type\": 8,
\"children\": [{\"sur_id\": \"e5b76c86a8275401654044e60d3df4ed\", \"rating\": 3,
\"sur_path\": \"bfead2f92a63458b5cd60565e808674f\", \"status\": 4, \"type\": 0}]}",
"comment":null,
"contact":null,
"created":"Wed, 14 Nov 2018 22:03:13 GMT",
"cus_id":null,
"device_id":"84n8oa4ea6a721kb",
"device_type":0,
"grp_id":"c15947bd7baeb2f64a7a0500be40df08",
"id":"e43d2a1c5792adcf82892d2d8cc7733f",
"inv_id":null,
"ip_add":null,
"name":null,
"notes":null,
"org_id":null,
"os":"Android",
"parent":null,
"rating":0,
"status":4,
"sur_id":"bfead2f92a63458b5cd60565e808674f",
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"sur_path":null,
"user_id":"6a33d40cb773a97c493576f9d413fb9b"
},
"readable": "html string"
}

Cách thêm plugins
Để thêm một plugin bạn chọn "Thêm mới"

Thêm mới feedback plugin

Tại popup cấu hình plugin, URL là địa chỉ url của plugin.

Thêm mới Plugin

Tiêu đề (Tiếng Anh và Tiếng Việt) chính là tên gọi của tính năng bạn muốn
thêm, tick chọn “Hoạt động”. Plugin sẽ được hiển thị trên ô nút bấm trên màn hình
xem chi tiết phản hồi.
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Để sử dụng các tính năng được tích hợp trong feeback Plugin bạn truy cập Danh
sách phản hồi -> Click chọn phản hồi bất kỳ.

Tính năng khi được thêm băng feedback Plugins

Hệ thống hearme đã có sẵn 2 tính năng là gửi email phản hồi tới mộ người khác
và lưu thông tin khách hàng.
2.11.4. Report plugin
Report plugin giúp bạn tích hợp những tính năng liên quan đến việc tạo báo cáo
và phân tích dữ liệu. Các báo cáo này có thể được tạo từ hệ thống của hearme tại
https://rp.hearme.vn hoặc do hệ thống báo cáo của doanh nghiệp tạo ra.
Bước 1: Truy cập http://rp.hearme.vn

Chọn “Thống kê khảo sát” -> Chọn khảo sát và khoảng thời gian.
Bước 2: Chèn ID khảo sát cần lọc dữ liệu và Url (filter_id= “ID khảo sát”).
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Chọn Zoom ở góc dưới màn hình để phòng to báo cáo toàn màn hình.

Bước 3: Sao chép (Copy) Url của báo cáo và Dán vào phần URL trong mục
Đăng ký Report Plugin. Đặt tên tiêu đề, chọn “Hoạt động” -> Thêm mới.
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Sau khi được đăng ký, Bạn có thể xem lại các báo cáo đã được tính hợp trong
phần Thống kê khảo sát.

Báo cáo được thêm trong mục Thống kê khảo sát

2.11.5. Trang cộng đồng
Trang cộng động (Public page) là nơi doanh nghiệp sẽ chia sẻ công khai các
thông tin, dữ liệu đánh giá với công chúng. Các thông tin này sẽ được trình bày
dưới dạng các bảng tin (Bulletin).
Bước 1: Thiết lập trang giới thiệu.
Doanh nghiệp có thể chuẩn bị ảnh nền, Logo, và ảnh tiêu đề cho trang cộng đồng.

Mục Tên sẽ là từ khóa giúp khách hàng tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp dễ
dàng trên cổng thông tin http://Topcx.hearme.vn.
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Nội dung giới thiệu về doanh nghiệp sẽ được viêt trong phần “Giới thiệu chung”.
Sau khi đã điền đầy đủ các nội dung, Bạn chọn trạng thái “Kích hoạt” -> Cập nhật.
Bước 2: Tạo các bảng tin muốn công khai
Truy cập http://rp.hearme.vn trong phần Quản lý bảng tin -> chọn “Thêm mới”

Trên cửa sổ mới hiện lên điền tên và mô tả về dữ liệu mà doanh nghiệp muốn công
bố.
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Bước 3: Công khai báo cáo ra ngoài bảng tin
Truy cập http://rp.hearme.vn trong phần Thống kê khảo sát lựa chọn báo cáo mà
bạn muốn công khai -> Chọn “Thêm vào bảng tin”

Trên cửa số mới hiện lên, Bạn đặt tên cho Báo cáo -> Chọn Bảng báo cáo mà bạn
muốn báo cáo xuất hiện -> Tíck chọn vào điều khoản về “Công khai báo cáo” ->
Thêm mới.
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2.12. Ứng dụng quản lý hearme
Thay bằng việc quản lý thông qua website https://hearme.vn thì người Quản lý
có thể cài ứng dụng quản lý trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Đảm bảo được tính
di động, linh hoạt - vì có thể xem báo cáo ở bất cứ đâu, bất cứu khi nào cần.
Khi sử dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng, Bất kỳ khi nào hệ thống nhận
được một phản hồi kém bạn đề có thể nhận cảnh báo ngay lập tức bằng notification.
Download app quản lý
hearme:
 Android:

hearme Android
 iOS: hearme iOS
2.13. Ứng dụng hearme Station
Doanh nghiệp cần sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc một thiết bị có thể cài
đặt ứng dụng android (hoặc iOS) để cài đặt ứng dụng hearme Station.
hearme Station sẽ có nhiệm vụ thu thập những đánh giá, phản hồi của khách
hàng và gửi về hệ thống quản trị.
Download app hearme
Station



Android: hearme Station
iOS: hearme Station
2.14. Tiến hành khảo sát

Đối với kênh Kiosk bạn có thể đặt thiết bị tại vị trí thuận tiện và mời khách hàng
đánh giá.
Đối với kênh Web bạn có thể gửi link cho khách hàng, tích hợp khảo sát trên
website của doanh nghiệp hoặc sử dụng QR code đặt tại vị trí thuận tiện trên hóa
đơn, tờ thông báo, bảng tin khách hàng quét mã bằng điện thoại để khảo sát.
Đối với kênh email thì bạn có thể gửi email khảo sát trực tiếp đến khách hàng
trên hệ thống của hearme.
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2.15. Theo dõi báo cáo.
Bạn có thể theo dõi báo cáo trên website https://hearme.vn hoặc ứng dụng
“hearme – đo lường sự hài lòng” . Chi tiết hướng dẫn cách đọc báo cáo của từng
loại câu hỏi được hướng dẫn chi tiết trong Phần IV.
2.16. Thanh toán
2.16.1. Báo giá
Phí vận hành phần mềm
Xem trên website: https://hearme.vn
 Hotline: 0912 083 463
 Email: Sales@hearme.vn
Phí thiết bị
Truy cập: http://shop.hearme.vn
2.16.2.

Hình thức thanh toán

Bạn có thể thanh toán tiền mặt cho nhân viên hearme hoặc chuyển khoản.
Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH HEARME
 Số tài khoản ngân hàng: 0011004365106
 Tại: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt NamVietcombank
 CN: Sở giao dịch


2.17. Tích hợp hệ thống
Giải pháp hearme có nhiều công cụ giúp doanh nghiệp thực hiện tích hợp hearme
với hệ thống quản trị doanh nghiệp như CRM, POS, ERP … để xây dựng các qui
trình xử lý trong doanh nghiệp hoàn toàn tự động. Các công cụ tích hợp bao gồm:
Viết và cấu hình plugins để mở rộng tính năng xử lý dữ liệu phản hồi.
Plugin sẽ được gọi khi người quản lý sử dụng tính năng này.


Hàm HOOK: đội ngũ kỹ sư lập trình của doanh nghiệp sẽ xây dựng
các hàm Hook và khai báo trên hệ thống quản trị của hearme. Hàm này sẽ
được gọi mỗi khi có sự kiện gửi phản hồi từ khách hàng.
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APIs: Bộ APIs được hearme cung cấp giúp doanh nghiệp có thể lấy
toàn bộ dữ liệu phản hồi về hệ thống riêng để phân tích hoặc làm các thao
tác xử lý dữ liệu khác.


Cách thức triển khai bạn tích hợp, bạn có thể xem tài liệu lập trình tại
đây: Hearme for Developers APIs
2.18. Hỗ trợ trực tuyến
Khi cần hỗ trợ thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với hearme theo các cách sau:
-

Số điện thoại cố định : 024.666.355.39
(Từ thứ 2-thứ 6/ trừ ngày nghỉ lễ, tết)
Di động: (+84) 912 083 463 - (+84) 093 188 7903
Website: https://hearme.vn
Facebook: https://fb.com/hearme.vn
Hướng dẫn sử dụng : http://hearme.vn/help
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PHẦN III: CẤU HÌNH KHẢO SÁT
Sau khi đã có được bảng khảo sát, công việc tiếp theo của bạn là thiết lập khảo sát
đó trên hệ thống hearme. Mỗi loại câu hỏi khảo sát tương đương với một loại khảo
sát trên hệ thống để tạo thành khảo sát hoàn chỉnh.
Đăng nhập vào hệ thống quản trị tại https://hearme.vn chọn “Đăng nhập”. Truy
cập phần “Quản lý khảo sát” để bắt đầu khởi tạo các câu hỏi khảo sát.
Chọn
để tạo một khảo sát mới. Sẽ có một Popup hiện ra để bạn nhập
thông tin cho khảo sát.
3.2. Khảo sát CSAT
CSAT (Customer satisfaction score) là chỉ chỉ số cơ bản về sự hài lòng khách
hàng. Nó đo lường trực tiếp cảm nhận của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.
Năm mặt cười tương ứng với thang điểm từ 1 đến 5 thể hiện sự hài lòng của khách
hàng về tổng thể hoặc chi tiết riêng một vấn đề nào đó như trải nghiệm, sản phẩm,
dịch vụ, thái độ nhân viên. Khách hàng có thể trả lời bằng cách lựa chọn biểu tượng
mặt cười phù hợp với cảm xúc của họ.
Cách cấu hình khảo sát CSAT: Truy cập phần “Quản lý khảo sát” chọn “Thêm
mới”. Sẽ chuyển sang trang cấu hình cho khảo sát CSAT.
- Đăt tên cho khảo sát
- Loại khảo sát là CSAT
- Chọn bộ sưu tập khi bạn muốn thay đổi 5 biểu tượng mặt cười. (không bắt
buộc)
- Theme khảo sát (không bắt buộc)
- Ghi chú (không bắt buộc)
- Tags (không bắt buộc)
- Điền nội dung “Câu hỏi đánh giá dịch vụ”
* Chọn phần ngôn ngôn ngữ để thêm nội dung câu hỏi cho các ngôn ngữ khác.
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Cách cấu hình khảo sát CSAT

Cách rẽ nhanh cho khảo sát CSAT xem hướng dẫn trong mục 3.5 dưới đây:

Giao diện của màn hình khảo sát CSAT
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Để thay biểu tượng mặt cười, bạn có thể tạo một bộ sưu tập có 5 hình ảnh ( hình
mặt cười, hình ngôi sao…) để thay thế cho 5 icon mặc định. Mỗi hình ảnh sẽ có tên
tương tướng với các mức đánh giá chẳng hạn: Không hài lòng, Bình thường, Hài
lòng, Rất hài lòng, Yêu thích.. ( xem thêm mục 3.6)
Trong phần cập nhật thông tin của khảo sát CSAT, trọng mục chọn bộ sưu tập.
Bạn lựa chọn tên bộ sưu tập chứa các biểu tượng cảm xúc mới.

Lựa chọn bộ sư tập để thay đổi icon

3.3. Khảo sát NPS
NPS (Net Promoter Score)– Chỉ số khách hàng thiện cảm. Câu hỏi điển hình của
NPS là "Khả năng mà bạn giới thiệu công ty A với bạn bè hay đồng nghiệp của bạn
là bao nhiêu? ". Khách hàng sẽ lựa chọn khả năng mà họ sẽ giới thiệu sản phẩm, dịch
vụ của bạn đến người khác.
Trên thang điểm từ 0 (không bao giờ) cho đến 10 (chắc chắn). NPS sẽ giúp bạn phân
loại khách hàng của mình thành 3 nhóm
 Nhóm Promoters (9 – 10 điểm): Những khách hàng thiện cảm, Họ có tỷ
lệ mua lại và giới thiệu khách hàng mới cho công ty cao nhất.
 Nhóm Passives (7 – 8 điểm): Những khách hàng “hài lòng thụ động”,
hay còn gọi là khách hàng vô cảm. Những người này thường bị thúc đẩy bởi
quán tính hơn là lòng trung thành hay sự nhiệt tình, và họ sẽ rời bỏ công ty khi
ai đó mang đến một thương vụ có lợi hơn cho họ.
 Nhóm Detractors (dưới 6 điểm): Những khách hàng phản cảm. Một số
người có thể mang lại lợi nhuận cho công ty nếu xét theo quan điểm kế toán,
song những lời phê bình và thái độ của họ sẽ hủy hoại danh tiếng của công ty.
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Cách cấu gình khảo sát NPS: Truy cập vào Quản lý khảo sát chọn “Thêm mới”
- Đăt tên cho khảo sát
- Loại khảo sát là NPS
- Theme khảo sát (không bắt buộc)
- Ghi chú (không bắt buộc)
- Tags (không bắt buộc)
- Điền nội dung “Câu hỏi đánh giá dịch vụ”
* Chọn phần ngôn ngôn ngữ để thêm nội dung câu hỏi cho các ngôn ngữ khác

Cấu hình khảo sát NPS

72

Giao diện của màn hình khảo sát NPS

Cách rẽ nhanh cho khảo sát NPS xem hướng dẫn trong mục 3.5 dưới đây:
3.4. Khảo sát CES
Customer effort score – CES xác định mức độ nỗ lực của khách hàng. Nếu dịch
vụ của bạn hướng đến việc xây dựng sự thuận tiện, giúp khách hàng dễ dàng hơn
trong việc tiếp cận dịch vụ, sử dụng sản phẩm thì CES là một chỉ số quan trọng.
Cách thiết lập khảo sát CES: Truy cập phần quản lý thiết bị chọn “Thêm mới”
trên màn hình thiết lập khảo sát điền các thông tin cần thiết.
- Đăt tên cho khảo sát
- Loại khảo sát là CES
- Theme khảo sát (không bắt buộc)
- Ghi chú (không bắt buộc)
- Tags (không bắt buộc)
- Điền nội dung “Câu hỏi đánh giá dịch vụ”
* Chọn phần ngôn ngôn ngữ để thêm nội dung câu hỏi cho các ngôn ngữ khác
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Cách cấu hình khảo sát CES

Cách rẽ nhanh cho khảo sát CES xem hướng dẫn trong mục 3.5 dưới đây:

Giao diện của màn hình khảo sát CES
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3.5. Khảo sát thành phần
Khảo sát thành phần hay còn gọi là các khảo sát con. Được sử dụng để rẽ nhánh
khảo sát khi cần thiết. Các khảo sát NPS, CSAT, CES được chia làm 2 phần: Đánh
giá tốt và đánh giá kém.
 Khảo sát CSAT: Thất vọng, chưa tốt và chấp nhận là đánh giá kém.
 Khảo sát NPS: Từ 0- 6 là đánh giá kém.
 Khảo sát CES: Từ 1-4 là đánh giá kém.
Các bước thực hiện: Chọn

> Khảo sát thành phẩn.

Cách thêm khảo sát thành phần

Sau đó bạn lựa chọn khảo sát con cho từng trường hợp tốt/xấu -> “Thêm”

Rẽ nhánh cho khảo sát thành phần

Bạn có thể kéo thả thứ tự của các câu hỏi thành phần sau khi thêm. Tuy nhiên
không thể thay đổi được điều kiện của chúng.
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3.6. Khảo sát FLX
Với khảo sát FLX bạn có thể tạo ra dạng câu hỏi với các mức đánh giá khác nhau,
Chẳng hạn tạo ra câu hỏi chỉ với 3, 4-6 mặc cười hoặc thang điểm từ 2 đến 11. Giúp
bạn có thể linh hoạt tạo ra các thanh điểm đánh giá khác nhau.
Bước 1: Tạo bộ sưu tập để chứa các icon đánh giá
Truy cập "Quản lý bộ sưu tập" -> "Thêm mới" -> Upload.
Bước 2: Đặt tên cho các icon
Click vào hình ảnh đã upload và nhập nội dung vào ô nhận xét.

Đặt tên cho icon đánh giá

Bước 3: Tạo khảo sát FLX
Truy cập phần "Quản lý khảo sát" -> Thêm mới -> chọn loại khảo sát là "FLX"
- Đăt tên cho khảo sát
- Loại khảo sát là FLX
- Bộ sưu tập: Lựa chọn bộ sưu tập chứa hình ảnh tương ứng số mức đánh giá
- Số mức đánh giá: Từ 2-11
- Ghi chú ( không bắt buộc)
- Tags ( không bắt buộc)
- Điền nội dung “Câu hỏi đánh giá dịch vụ”
* Chọn phần ngôn ngôn ngữ để thêm nội dung câu hỏi cho các ngôn ngữ khác
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Khảo sát FLX

Bước 4: Thêm khảo sát thành phần

Thêm khảo sát thành phần cho FLX

Đối với khảo sát FLX, bạn có thể thêm khảo sát thành phẩn tương ứng với từng
mức đánh giá.
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Đặt điều kiện cho khảo sát FLX

3.7. Khảo sát chọn nhiều
Khảo sát chọn nhiều là loại khảo sát trong đó khách hàng có thể lựa chọn nhiều
tiêu chí, lý do khác nhau.
- Đăt tên cho khảo sát
- Loại khảo sát Chọn nhiều
- Bộ sưu tập: Lựa chọn bộ sưu tập chứa hình ảnh tương ứng các lựa chọn
- Ghi chú (không bắt buộc)
- Tags (không bắt buộc)
- Điền nội dung “Câu hỏi đánh giá dịch vụ”
* Chọn phần ngôn ngôn ngữ để thêm nội dung câu hỏi cho các ngôn ngữ khác
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Cách cấu hình khảo sát chọn nhiều

Sau đó thêm các tiêu chí bằng cách thêm “Tiêu chí khảo sát” sẽ được hướng dẫn
ở mục 3.10

Giao diện của khảo sát nhiều lựa phần dạng chữ
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Khảo sát nhiêu lựa chọn có hình ảnh

3.8. Khảo sát chọn một
Khảo sát chọn một là loại khảo sát trong đó khách hàng chỉ được chọn 1 tiêu chí.
Sử dụng trong các câu hỏi và khách hàng chỉ được chọn trong nhiều tiêu chí đưa ra.
Cách thiết lập khảo sát chọn một: Trong phần Quản lý khảo sát chọn “Thêm mới”
Trên màn hình thiết lập khảo sát điền các thông tin cần thiết.
- Đăt tên cho khảo sát
- Loại khảo sát Chọn một
- Bộ sưu tập: Lựa chọn bộ sưu tập chứa hình ảnh tương ứng các lựa chọn
- Ghi chú ( không bắt buộc)
- Tags ( không bắt buộc)
- Điền nội dung “Câu hỏi đánh giá dịch vụ”
* Chọn phần ngôn ngôn ngữ để thêm nội dung câu hỏi cho các ngôn ngữ khác
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Cách cấu hình khảo sát một lựa chọn

Sau đó thêm các tiêu chí bằng cách thêm “Tiêu chí khảo sát” sẽ được hướng dẫn
ở mục 3.10

Giao diện của khảo sát một lựa phần dạng chữ
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Khảo sát 1 lựa chọn/ loại trừ có hình ảnh.

Rẽ nhánh cho khảo sát chọn một
Đối với khảo sát chọn một, với mỗi lựa chọn chúng ta có thể cài đặt các câu khảo
sát khác nhau bằng cách thêm "Khảo sát thành phần".

Thêm khảo sát thành phần

Chọn "tiêu chí khảo sát" và "khảo sát". Chẳng hạn mình muốn khi khách hàng lựa
chọn "Sự phục vụ" thì sẽ hiển thị ra danh sách nhân viên. Thì mục "Chọn một tiêu
chí khảo sát" sẽ chọn "Sự phục vụ". Mục "Chọn khảo sát" sẽ lựa chọn câu hỏi khảo
sát có danh sách nhân viên.
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Cấu hình khảo sát thành phần cho câu hỏi chọn một

3.9. Khảo sát đánh giá 5 sao
Đối với loại khảo sát này, cuối mỗi tiêu chí "tiêu chí khảo sát" sẽ hiển thị 5 sao.
Khách hàng đánh giá bằng cách lựa chọn từ 1 đến 5 sao của tiêu chí. Theo quy ước
chung là 1 sao: rất kém, 2 sao: kém, 3 sao: bình thường, 4 sao: tốt và 5 sao: rất tốt.
Cách thiết lập khảo sát 5 Sao: Trong phần Quản lý khảo sát chọn “Thêm mới”
Trên màn hình thiết lập khảo sát điền các thông tin cần thiết.
- Đăt tên cho khảo sát
- Loại khảo sát Đánh giá 5 sao
- Bộ sưu tập: Lựa chọn bộ sưu tập chứa hình ảnh tương ứng các lựa chọn
- Ghi chú (không bắt buộc)
- Tags (không bắt buộc)
- Điền nội dung “Câu hỏi đánh giá dịch vụ”
* Chọn phần ngôn ngôn ngữ để thêm nội dung câu hỏi cho các ngôn ngữ khác
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Cách cấu hình khảo sát một lựa chọn

Sau đó thêm các lý do/ lựa chọn bằng cách thêm “Tiêu chí khảo sát” sẽ được
hướng dẫn ở mục 3.10

Giao diện khảo sát dạng đánh giá 5 sao dạng chữ
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Giao diện khảo sát dạng đánh giá 5 sao có hình ảnh

3.10. Cấu hình tiêu chí đánh giá
Đối với các khảo sát chọn nhiều, chọn một và 5 sao, phần "Tiêu chí khảo sát"
chính là các lựa chọn/ tiêu chí để khách hàng lựa chọn/đánh giá.
Cách thêm tiêu chí khảo sát như sau: Chọn

-> Tiêu chí khảo sát.

Cách thêm tiêu chí/lý do

Một popup sẽ hiện lên bạn nhập thông tin vào phần “Thêm câu hỏi” và nội dung
diễn giải cho tiêu chí vào phần “Mô tả” .
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Nếu cài đăt 2 ngôn ngữ thì bạn cần điền cả 2 phần Tiếng Việt và Tiếng Anh ->
Chọn “Cập nhật” để hệ thống lưu và sinh ra trường nhập tiêu chí khác.

Cấu hình tiêu chí khảo sát

Bạn có thế sử dụng chuột kéo thả để thay đổi vị trị câu hỏi ở cột “STT”. Thay đổi
trạng thái nếu bạn muốn ẩn các tiêu chí khỏi khảo sát. Các ô tối màu sẽ bị ẩn đi, các
ô xanh dương sẽ được hiển thị. Sau đó chọn “cập nhật” để lưu thông tin.
3.11. Khảo sát câu hỏi mở
Câu hỏi mở giúp khách hàng đưa ra ý kiến của riêng họ, Thường được sử dụng
trong việc hỏi ý kiến khác hoặc góp ý của khách hàng.
- Đăt tên cho khảo sát
- Loại khảo sát Câu hỏi mở
- Ghi chú (không bắt buộc)
- Tags (không bắt buộc)
- Điền nội dung “Câu hỏi đánh giá dịch vụ”
* Chọn phần ngôn ngôn ngữ để thêm nội dung câu hỏi cho các ngôn ngữ khác
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Cách cấu hình khảo sát câu hỏi mở

Giao diện màn hình câu hỏi mờ ( có hình nền)

Nếu bạn muốn khách hàng nhập thông tin liên hệ như họ tên và số điện thoại trên
cùng một màn hình với câu hỏi mở. Bạn có thể làm như sau:
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Truy cập Cấu hình hệ thống -> Cấu hình chung. Tại mục Thiết bị -> tick chọn “Có
trường liên hệ”.

Thêm trường liên hệ cho câu hỏi mở

Nếu yêu cầu là bắt buộc bạn chọn thêm “Bắt buộc nhập trường liên hệ”

Gia diện màn hình câu hỏi mở có thông tin liên hệ

3.12. Khảo sát liên hệ
Trong một bảng khảo sát, nếu bạn muốn khách hàng để lại thông tin liên hệ trên
một trang riêng. Bạn có thể tạo thêm khảo sát "Liên hệ"
Bước 1: truy cập “Quản lý khảo sát” -> chọn “Thêm mới” –> Chọn loại khảo sát
“Liên hệ”
Bước 2: Chọn trường hiển thị và thuộc tích cho câu hỏi.
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Cấu hình kháo sát liên hệ

Để thay đổi câu hỏi hoặc muốn thêm hoặc ẩn bớt các trường thông tin liên hệ của
khách hàng như số điện thoại, Email hay địa chỉ. Bạn vào cập nhật khảo sát là được.

Cậu nhật khảo sát liên hệ
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3.13. Khảo sát tổng hợp

Thêm mới khảo sát tổng hợp

Khảo sát tổng hợp hay Mixed surveys là một khảo sát trong đó sẽ chứa tất cả các
loại khảo sát khác. Bằng cách sắp xếp các khảo sát con Bạn đã tạo ra một quy trình
khảo sát linh hoạt
Để thêm các khảo sát thành phần vào Mixed surveys bạn chọn
chọn tiếp "Khảo sát thành phần".
Chọn

để hiện ra các khảo sát bạn có thể thêm, chọn

ở cuối khảo sát,

để cập nhật

Rẽ nhánh cho khảo sát FLX

Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự các khảo sát, bạn chỉ cần kéo thả đúng theo vị trí
bạn mong muốn, hệ thống sẽ tự động cập nhật lại thứ tự.
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PHẦN IV. PHÂN TÍCH BÁO CÁO
Phản hồi của khách hàng được gửi lên hệ thống theo thời gian thực. Kết quả được
hệ thống tự động phân tích và chuyển thành dạng biểu đồ để người Quản lý có cái
nhìn trực quan hơn.
4.1. Khảo sát tổng hợp
Thông thường các câu hỏi khảo sát sẽ được liên kết với nhau bằng một khảo sát
tổng hợp. Trong phần thống kê khảo sát, khảo sát tổng hợp sẽ hiển thị số lượng phản
hồi đã nhận được thống kê theo từng ngày.

Biểu đồ thống kê số lượng phản hồi

Bạn có thể xem thống kê và tỷ lệ số lượng phải hồi của từng nhóm, từng thiết bị
đang chạy khảo sát đó.

Báo cáo khảo sát tổng hợp theo thiết bị
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Sau đó bạn có thể xem chi tiết báo cáo cho từng loại khảo sát thành phần theo các
bước sau:
Bước 1: Vào phần “Thống kê khảo sát”
Bước 2: Chọn “khảo sát” cần xem báo cáo.
Bước 3: Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo.
Bước 4: Chọn khảo sát con cần xem trong mục “Tất cả khảo sát thành phần”

Trong trường hợp bạn muốn xem chi tiết báo cáo của từng nhóm thiết bị/ thiết bị
bạn làm như sau.
Bước 5: Chọn

bên tay phải để hiển thị thêm các lựa chọn khác.

Bước 6: Chọn “nhóm thiết bị” để xem báo cáo của 1 nhóm thiết bị cụ thể.
Bước 7: Chọn "thiết bị" để xem báo cáo riêng của thiết bị đó.
Bước 8: Chọn “Tìm kiếm” để hiển thị kết quả báo cáo.
4.2. Báo cáo chỉ số CSAT
Biểu đồ thể hiện chỉ số, và phần trăm số lượng từng mức độ đánh giá của khách
hàng. Phía dưới sẽ có biểu đồ thể hiện số lượng phản hồi, và biến động chỉ số theo
ngày để doanh nghiệp tiện theo dõi xu hứng đánh giá của khách hàng.
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Báo cáo khảo sát CSAT

4.3. Báo cáo chỉ số NPS
Biểu đồ NPS sẽ thể hiện mức chỉ số NPS mà doanh nghiệp đang đạt được. Đồng
thời thể hiện tỷ lệ khách hàng đánh giá theo từng mức điểm từ 0 đến 10 trên thang
đo NPS.
Hai biểu đồ phía dưới sẽ thể hiện số lượng phản hồi NPS nhận được theo thời gian,
và sự thay đổi của các nhóm khách hàng Promoter, Detractor và Passive

Báo cáo khảo sát NPS
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4.4. Báo cáo chỉ số CES
Biểu đồ CES thể hiện mức độ nỗ lực của khách hàng trên thang điểm từ 1 đến 7.
Trong đó 1 là rất khó và 7 là mức dễ nhất. Điểm càng cao, càng dễ dàng cho khách
hàng.

Báo cáo khảo sát CES

4.5. Báo cáo khảo sát FLX

Báo cáo khảo sát FLX

Chỉ số FLX được tính bằng trung bình cộng của các mức đánh giá, giống cách tính
chỉ số CES. Đồng thời cũng sẽ thể hiện phần trăm (%) và số lượng mức đánh giá
khác nhau.
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4.6. Báo cáo cho khảo sát Chọn Nhiều
Trong khảo sát chọn nhiều, khách hàng có thể chọn một hoặc nhiều tiêu
chí/phương án được đưa ra. Kết quả khảo sát sẽ hiển thị dưới dạng biểu đồ hình cột,
thống kê rõ ràng mới mỗi tiêu chí thì có bao nhiêu khách hàng lựa chọn.

Báo cáo khảo sát Chọn Nhiều

Khi tích chọn vào từng tiêu chí phía dưới, Bạn sẽ thấy biểu đồ thể hiện số lượng
các tiêu chí đó theo thời gian nhằm nắm bắt xu hướng của từng tiêu chí.
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4.7. Báo cáo cho khảo sát Chọn Một
Khảo sát "Chọn Một" là dạng khảo sát mà khách hàng chỉ được chọn 1 lựa chọn
trong danh sách các tiêu chí bạn đưa ra. Chẳng hạn lựa chọn 1 nhân viên, lựa chọn 1
yếu tố bạn hài lòng nhất, Lựa chọn 1 dịch vụ bạn đã sử dụng....

Biểu đồ báo cáo khảo sát chọn một

Báo cáo sẽ thể hiện dưới dạng biểu đồ hình tròn, khi đó tổng số lựa chọn của khách
hàng là 100%. Mỗi tiêu chí đưa ra chiếm phần trăm nhất định.
Biểu đồ phía dưới thể hiện số lượng khách hàng lựa chọn tiêu chí đó theo thời
gian. Bạn có thể quan sát sự biến động các tiêu chí mà khách hàng chọn lựa
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4.8. Báo cáo cho khảo sát 5 Sao
Khảo sát dạng 5 sao là loại khảo sát cho phép khách hàng đánh giá các tiêu chí
theo cảm nhận cá nhân, 1 sao là Rất kém, 2 sao là Kém, 3 sao là Bình thường, 4 sao
là tốt và 5 sao là Rất tốt.

Báo cáo khảo sát 5 sao-Phần 1

Biều đồ bên A: Thể hiện mức tỷ lệ phần trăm (%) của mỗi tiêu chí đánh giá đối
với từng mức điểm từ mức 1 đến mức 5. Bạn sẽ biết được những tiêu chí nào còn bị
khách hàng đánh giá thấp ( 1,2,3 sao) và tiêu chí nào được khách hàng đánh giá cao
( 4,5 sao).
Biểu đồ bên B: Thể hiện điểm trung bình trên thang điểm 5 đối với từng tiêu chí
đánh giá. Từ đây bạn có thể biết được tiêu chi nào đang là kém nhất để tập trung vào
việc cải thiện.
Biểu đồ phía dưới thể thiện số lượng phản hồi và biến động điểm của các tiêu chí
theo thời gian. Bạn có thể xác định được ngày mà khách hàng đánh giá và xu hướng
của từng tiêu chí.

Báo cáo khảo sát 5 sao-Phần 2
97

4.9. Danh sách phản hồi
Để xe lại từng đánh giá của khách hàng bạn truy cập trong phần “Danh sách phản
hồi. Bạn có thể xem chi tiết từng đánh giá theo khảo sát, theo nhóm thiết bị hoặc thiết
bị trong khoảng thời gian tùy chỉnh.

Danh sách phản hồi

Cách xem chi tiết từng phản hồi của khách hàng: Bạn click chọn vào phản hồi đó.
Sẽ có một popup hiển thị chi tết đánh giá của khách hàng trả lời cho từng câu hỏi
trong bảng khảo sát của bạn.

Chi tiết phản hồi của khách hàng
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Tại đây mỗi phản hồi có thể được phân loại thông qua các trạng thái khác nhau.
 Mới tạo: Các phản hồi khách hàng đã hoàn thành. Họ đã trả lời tất cả các câu
hỏi khảo sát.
 Đang xử lý: Bạn có thể đặt trang thái “Đang xử lý” để người quản lý có thể
biết được đã có người tiếp nhận phản hồi này.
 Đã xử lý: Khi đã giải quyết xong vấn đề, bạn sửa lại trạng thái là “Đã xử lý”.
 Không hợp lệ: Bạn có thể chuyển các phản hồi không đủ tin cậy như thử
nghiệm, hoặc chưa hoàn thành là không hợp lệ, hệ thống sẽ không tính các đánh
giá này vào báo cáo kết quả khảo sát.
 Chưa hoàn thành: Các phản hồi mà khách hàng bỏ dở, họ mới chỉ thực hiện
một phần của khảo sát thì hệ thống sẽ nghi nhận là chưa hoàn thành.
4.10. Các chức năng xử lý phản hồi khác.
Ngoài việc đặt trạng thái cho phản hồi để xử lý trực tiếp, bạn có thể sử dụng các
chức năng phản hồi khách như gửi email, Nhập thông tin khách hàng hoặc thêm các
tính năng xử lý phản hồi khác thông qua Feedback Plugins được tích hợp thê.
Với tính năng gửi Email, bạn có thể gửi nội dung phản hồi này đến mội ai đó liên
quan chẳng hạn như cửa hàng trưởng, dịch vụ khách hàng hoặc người quản lý….

Các chức năng khác

Nếu trong phản hồi có thông tin khách hàng ( Họ tên, Số điện thoại, email ....) bạn
có thể lưu trữ lại thông tin này bằng cách chọn “Nhập khách hàng” thông tin sẽ tự
động được lưu sang phần "Quản lý khách hàng" để sau này có thể gửi các thư mời
khảo sát Email, hoặc đơn giản là lưu trữ và quản lý thông tin khách hàng.
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4.11. Xuất báo cáo file Excel
Bạn có thể download kết quả khảo sát xuống máy tính dưới dạng file Excel để tự
phân tích hoặc tạo thành báo cáo theo các bước dưới đây.
Bước 1: Chọn “Danh sách phản hồi”
Bước 2: Chọn “Khảo sát”
Bước 3: Chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo.
Bước 4: Chọn hình mũi tên phía bên tay phải
khác.

để hiển thị thêm các lựa chọn

Bước 5: Chọn “nhóm thiết bị” sau khi chọn nhóm bạn có thể chọn chi tiết từng
thiết bị nếu muốn.
Bước 6: Chọn “ Tìm kiếm”
Bước 7. Chọn “Xuất dữ liệu”
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PHẦN V: QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VÀ MÃ THƯỞNG
5.1. Quản lý khách hàng
Phần này giúp bạn quản lý thông tin khách hàng. Những khách hàng khi làm
khảo sát trên kiosk hoặc website nếu để lại thông tin thì bạn có thể"nhập khách
hàng" để thông tin chuyển về phần Quản lý khách hàng.
Bạn cũng có thể tự cập nhật thêm danh sách khách hàng để gửi các khảo sát
Email cho những cách hàng đó. Có 2 cách để thêm thông tin khách hàng.
5.1.1. Danh sách khách hàng

Quản lý khách hàng

Trong phần quản lý khách hàng bạn sẽ có các tác vụ

101

Tác vụ quản lý khách hàng

- Cập nhật thông tin: Cập nhật thêm/sửa thông tin khách hàng
- Mời khảo sát: Gửi khảo sát qua Email cho khách hàng
- Địa chỉ khảo sát: Lấy địa chỉ liên kết (link) khảo sát dành riêng cho khách
hàng để gửi qua Email
- Danh sách mời khảo sát: Xem lại lịch sử các khảo sát đã mời khách hàng
- Danh sách phản hồi: Xem lại lịch sử phản hồi của khách hàng
5.1.2. Thêm mới khách hàng

Thêm mới khách hàng

5.1.3. Nhập danh sách khách hàng từ file dữ liệu
Nhập một danh sách khách hàng Bằng cách chọn "Nhập dữ liệu". Bạn có thể
download định dạng file mẫu tại đây Customers.csv
(http://hearme.vn/help/imgs/customes.csv)
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Nhập dữ liệu khách hàng

Bạn cũng có thể cập nhật, thay đổi các thông tin của khách hàng.

Thông tin khách hàng

5.2. Quản lý mời khảo sát
Quản lý mời khảo sát là tính năng cho phép bạn quản lý các khảo sát qua email
mà bạn đã mời khác hàng hàng tham gia.
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Quản lý mời khảo sát

Tại đây bạn có thể xem lại khách hàng đã trả lời những khảo sát nào, và xem lại
nội dung trả lời của khách hàng.
5.3. Chương trình thưởng điểm
Để khuyến khích việc khách hàng tham gia khảo sát, doanh nghiệp có thể tạo ra
các chương trình thưởng điểm.
Chẳng hạn bạn muốn tặng thưởng điểm cho các khách hàng tham gia khảo sát
vào Tháng 3. Vào mục chương trình điểm thưởng -> Thêm mới.

Tạo chương trình Mã Thưởng
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Điền các thông tin về tên chương trình, khảo sát áp dụng, điều kiện để nhận điểm
thưởng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc -> Chọn "Thêm mới" để tạo chương trình
điểm thương.

Cài đặt chương trình mã thưởng

5.4. Quản lý mã thưởng
Để Quản lý mã điểm thưởng đã tạo cho khách hàng, bạn vào mục Danh sách mã
thưởng. Để tra cứu mã thưởng của khách hàng thuộc chương trình nào? Đã được sử
dụng hay chưa, bạn sử dụng chức năng Kiểm tra mã thưởng để tra cứu.
Bạn cũng có thể download danh sách mã thưởng để sử dụng và nhiều mục đích
khách nhau như: Để tại cửa hàng để áp dụng khuyến mãi cho khách. Nhập liệu mã
thưởng vào các phần mềm quản lý bán hàng khác.
Cách thực hiện: Lựa chọn chương trình điểm thưởng mà bạn muốn xuất mã ->
chọn “Xuất dữ liệu”
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Quản lý mã thưởng

Doanh nghiệp có thể dùng mã thưởng này để tặng quà, tích điểm hoặc giảm giá
cho khách hàng. Chương trình khuyến mãi được áp dụng chô mã thưởng doanh
nghiệp có thể điều chỉnh cho phù hợp.
Để thay đổi trạng thái của mã thưởng, tức mã nào đã được xử dụng mã nào chưa
thì bạn chọn vào biểu tượng bút chì rồi thay đổi trạng thái sau đó chọn "Cập nhật"
để lưu.

Cập nhật trạng thái mã thưởng
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Cấu hình trạng thái luôn sáng màn hình
Để máy hoạt động liên tục và cho khách hàng biết là máy đang hoạt động ta cần
cài đặt máy ở chế độ luôn sáng màn hình.
Đặt chế độ luôn sáng Android
Phần cấu hình này nhằm đảm bảo máy tính bảng luôn sáng màn hình mà không
bị tự động chuyển sang trạng thái sleep – tắt màn hình.
Hướng dẫn dưới đây áp dụng cho máy tính bảng Samsung Galaxy tab E.
Bước 1: Bật chế độ “Developer options”
Chuyển đến menu: Settings > About > Build number và nhấn liên tục vào mục:
Build number 5 lần. Sau khi thực hiện, menu “Developer options” sẽ hiện trên trên
trang Settings

Chọn Build number 6 lần để kích hoạt chế độ “Nhà phát triển”
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Bước 2: Bật chế độ “Stay awake”
Bật chế độ này bằng cách chọn: Settings > Developer options > Stay awake

Đặt chế độ luôn sáng iOS
Cách thức hiện Settings > General > Auto-Lock > Never.
Bước 1: Vào Cài Đặt ( Settings)

Bước 2: Chọn "Tự động khóa" (Auto-Lock)
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Bước 3: Chọn "Không " (Never)

Wifi chập chờn, không ổn định
Wifi chập chờn, không ổn định thường xuyên bị mất kết nối dẫn đến tình trạng
ứng dụng vẫn hoạt động nhưng không truyền dữ liệu về hệ thống.
Nguyên nhân: Tình trạng này là do chế độ tiết kiệm pin trên Android, Máy sẽ tự
động tắt pin dàng cho anten bắt sóng wifi khi không được sử dụng, đang ở trạng
thái nghỉ, hoặc tắt màn hình.
Khắc phục: vào mục cài đặt(cấu hình), trong Wi-Fi Settings vào mục Advance.

Khắc phục lỗi Wifi
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Chọn chế độ Keep Wi-Fi on during sleep (Always – luôn giữ wifi khi máy đang
ở chế độ ngủ)

Kết nối wifi liên tục
Máy bị treo - Không cảm ứng được.
Máy tính bảng Android sau một thời gian sử dụng liên tục thường xảy ra sự cố là
Máy bị treo, đứng hình, không cảm ứng được khi sử dụng. Không thể bật, tắt các
ứng dụng hay khởi động lại máy tính.
Nguyên nhân: Đây là một lỗi thường gặp ở các dòng điện thoại và máy tính
bảng Android nếu sử dụng liên tục trong một thời gian dài. Nguyên nhân có thể do
không đủ bộ nhớ (RAM) để lưu trữ hoăc do máy bị xung đột ứng dụng.
Khắc phục: Trong trường hợp này, bạn nên khởi động lại máy bằng phím cứng
bằng cách giữ phím Home + nguồn + Giảm âm lượng khoảng 3-5s cho đến khi màn
hình tắt đi. Sau đó giữ phím nguồn để khởi động lại máy như bình thường.
Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, rất có thể là do máy bạn bị xung đột
ứng dụng. Bạn hãy thử gỡ bỏ một vài ứng dụng mà bạn vừa mới cài trong thời gian
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gần nhất. Nếu như vẫn bị lại hiện tượng này, thì bạn nên Factory Reset – đưa máy
quay trở lại nguyên trạng như khi mới mua
Cách thực hiện Factory Reset: vào Settings -> Backup & Reset (hoặc
Security/Privacy) -> Reset phone.
Ứng dụng bị treo, đứng hình
Ứng dụng bất chợt bị đơ hoàn toàn, bạn không thể thao tác được trên ứng dụng.
Nhưng khi ấn phím Home để thoát ra ngoài màn hình chủ thì mọi thứ lại bình
thường. Tuy nhiên nếu bạn vào lại ứng dụng thì ứng dụng đó vẫn đơ ở màn hình cũ
Khắc phục: Cách khắc phục rất đơn giản, bạn chỉ cần ấn phím đa nhiệm (Recent
Apps) để hiện các ứng dụng đang chạy, sau đó đóng ứng dụng bị đứng hoặc đóng
tất cả ứng dụng rồi khởi động lại ứng dụng ấy.

Phím đa nhiệm
Nếu sau khi thoát như trên mà vẫn bị tình trạng trên, bạn nên gỡ ứng dụng ra
khỏi máy và cài đặt lại. Gỡ ứng dụng bằng cách chọn Cài đặt -> Quản lý ứng dụng
-> Chọn ứng dụng muốn gỡ -> Gỡ cài đặt. Sau đó bạn cài đặt lại ứng dụng bằng
cách tải từ Play Store.
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