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GIỚI THIỆU 
   

- Hầu hết các công ty lớn nhỏ, nhất là các công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, sử dụng 
email để chăm sóc khách hàng là một đòi hỏi tất yếu. Tuy nhiên, để có một hệ thống gửi email tốt đòi hỏi 
giải pháp tổng thể cả về phần cứng và phần mềm. 

- VietIDC cung cấp giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp thường xuyên gửi bản tin, thông báo, quảng cáo 
chăm sóc khách hàng với số lượng lớn với chi phí phù hợp với Quý khách hàng là Cá Nhân hoặc Doanh 
Nghiệp tại Việt Nam. 

- VietIDC là hệ thống email marketing trực tuyến có nhiều tính năng vươt trội so với những phần mềm hiện 
nay. 

Những lý do để các doanh nghiệp quan tâm và sử dụng dịch vu của VietIDC 

-  Giải pháp chăm sóc khách hàng qua Email với số lượng lớn hàng tháng 

-  Chất lượng của dịch vụ chúng tôi không thua kém nước ngoài nhưng chi phí chỉ bằng 1/3 nước ngoài 

-  Có nhiều tính năng ưu việt và dễ sử dụng như: 

+ Tạo danh sách email chỉ với 1 click chuột 

+ Soạn Mail,gửi mail với vài thao tác 

+ Xem ai đã mở email , từ đó Quý khách hàng có thể lọc ra khách hàng tìm năng 



 

+ Thống kê chi tiết chiến dịch Mail 

-  Soạn email chuyên nghiệp với Mẫu có sẵn với WYSIWYG hoặc có thể import từ file Word, HTML..v..v.. 

-  Hệ thống chúng tôi có lập trình sẵn cron job để thay quý khách gửi email nên Quý khách hàng không phải 
chờ đợi gửi hàng ngàn email xong rồi mới đóng cửa sổ Web. 

VietIDC luôn tuân thủ chặt chẻ các nghị định về chống thư rác 

- Các DN sử dụng dịch vụ của VietIDC chủ yếu gửi mail cho khách hàng của họ chủ động đăng ký nhận tin 
hoặc đã đồng ý với điều khoản thõa thuận. 

- Tuy nhiên để tôn trọng người nhận email & thể hiên văn hóa đúng mực thì chúng tôi bắt buộc các Khách 
hàng phải tuân theo các quy định của Pháp Luật Việt Nam về chống thư rác khi sử dụng dịch vụ của 
VietIDC 

Đầu tư Máy Chủ và luôn nâng cấp Hệ Thống 

- Chúng tôi đầu tư hệ thống máy chủ cấu hình mạnh để có thể đáp ứng nhu cầu của Quý Khách Hàng . 
Đảm bảo gửi lượng Email lớn và thành công cao nhất. Hệ thống gửi email được cung cấp bởi 2 máy chủ 
chạy song song với cấu hình cực cao và sử dụng 16 IP. 

2 máy chủ song song cấu hình: 

- CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU L5520  @ 2.27GHz 

- 32GB DDR3 RAM 

- Băng Thông: Không giới hạn 

- Datacenter: Los Angeles (USA) 

Đường truyền: 

- 1Gbps 

- Khả năng gửi: Lên tới 80.000Email/giờ 

- IP: 16 

 



 

TÍNH NĂNG 
   

Xây dựng và quản lý khách hàng: 

• Form thu thập email/ news letter. 
• Bộ công cụ tích hợp tự động nhập danh sách email từ file. 
• Tích hợp tự động thêm/loại bớt khách hàng. 
• Tự động gửi xác nhận đến khách hàng. 
• Khách hàng tự đăng kí thông tin cá nhân. 
• Dễ dàng thay đổi địa chỉ gửi đi (From), và đặc biệt cả địa chỉ trả lời thư (Reply to). 

Các tính năng hỗ trợ khởi tạo chiến dịch: 

• Tự động định dạng cho văn bản dạng HTML hoặc thuần text, tin nhắn…. 
• Công cụ Editor soạn thảo trực tuyến nhiều tính năng (gồm các chức năng của Word thuần túy). 
• Lựa chọn giao diện cung cấp sẵn , với hơn 300 mẫu template hiện đại sẵn có. 
• Upload và lưu trữ hình ảnh, file trên server. 
• Hỗ trợ tính năng mail merges, giúp cá nhân hóa email với từng khách hàng. 

Gửi Email và Theo dõi hiệu quả: 

• Tính năng giúp gửi email theo nhóm, theo địa lý hoặc theo sở thích, … với công cụ lọc tự động. 
• Cá nhân hóa tự động mỗi email. 
• Tính năng xem trước, gửi thử email (test email). 
• Đặt lịch, hẹn giờ thời gian bắt đầu gửi. 
• Theo dõi và tự động đánh dấu những email không hợp lệ, không tồn tại. 
• Dễ dàng xuất thông tin ra file để lưu trữ. 



 

• Xem báo cáo hiệu quả ngay lập tức (bao gồm: những email đã đến đích, theo dõi những người đã 
xem, theo dõi các click, …). 

• Tính năng mới: Tích hợp với bộ công cụ Google Analytics để thống kê hiệu quả. 

Các tính năng nâng cao khác: 

• Tạo quản lý nhiều danh sách khách hàng, cho mỗi lĩnh vực với các tùy chỉnh thêm/bớt thông tin cho 
từng cơ sở dữ liệu. 

• Hỗ trợ nhiều tài khoản người dùng, phân quyền truy cập. 
• Hỗ trợ nâng cao tính hợp sẵn API dành cho các nhà phát triển web. 
• Hỗ trợ văn bản định dạng UTF-8. 

Các mẫu email 
Rất nhiều mẫu đẹp, ấn tượng đã 
được chia thành nhiều 
ngành/nghề phù hợp giúp bạn 
khởi động một chiến dịch email 
marketign dễ dàng.  

  

  

Hệ thống soạn thảo 
Hệ thống soạn nội dụng theo đúng 
chuẩn WYSIWYG (What you see is 
what you get) giúp soạn email dễ 
dàng hơn. Có thể chuẩn hóa font 
chữ, màu sắc, hình ảnh, liên kết...  
 

 

Bộ phân tích Spam 
Hệ thống phân tích và tự động đánh 
giá mức độ Spam của Email : chỉ ra 
các từ khóa, các câu văn cần thay 
đổi. Các điều chỉnh cần thiết này sẽ 
gia tăng chất lượng của email, giúp 
email gửi đi tốt hơn và khả năng lọt 
vào Inbox cao hơn. 

 

 



 

. 
Tích hợp Google Analytics 
Trong quá trình gửi email, có thể 
tích hợp thêm các mã theo dõi để 
đánh giá được quá trình 
marketing (số lượng xem, đọc, 
vào website) thông qua tài khoản 
Gogole Analytics. 

 

Hệ thống xóa email trùng 
Không cần phải lo lắng việc email bị 
trùng lắm, hệ thống đã tự động dò 
tìm và thông báo nếu có các email 
trùng, đồng thời sẽ không thêm các 
email trùng trong quá trình thêm 
email (import) vào danh sách có 
sẵn.  

Gửi email đến nhiều danh sách 

Hệ thống cho phép chọn một, hoặc 
nhiều danh sách để gửi email cùng 
một thời điểm. Nếu có các email 
trùng nhau trong nhiều danh sách, 
thì các email này sẽ tự động loại bỏ 
trong quá trình gửi, người nhận chỉ 
nhận được duy nhất 01 email. 

Kiểm tra định dạng email trước 
khi gửi 
Để gia tăng giá trị của email, đây là 
một chức năng quan trọng giúp "xem 
trước" việc hiển thị email trong các 
chương trình đọc email chuyên dụng 
(Yahoo, Gmail, Hotmail, Outlook, ...). 

 

  
Thống kê và báo cáo kết quả 

Biết số lượng email gửi, email được đọc, được click... sau đó dễ dàng biến những thông tin này thành cơ 
hội bán hàng. 



 

 
 Chức năng thỏa mãn điều luật gửi email quảng cáo (CAN-SPAM) 

Xóa email ra khỏi danh sách 
Nhấn nút "Insert Unsubscribe 
Link" rất dễ dàng để thêm liên kết 
xóa email của người nhận ra khỏi 
danh sách, điều này phù hợp với 
nhiều quy định của pháp luật. 
Mọi yêu cầu "unsubscribe" đều 
được hệ thống xử lý tự động 
hoàn toàn. 

Xử lý email rác 

Các email hư, email rác được 
kiểm tra tự động thường xuyên 
và được đánh dấu đặc biệt, do đó 
maillist của bạn luôn được sạch. 

Thêm thông tin vào cuối Email 

Hệ thống Email Marketing cho phép 
điền đầy đủ thông tin công ty và tự 
động thêm vào cuối mỗi email. Điều 
này giúp cho người nhận luôn nhớ 
đến công ty bạn, và nhớ đến lý do 
tại sao họ lại nhận được email này, 
đồng thời cũng sẽ giúp cho việc các 
hệ thống khác không nhận diện 
email của bạn vào Spam. 

  

Chức năng Double Opt-In 
Chức năng này giúp giữ maillist của 
bạn luôn sạch ngay từ thời điểm đầu 
tiên, các người đăng ký nhận email 
luôn được yêu cầu "tái xác nhận 
đăng ký", chức năng này giúp ngăn 
ngừa việc cố tình sử dụng email 
người khác để đăng ký sai nhằm 
mục đích phá hoại". 

 



 

HÌNH MINH HỌA 
   

 
Trang quản trị chính 

 
Quản lý danh sách email 

 
Màn hình soạn thảo email 

 
Thống kê chiến dịch gửi email 



 

BÁO GIÁ 
   

GÓI A B C D 

Số email cho phép 
(/tháng) 

10,000 50,000 100,000 250,000 

Tốc độ gửi 300 email/giờ 500 email/giờ 800 email/giờ 3000 email/giờ 

Số lượng Mail List Không giới hạn 

Số lượng Email Không giới hạn 

Giá cho 1 lần 35đ/email 20đ/email 18đ/email 16đ/email 

Giá hàng tháng 350.000 VNĐ 1.000.000 VNĐ 1.800.000 VNĐ 4.000.000 

Lưu ý:  

• Hợp đồng và thanh toán tối thiểu 06 tháng/lần 

• Báo giá trên chưa bao gồm VAT 

 



 

 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 
   

 

 

      

    
 

 

 



 

   
 

 

Công ty Cổ phần Đào tạo và Công nghệ ENIT 

Trung tâm dữ liệu Internet Việt Nam - VietIDC 

Địa chỉ: Số 25, ngõ 27 đường Giáp Bát, Hà Nội 

Điện thoại: 04.3990.3892 – Hotline: 0906.148.186 

Email: info@vietidc.com – Website: www.vietidc.com  

 Liên hệ: Mai Danh Hảo 

Email: haomd@vietidc.com – Điện thoại: 0934365538 
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