
    Trang 1/50 

 

 

SỔ TAY KIẾN THỨC NGÀNH HÀNG 
Họ tên: .............................................................................................  

Chi nhánh: ........................................................................................  

Ngày nhận việc: ................................................................................  

NỘI DUNG 

Phần 1: Kiến thức ngành hàng ..................................................... 02 
1.1.Giới thiệu các hãng laptop ........................................................................................................... 02 

1.2.Các thành phần cấu tạo laptop .................................................................................................... 04 

1.3.Laptop-Điểm nhấn bán hàng căn bản .......................................................................................... 05 

1.4.Kiến thức PC căn bản.................................................................................................................... 06 

1.5.Kiến thức  tablet căn bản ............................................................................................................. 07 

1.6.Kiến thức ĐIện thoại cơ bản ......................................................................................................... 09 

1.7.Thao tác thực hành ĐTDD cơ bản ................................................................................................ 10 

1.8.Kiến thức cài đặt Iphone cơ bản .................................................................................................. 11 

1.9.Kiến thức sử dụng Iphone Cơ bản ................................................................................................ 14 

1.10.Kiến thức phụ kiện căn bản ........................................................................................................ 16 

1.11.Kiến thức multimedia căn bản ................................................................................................... 18 

1.12.Kiến thức máy văn phòng căn bản ............................................................................................. 19 

1.13.Kiến thức network căn bản ........................................................................................................ 20 

1.14.Kiến thức Trả góp căn bản ......................................................................................................... 22 

1.15.Kiến thức bảo hành mở rộng căn bản ........................................................................................ 24 

1.16.Kiến thức bảo hành toàn diện căn bản ...................................................................................... 25 

1.17.Quy trình bồi thường bảo hiểm ................................................................................................. 26-27 

 

Phần 2: Kỹ năng mềm .................................................................. 28 
2.1.Văn hóa – Chính sách phục vụ căn bản ........................................................................................ 28 

2.2.Check list công việc của nhân viên  .............................................................................................. 29 

2.3.8 tình huống giao tiếp căn bản  .................................................................................................... 30 

2.4.Kỹ năng bán hàng căn bản  ........................................................................................................... 32 

2.5.Giao tiếp khách hàng căn bản ...................................................................................................... 35 

2.6.Kịch bản giao tiếp căn bản  .......................................................................................................... 37 

2.7.Kỹ thuật up sale căn bản  ............................................................................................................. 46 

2.8.Kiến thức giao tiếp nâng cao  ....................................................................................................... 50 

 

 



    Trang 2/50 

PHẦN 1: KIẾN THỨC NGÀNH HÀNG 

 
GIỚI THIỆU CÁC HÃNG LAPTOP 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 2.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN Đặc điểm 

Laptop 
 

(Hay Notebook) 

Là dạng máy tính cá nhân (hay 
máy tính xách tay) nhỏ gọn và có 
thể mang xách được. 

 Thường có ổ đĩa CD/DVD đi kèm. 
 Màn hình thông dụng có kích thước 12-17 inches (14-15” là nhiều 
nhất). Cấu hình cao phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau. 

 Về kích thước Laptop thường lớn hơn Netbook và có đầy đủ chức 
năng vượt trội hơn Netbook. 

Netbook Là 1 dạng máy tính xách tay nhỏ, 
giá thấp, chỉ xử lý văn bản và sử 
dụng Internet. 

 Nhỏ gọn (< 11 inch), giá thấp.  
 Về kích thước Netbook thường nhỏ hơn laptop  
 CPU tiêu thụ điện năng thấp như Intel Atom, VIA C7 hoặc AMD 
Geode  

 Chỉ thực hiện một số tính năng cơ bản như xử lý văn bản và Internet 
 Hệ điều hành có chức năng ứng dụng cơ bản (tối thiểu) 

Tablet 
 

(Máy tính bảng) 

Là thiết bị “tất cả trong một” (All in 
One) với màn hình cảm ứng, sử 
dụng bút điện tử hay ngón tay để 
nhập dữ liệu thay bàn phím và 
chuột. 

 Tablet không phải smartphone hay laptop mà là giao thoa giữa hai 
loại này. Các hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay: Apple iOS, Mac 
OS X, Microsoft Windows, và Google Android. Các hệ điều 
hành khác ít phổ biến hơn bao gồm: Windows CE, Chrome OS, và 
các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Linux. 

2. TỔNG QUAN VỀ CÁC HÃNG LAPTOP 

ACER Phần lớn các dòng đều có giá rất cạnh tranh (giá rẻ) Đã mua 2 thương hiệu Gateway+Emachines 
(USA) 

ASUS Cấu hình cao, giá rẻ, thường hay có VGA rời. Nhiều dòng có PIN lâu (netbook EEE PC) 

HP Thời trang, mẫu mã đẹp. HP và Compaq là 2 thương hiệu của HP 

TOSHIBA Bền bỉ, mẫu không đẹp, ít màu sắc  

DELL Bền bỉ. Khách hàng có thể đặt hàng cấu hình riêng 

LENOVO Bền bỉ, nhiều tính năng bảo mật Dòng ThinkPad siêu bền cho doanh nhân 

SONYVAIO Dòng thời trang, cao tiền  

Apple Thời trang, mẫu mã đẹp và sành điệu Giá rất cao, đẳng cấp 

 Bền bỉ  

Inspiron Mini Netbook Nhỏ gọn, văn phòng 

Vostro, 
Inspiron 

Giới gia đình, doanh nghiệp 
vừa 

Giá rẻ, riêng dòng Inspiron có nhiều màu sắc 

Studio,  
Studio XPS 

Người dùng giải trí, mẫu mã 
đẹp, cấu hình mạnh 

Dòng laptop giải trí cao cấp. Hầu hết đều có màn hình với tỷ lệ 16:9 - 
tỷ lệ của những bộ phim màn ảnh rộng 

XPS Games, hiệu năng mạnh, thời 
trang 

Hướng tới người dùng đòi hỏi hiệu suất cao và đẹp 

Adamo Siêu phẩm, thời trang, siêu nhẹ, mỏng 

Latitude Người dùng doanh nhân, siêu 
bền 

Phần khung được làm bằng hợp kim nhôm đảm bảo độ bền, và 
StrikeZones đóng vai trò là bộ đệm giúp ổ cứng giảm thiểu sự hư hại 
khi bị va đập 

Alienware Dành dân chuyên Games Tất cả phần cứng đều thuộc hàng đỉnh nhất hiện nay  

 
Laptop giá rẻ  

 Aspire One Netbook 

TravelMate và Extensa Dòng dự án, bền, nhiều tính năng bảo mật, mẫu không đẹp. 

Aspire  Giải trí, mẫu đẹp 

Aspire Gemstone Blue Có tính di động, mạnh mẽ về đa phương tiện với đầu đọc Blu-ray 

Timeline  Các model mỏng giá rẻ, pin lâu 

Ferrari  Cao cấp, dùng làm hình ảnh thương hiệu ACER 

 
Ideapad: Phổ thông, thời Thinkpad: Doanh nhân, vuông, đen (không mang tính thời 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Smartphone&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_t%C3%ADnh_x%C3%A1ch_tay
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Apple_iOS&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mac_OS_X
http://vi.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Android&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Windows_CE
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chrome_OS
http://vi.wikipedia.org/wiki/Linux
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trang 
– S (10,1”): Netbook 
– U, Y, V, Z: trên 13” 

trang) 
– SL và  R: phổ thông, giá rẻ 
– T, W:  Giá cao, siêu bền 
– Edge: Giá vừa, hơi có xu hướng thời trang 
– X: nhỏ gọn, giá cao, siêu bền 

 Thời trang, mẫu mã đẹp  

V series 
CQ series 

Dòng Thấp Cấp của HP-Compaq Dòng phổ thông và rẻ tiền 

Pavillion Dòng DV, Dm, HDX Cấu hình cao, hình thức đẹp trang bị 1 số tính năng, phục vụ nhu cầu 
giải trí 

Probook Bussiness thấp cấp:  
VD: 6520s, 6720s, 6530s.... 

Chất liệu vỏ bình thường, pin bình thường, bị cắt nhiều tính năng cao 
cấp, giá bình dân 

Elitebook Dòng business cao cấp: như dòng 
NC và NX- Proffessional, bảo 
hành 3 năm 

Hoạt động cực kỳ bền bỉ, vỏ hợp kim và khung máy theo tiêu chuẩn 
phục vụ cho Business 

Envy Envy 13, 15, 17 inch. Dòn cao 
tiền 

Vỏ Hợp kim, mỏng, nặng, cấu hình cao từ i3 trở lên 

Phân biệt hàng BTO và CTO: 

– BTO (Build To Order): là hàng không có sẵn, khách hàng tự đặt hãng theo cấu hình/mẫu mã của mình. VD: HP DV5 BTO_06 

– CTO (Configure-To-Order): là dòng máy có sẵn, được chính HP đưa ra cấu hình sẵn, khách hàng chỉ được nâng cấp cấp cấu hình 
theo các lựa chọn (option). VD: HP DV4 CTO_05 

– REF (Refubish): hàng đã khui thùng và quay về hãng có thể do: hàng trưng bày, cho thuê, lỗi nhỏ đã được sửa chữa lại. 

 

Dòng thời trang, cao tiền  

Dòng P:  Netbook Nhỏ gọn nhất của Sony, mỏng 1,3cm màn hình 8” độ phân giải cực 
rộng 1600*768 cân nặng 0,64 kg. 

Dòng W 
 

10.1 inch 
 Netbook 

Được trang bị màn hình kích thước 10,1 inch với công nghệ màn 
hình Led, độ phân giải cao 1366*768 pixel 

Dòng X, TT 11 inch,  
 VIP, đắt tiền 

Dòng siêu phẩm, màn hình 11,1” độ phân giải 1366*768, nặng 
0,7kg và mỏng 1,39 cm, phần khung được làm bằng sợi cacbon 

Dòng Z 13.1 inch,  
 VIP, thƣơng gia, 
nhỏ gọn, đẹp, mạnh 

Là những laptop đầu tiên sử dụng cả hai loại card đồ họa GPU rời và 
tích hợp. VAIO Z có thể chuyển đổi giữa hai loại card mà không cần 
phải khởi động lại máy 

Dòng SR, S, Y 13.1 inch đắt tiền  

CW, EA, EB, EE, NW 14.1”-15.5”  giá vừa 
phải 

 

Dòng F, FW  
/ AR, EC, AW 

16.4 inch giá vừa phải 
17,3” – 18” 

 

 Đối tƣợng Đặc điểm 

Netbook Phổ thông Hầu hết các Model Satellite ký hiệu giữa chỉ kích thước màn hình. 
– T215 (11,6”) 
– T235 (13,3”) 
– L640, M640 (14”) 
– C650, L650 (15,6”) 
– A660 (16”) 
 

Satellite Phổ thông 

Qosmio Ít thấy ở Việt Nam 

Portege, Tecra Doanh nhân 

 
EEE PC Netbook 

U series Dòng năng động G series Dòng Games 

A, F, K series Dòng đa năng N, M, W series Dòng giải trí 

 Apple 

MacBook – Sang trọng, sành điệu đẳng cấp. Hệ điều hành Mac OS viết riêng cho các sản 
phẩm của Apple tối ƣu hóa tính năng phần cứng 

MacBook Air Dòng mỏng, nhẹ Dòng sản phẩm nhỏ, gọn, nhẹ. Vỏ nhôm nguyên khối. Màn hình Retina (tùy dòng) 

MacBook Pro Dòng đa năng Sản phẩm mạnh mẽ, chạy Windows ổn định nhất. Màn hình Retina (tùy dòng) 
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CÁC THÀNH PHẦN CẤU TẠO LAPTOP 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

Laptop: Xem nhu cầu của khách để tư vấn Kiểu dáng, Thƣơng hiệu (đẳng cấp), độ bền và: Cấu hình: CPU, RAM, 

HDD, VGA rời, độ phân giải LCD, Pin lâu nhớ Up-sell: Phụ kiện túi chống sốc, miếng lót KB, Anti Virus, Mouse không 
dây, HDD Ext (50 film free), USB 3G/ wireless AP, Cooler-Pad, Nước vệ sinh màn hình, Phiếu quà tặng giảm 10-20% cho 
các loại PK… 

 

Mainboard - Bo Mạch Chủ 

Chứa các đế cắm (socket) và khe cắm (slot), 
chịu trách nhiệm kết nối và truyền dẫn 
giữa các thiết bị khác nhau trong máy tính 

Mainboard của Laptop được chế tạo đặc biệt để 
phù hợp với hình dáng của vỏ máy, chúng nhỏ gọn 
thường tích hợp sẵn VGA, Sound, LAN, USB, ...để 
giúp cho máy được gọn nhẹ 

Laptop rất hạn chế thay thế Main, loại nào có 
board riêng loại đó 

 

 

CPU (Central Processing Unit ): Đơn vị xử 
lý trung tâm hay bộ vi xử lý. Là thƣớc đo 
sức mạnh của máy tính. 

CPU quan tâm 3 thông số: 

Tốc độ: đo bằng GHz: VD: I3-380M 2.53Ghz 

Cache (Bộ nhớ đệm): để lưu các lệnh hay 
dùng. Cache càng lớn thì CPU làm việc càng 
nhanh 

Bus: Băng thông càng lớn thì tốc độ càng cao 

QX: 4 lõi và công suất > 40w 

X: 2 lõi và công suất > 40W 

L: Low voltage với công suất 12–19 W 

U: siêu tiết kiệm điện < 11,9W 

T: 30–39W: T2xx, T5xx 

P ra sau dòng T, tiết kiệm điện hơn, 20–29 W  

* Core i7 > i5 >i3 
Core Quad > Core2 Duo > Dual Core > Celeron 

 

RAM (Random Access Memory): Bộ nhớ 
truy xuất ngẫu nhiên 

• RAM là nơi lưu dữ liệu tạm thời để xử lý, càng 
nhiều RAM sẽ giúp tăng thêm khả năng xử lý 

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM): gọi tắt 
là "DDR". DDR là cải tiến của bộ nhớ SDR với tốc 
độ truyền tải gấp đôi nhờ vào việc truyền tải hai 
lần trong một chu kỳ bộ nhớ. 

DDR2 thế hệ thứ hai, có tốc độ cao gấp đôi DDR 

DDR3: có tốc độ bus 800/1066/1333/1600 Mhz. 

 

HDD (Hard Disk Drive): Ổ cứng 

• Là thiết bị dùng để lưu trữ dữ liệu 

• Tốc độ quay (vòng/phút) càng cao thì ổ cứng 
càng làm việc nhanh do chúng thực hiện 
đọc/ghi nhanh hơn, thời giam tìm kiếm thấp. 

ATA (IDE) 

SATA: 5400, 7200 vòng/phút 

SSD: Chip nhớ Flash. Tuổi 
thọ cao, tốc độ nhanh hơn ổ 
HDD.  

 

VGA: Card màn hình, chíp đồ họa 

• Chịu trách nhiệm xử lý các thông tin về hình 
ảnh trong máy tính. Bo mạch đồ họa thường 
được kết nối với màn hình máy tính giúp người 
sử dụng máy tính có thể giao tiếp với máy tính 

Onboard (VGA share): Tích hợp sẵn trên Main 

VGA rời: Hiện nay chỉ có ATI và Nvidia là 2 nhà 
sản xuất duy nhất có thể sản xuất được chip đồ 
họa. 

 

Màn hình (Display) 

Độ phân giải: 1280x800, 1280x1024, 
1366x768 (HD), 1440x900, 1600x900, 
1920x1080 (full HD)…  

Hiện nay laptop thƣờng sử dụng màn hình 
LED, với ƣu điểm: sáng hơn, tiết kiệm Pin, 
bền hơn 

TFT (Thin Film Transitor) 

LCD (Liquid Crystal Display): màn hình tinh thể 
lỏng 

LED (Light Emitting Diode): Điốt phát quang 

OLED (Organic Light-Emitting Diode): Điốt hữu cơ 
phát quang 

AMOLED (Active-matrix OLEDs) 

 

Ổ đĩa quang:  

Dùng để đọc đĩa quang, sử dụng tia laser chiếu 
vào bề mặt đĩa quang và phản xạ lại trên đầu 
thu và được giải mã thành tín hiệu 

• CD–CDRW: dung lƣợng~ 700–800MB 
• DVD – DVDRW: khoảng 4GB 
• Double Layer 

Ổ đĩa Blue-Ray:  

Sử dụng tia (ray) laser màu xanh-tím (blue-violet) 
để đọc và ghi đĩa 

Blue-Ray: 1 mặt 25GB, 2 mặt là 50G 

1 Đĩa Blueray = 5 DVD = 35 CD 

 

Pin (Battery) 

Dung lượng (số cell) và độ bền số lần sạc 
Thông thường sau 300 lần sạc là pin phải thay. 

Thông thƣờng: 
Pin 6 cell ~ 2,5h (máy laptop) 
Pin 6 cell ~ 5-6h (máy Netbook) 
Pin 9 cell ~ 5-6h (máy Laptop) 

 

Cổng kết nối thiết bị ngoại vi  

• PCMCIA 

• 1394 

• VGA 

USB 2.0/3.0 

Bluetooth 

Reader: Đọc thẻ nhớ 

HDMI 

eSATA 
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ĐIỂM NHẤN BÁN LAPTOP CĂN BẢN 

Số hiệu:  Version 2.1 Ngày ban hành 22-07-2011 

1. MỤC ĐÍCH 

- Am hiểu các series của LAPTOP, cách định vị sản phẩm - Gia tăng kiến thức tư vấn LAPTOP cao cấp, đắT tiền 

- Cập nhật các kiến thức, công nghệ mới của LAPTOP 
 

2. NỘI DUNG: 

stt Điểm nhấn Giải thích Model 

1 Intel Sandy 
Bridge 

Intel® Quick Sync Video: tăng tốc khi chỉnh sửa phim, video…  

Intel® HD Graphics 3000 ~ VGA 512MB- Intel® Wireless Display 
2.0 (WiDi)-USB 3.0 nhanh gấp 10 lần 2.0-Turbo Boost 2.0 

Công nghệ 32nm: giúp tiết kiệm điện năng và máy thiết kết mỏng hơn 

LAPTOP có CPU Core 
I xxxx (4 số) 

2 Cổng giao 
tiếp 

eSATA: External SATA, dùng cho các thiết bị gắn ngoài như HDD Ext, 
DVDRW Ext, tốc độ cao. 

HDMI: xuất hình ảnh + âm thanh chất lượng cao 

1394/S400: nhận tín hiệu âm thanh và hình ảnh từ máy quay video 
dùng băng mini DV 

USB Sleep& Charge: Sạc thiết bị ngoài không cần khởi động máy 

USB 3.0: tốc độ cao hơn 2.0 khoảng 10 lần 

Cổng USB 3.0 thường 
tích hợp các dòng 
laptop đời mới Core i 

3 Tính năng 
giải trí 

Speaker: Altec Lansing, JBL, Harman kardon 

Lightscribe DVD: ghi nhãn đĩa 

Full HD: độ phân giải cao, nét 

Blueray: tăng dung lượng gấp 5 lần DVD 

DELL/ LENOVO: JBL 

HP/ ASUS: A-Lansing 

Toshiba: H.kardon 

4 Công nghệ QuickWeb, QuickLook: Duyệt Web, Mail không cần khởi động máy 
tính -Beats audio: gia tăng âm thanh, nghe rất chuẩn 

VeriFace/ Face recognition: nhận diện gương mặt 

CoolSenSe: công nghệ làm mát máy 

ProtectSmart: chống sốc ổ cứng 

OneKey ® Rescue System: phục hồi hệ thống  

SSD Drive: ổ cứng dạng rắn, bền, chống sốc, nhanh 

Raid HDD: an toàn dữ liệu 

Auto Switchable Graphics: chuyển đổi 2 VGA card 

Finger Print: bảo mật vân tay- 3D Screen: công nghệ màn hình 3D 

HP, LENOVO 

Công nghệ chống sốc 
thường có trong các 
dòng laptop Business: 
HP Elitebook, LENOVO 
ThinkPad, DELL 
latitude, Toshiba Tecra, 
SONY Z series… 

5 Thiết kế Chitlet keyboard: bàn phím, chống ẩm, chống bụi… 

TouchPad đa điểm: phóng to, thu nhỏ… 

Roll case: bộ khung: Ulanium, magie, Carbon, nhôm… 

Fluid drain, Fluid hode: rảnh thoát nước 

Weight: cân nặng 

Battery: Pin bao nhiêu Cells 

Khung Ulanium trong 
các dòng DELL latitude, 
HP Pavilion. 

Khung Carbon trong 
các dòng SONY <=13’ 

6 ThinkVantag
e 

Power Manager: chương trình quản lý Pin. 

Active Protection System: công nghệ chống sốc HDD, bảo vệ dữ liệu 

Client Security Solution: Bảo mật cao: phần cứng + phần mềm. 

Rescue and Recovery: phục hồi hệ thống. 

Secure Data Disposal: xóa vĩnh viễn data 

System Update: cập nhật các chương trình Think tự động 

ThinkVantage ứng 
dụng trong các dòng 
của lenvovo. 

Một số service bảo 
mật, chống sốc… chỉ có 
trong các dòng 
Thinkpad business 

7 Service Warranty: thời gian bảo hành 

Gift, Coupon: quà tặng kèm theo 

On-site warranty: Bảo hành tận nơi 

Service BKC: Bảo trì 3 năm, đầu tiên tại VN 

Dòng LAPTOP 
Business hãng BH 3 
năm. 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa – Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ – Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 

  

http://dcnn.edu.vn/
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KIẾN THỨC PC CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

ĐỀ MỤC ĐỊNH NGHĨA THUẬT NGỮ HÌNH ẢNH 

1/.MainBoard 
Bo mạch chủ 
MotherBoard 

Truyền dẫn các thiết 
bị trong máy tính bởi 
nhiều cổng kết nối 
khác nhau 

PCI/PCI Express, IDE, Sata/Ata, USB/com/PS2, RJ-45, 
ChipSet,Port, Socket (A, 370, 478, 775, AM2, 939) 

 

2/.CPU  
(Central Processing 
Unit)-Bộ xử lý trung 
tâm 

Xử lý các thuật toán 
và sự kiện 

- Cache (bộ nhớ đệm): Dùng để lưu các lệnh hay 
thường xuyên sử dụng, giúp cho việc nhập liệu xử lý 
nhanh 
- Socket: Loại khe cắm của CPU tương thích với bo 
mạch chủ 
- FSB (Front Side Bus): Băng thông truyền dữ liệu/sự 
kiện giữa CPU và bộ nhớ trên Main Board  

 

3/.RAM  
 
(Radom Access 
Memory) 

Bộ nhớ truy xuất ngẫu 
nhiên và tạm thời,là 
nơi lưu giữ thông tin 
tạm thời mà hệ điều 
hành yêu cầu (CPU xử 
lý) 

- Bus: đường dẫn tín hiệu, dữ liệu nội bộ truyền trong 
máy tính từ bộ phận này đến bộ phận kia hoặc đến      
thiết bị ngoại vi  
-128Mb/ 256 Mb/512 Mb / 1Gb/ 2Gb/ 4Gb /8Gb/ 12Gb/ 
24Gb, Bus 200Mhz/ 333Mhz/ 400Mhz/ 533Mhz/ 
667Mhz/ 800Mhz/ 1066Mhz/ 1333Mhz/ 1600Mhz (SD-
RAM, DDR, DDR2, DDR3): dung lượng và đường dẫn 
thông dụng 

 

4/.HDD/SSD  
 
(Hard Disk 
Drive/Solid State 
Drive) 

Thiết bị phần cứng 
dùng để lưu trữ dữ 
liệu 

- Byte, Kb, Mb, Gb, Tb, Pb…: đơn vị thể hiện khả năng 
lưu lượng dữ liệu 
- Rpm (Revolution Per Minute): số vòng quay trong 01 
phút 3600/ 4200/ 5400/ 7200/ 10.000/ 15.000 
- 2,5”/ 3,5” : kích thướt ổ cứng bằng đơn vị inches 

- Fat/ Fat32/ NTFS (File Allocation Table/ 32bit/ New 
Tech File System ): các kiểu định dạng phân vùng dữ 
liệu tương ứng 2Gb/ 2Tb/ 16 Exb 

- ODD (Optical Disk Drive): Ổ đĩa quang CD/CD-RW, 
VCD/VCD-RW, DVD/DVD-RW, DVD-ComBo (ghi VCD 
đọc DVD), Floppy 

- ATA/Sata/eSata/Uata: các chuẩn ổ cứng (2,5”/ 3,5”/ 
1,8”) Thông dụng hiện nay là Sata (gắn trong) và 
eSata (gắn ngoài)  

 

5/.VGA 
(Graphic Card) 
Card đồ họa 

Xử lý các thông tin và 
dữ liệu về hình ảnh 

- Onboard:bo mạch tích hợp sẵn trên main (intel)   
- ATi/ GeFore/ Onboard (AMD/ Nvidia/ intel): thương 
hiệu bo mạch đồ họa với dung lượng 128Mb đến 2Gb 

 

6/.Sounds Card-Bo 
mạch âm thanh 

Xử lý các thông tin và 
dữ liệu về âm thanh 

- 2.1, 4.1, 5.1, 7.1: ngõ xuất âm thanh 02 loa, 04 loa, 
05 loa, 07 loa vệ tinh (Rear) và 01 loa subwoofer 
(trầm), ngoài ra còn có loa Center cho 5.1 trở lên 
- input/ out put: ngõ nhập/ ngõ xuất dữ liệu 
- Dolby Digital/ Surround/ R&B/ Rock/ Jazz…: các hiệu 
ứng âm thanh 
- Creative/ Yamaha/ Realtek: thương hiệu thông dụng 
của bo mạch âm thanh 

 

7/.NetWork Card-
Bo mạch giao tiếp 
mạng 

Cung cấp khả năng 
kết nối mạng 

- Wireless/ Wifi: hệ thống kết nối không dây 
- Card Wifi/ Usb Wifi/ PCI Wifi/ Dial up: những loại bo 
mạch kết nối 

 
8/.Power Supply-
Nguồn 

Cung cấp điện cho 
máy tính 

- AT/ ATX: loại nguồn công tắc rời/ loại nguồn tích hợp 
công tác chung 
- 255 W/ 400 W/ 500W/ 550 W/ 600 W/ 650 W: công 
suất hiệu điện thế hoạt động của nguồn (đơn vị wat) 

 

9/.KeyBoard/Muose
-Bàn phím/chuột 

Thiết bị ngoại vi dùng 
điều khiển và nhập 
liệu 

- PS/2, USB, Bluetooth, WireLess: các cổng kết nối với 
bo mạch chủ 
- Croll-Ball/ Optical/ Lazer: bi lăn/ quang năng/ tia lade 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa – Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ – Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 



    Trang 7/50 

 

KIẾN THỨC TABLET CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-ISO Phiên bản: 1.1 Ngày hiệu lực: 17/05/2011 

Stt Nội dung Giải thích 

 Máy tính bảng là gì? Sản phẩm “lai” giữa laptop và mobile, nhắm tới đối tượng di động, màn hình dưới dưới 

12’ gọn nhẹ, pin lâu, màn hình đa số là cảm ứng. 

 Hình thức Khá mỏng, dạng bảng, trọng lượng nhẹ, có màn hình lớn chiếm gần hết mặt trước của thiết 

bị. Kích thước nhỏ gọn, cầm vừa trong lòng bàn tay hoặc lớn bằng quyển sách, kích thước 

màn hình nằm trong khoảng 7-12”. 

 Bộ vi xử lý 

(Processor) 

 

ARM, Cortex, Qualcomm, Apple, Intel… 

Một số ghi theo tên của nhà sản xuất (Apple, Samsung,...) nhưng thực chất là ARM. 

Tốc độ khoảng 1GHz-1.5 GHz là đủ dùng các ứng dụng thông thường, Intenet và giải trí.  

Nếu có nhu cầu xử lý ảnh, chơi game 3D,... thì nên chọn Tablet có tốc độ xử lý cao hơn. 

Có Tablet sử dụng chip 2, 4 nhân, cũng có loại 8 nhân với tốc độ xử lý rất cao. 

 Bộ nhớ (Memory, 

RAM) 

Khoảng 1GB và được chia làm 2 loại bộ nhớ ROM để chứa hệ điều hành và RAM để chạy 

ứng dụng. Các dòng cao cấp có RAM đến 2GB. 

 Lƣu trữ (Storage) 

 

Tablet thường sử dụng bộ nhớ SSD (Solid-state drive) 16GB, 32GB hay 64GB, nhỏ gọn 

và tốc độ nhanh, đủ dùng cho hệ điều hành và các ứng dụng thông thường:. 

Một số máy rẻ tiền chỉ có bộ nhớ trong (Flash) rất nhỏ (1 - 4 GB), người sử dụng cần phải 

gắn thêm thẻ nhớ bên ngoài nếu có nhu cầu nhiều hơn. 

 Màn hình (Display) 

 

Màn hình LCD cảm ứng chạm tay (TouchScreen). Có 2 loại thông dụng: Cảm ứng điện 

trở (Resistive Touchscreen) có độ nhạy thấp, thường phải dùng bút và tác động 1 lực để 

điều khiển và loại cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) có độ nhạy cao, đắt tiền. 

Cảm ứng điện với công nghệ đa điểm (Multi-Touch) giúp thuận tiện khi điều khiển. 

Các Tablet cấp thấp thường có độ phân giải màn hình là 800x480 pixels (chiều ngang là 

800px) độ phân giải của các dòng đắt tiền có thể lên đến Full HD hoặc cao hơn. 

 Giao tiếp Tablet không có bàn phím, giao tiếp với Tablet chủ yếu thông qua màn hình cảm ứng 

chạm tay. Một số Tablet cho phép kết nối thêm bàn phím qua cổng USB hoặc Bluetooth 

để người sử dụng thao tác như trên Laptop. Một số Tablet khác cũng dùng bút cảm ứng 

kèm theo máy hoặc gắn thêm chuột thông qua cổng USB. 

 Kết nối mạng 

 

Hầu hết các Tablet đều hỗ trợ kết nối mạng không dây (Wi-Fi 802.11a/b/g) có tốc độ lên 

tới 54 Mbit/s. Hiện nay các Tablet đời mới được hỗ trợ kết nối theo chuẩn 802.11n có tốc 

độ có thể đạt tới 300 Mbit/s. Có Tablet còn hỗ trợ kết nối 2G (GSM) và 3G của mạng điện 

thoại di động.  

 Các kết nối thông 

dụng khác 

 

Bluetooth: Kết nối không dây tầm gần giữa các thiết bị điện tử như điện thoại di động, 

máy vi tính,... 

USB: Cổng kết nối chuẩn USB giống máy vi tính. 

Firewire (IEEE 1394): Cổng kết nối với các thiết bị kỹ thuật số như máy ảnh, máy quay. 

HDMI: Cổng kết nối chuẩn HDMI (High-Definition Multimedia Interface) cho hình ảnh 

và âm thanh chất lượng cao dành cho các thiết bị đời mới. 

Card Reader/ memory card slot: Khe cắm hỗ trợ thẻ nhớ, có ghi rõ hỗ trợ những loại thẻ 

nhớ nào và dung lượng tối đa là bao nhiêu. 

SIM card tray/Slot: Khe cắm thẻ SIM để sử dụng với mạng GSM, 3G. 

Headphone và Microphone: Cổng kết nối với tai nghe và Micro. 

VGA: Cổng kết nối với màn hình vi tính. 

RJ45/LAN: Cổng kết nối với mạng nội bộ, Modem, Router. 

 Các chức năng khác 

 

Quay phim/chụp ảnh: Một số Tablet trang bị Camera phía sau và một Camara nhỏ phía 

trước để hỗ trợ tính năng Video Chat. Một số Tablet cho phép quay phim với chất lượng 

HD. 

Audio/Video: Hầu hết các Tablet đều hỗ trợ các tập tin Audio thông dụng như: MP3, ACC, 

WAV,... và các tập tin Video: AVI, 3GP, MP4, WMV,... Hãy kiểm tra thông số này nếu 

bạn cần hỗ trợ các tập tin có định dạng khác. 

G-sensor (Accelerometer): Cảm biến xoay, hỗ trợ tự động điều chỉnh khi xoay màn hình 

và các ứng dụng có hỗ trợ điều khiển chuyển động khi xoay. 

Three-axis gyro: Cảm biến 3 chiều, dùng trong các ứng dụng và trò chơi 3D. 

Light sensor: Cảm biến ánh sáng giúp tự động điều chỉnh độ sáng của màn hình. 

Fingerprint Sensor: Chức năng bảo vệ máy bằng dấu vân tay. 

Speaker: Loa phát ra âm thanh. 

GPS: Hỗ trợ cho các ứng dụng có chức năng bản đồ, định vị toàn cầu... 

E-compass: La bàn. 

 Hệ điều hành 

 

Các hệ điều hành thông dụng là Android (được sử dụng nhiều trong SmartPhone), 

Windows (thông dụng trong các máy vi tính) và iOS (Hệ điều hành dành riêng cho các 

thiết bị của Apple). Ngoài ra còn có Google Chrome OS, BlackBerry Tablet OS,...  
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 Các tiện ích kèm theo 

 
Hầu hết Tablet đều hỗ trợ duyệt Web, gửi Email, Chat,... xem và xử lý các tập tin văn 

bản Word, Excel, Powepoint, PDF,... và các ứng dụng xem phim, nghe nhạc, trò chơi,... 

 Ngôn ngữ 

 
Đa số Tablet đều hỗ trợ đa ngôn ngữ (Multi Languages) nếu không thì có thể phải sử dụng 

ngôn ngữ mặc định của thiết bị thường là tiếng Anh hoặc Hoa. 

 Pin (Power and 

Battery) 

 

Đối với người sử dụng thông thường thì các thông số cần chú ý là thời gian chờ (Standby 

Time) và thời gian sử dụng (working Time). Hiện nay các Tablet đều có thời gian sử 

dụng ít nhất là 3 đến 5 giờ, một số loại có thời gian sử dụng lên đến 10 giờ. 

Pin của Tablet có thể được sạc thông qua bộ sạc kèm theo hoặc từ máy vi tính thông qua 

cổng kết nối USB 

 Đối tƣợng khách 

hàng sử dụng 
Người đam mê công nghệ, thường di chuyển, giải trí (Lướt web, xem phim, nghe nhạc…) 

 Thƣơng hiệu Tablet 
Apple (iPad, Ipad mini, Ipad Air), Asus (Transformer, MemoPad, Fonepad, Google Nexus 

7, Google Nexus 7 II, T100), Acer (Iconia tab),  

Samsung (Galaxy tab, Google Nexus 10, Note), Novo (NV7,NV8), Sony (Xperia Tablet: 

Z, S), Lenovo (Idea Tab S5000, B6000,A1000, A3000, A2107) 

 Thông số cơ bản CPU: Tegra 2, Qualcomm, Intel, AMD, Apple, ARM Cortex… 

Tốc độ: 1GHz/1.2GHz/1.6GHz 

Ram: 512/ 1G/ 1.5/ 2G/ 3G 

Storage: 8G/16/32/64G 

LCD: từ 7’ đến 12’ Multitouch 

Wifi/3G/GPS: theo tên gọi sẽ có 3G hay không 

OS: Anroid, Windows, iOS 

Application: Facebook, Twister, Google, Yahoo, Blog… 

Camera: trước 2-3MP, sau 5-8MP 

 Accessories upsell HandBag: Bao da,Ốp lưng, túi đựng 

EarPhone: Tai nghe 

Bluetooth: Tai nghe bluetooth 

Docking: Docking bluetooth dành cho Ipad và Nexus 7.Asus T100. 

Skin: Ốp lưng, case 

Connection: usb 3G, cáp nối 

Application: Miếng dán bảo vệ, Pin sạc dự phòng, Bút cảm ứng, Bàn phím 

 Xuất xứ sản phẩm Apple:  iPad, Ipad mine, Ipad Air (USA) 

Asus: Transformer, MemoPad, Fonepad, Google Nexus 7, Google Nexus 7 II, T100 

(TaiWan)  

Acer: Iconia Tab  (TaiWan) 

Samsung: Galaxy tab, Google Nexus 10, Note (Korea) 

Sony: Xperia Tablet: Z, S (Nhật) 

Novo: NV7, NV8 (Taiwan) 

Lenovo: Idea Tab S5000, B6000, A3000, A2107 (Trung Quốc) 

 Trung tâm BH tại 

TpHCM 

Apple: icenter 142 A Võ Thị Sáu, Phường 8,Quận 3, TP. HCM, Việt Nam. 

Acer: Service Center :53-55 Cao Thắng, Quận 3, TPHCM. 

Samsung: 180 Pasteur, Q.1. ĐT: 08-3824 0930 

Asus:  28 Nguyễn Thị Diệu, P6, Q3, Tel: 08 39 304 667 

Lenovo: 178-180 Hoàng Văn Thụ - Phường 9 - Quận Phú Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh - Số 3 

Lô K1 (Đường TQĐ 40) - Khu Dân Cư Tân Quy Đông - phường Tân Phong - Quận 7 

Sony: Truy cập website: https://www.sony.com.vn/section/contactus - Liên hệ Trung tâm 

Thông tin Khách hàng 1800 588 885 (miễn phí) hoặc 1900 561 561 

 15 lý do bán tablet 

phân phúc dễ xài 

1.HÀNG NUÔI BKC 

2.HÀNG ĐƢỢC SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY LỚN  

3. GIÁ NHẬP CAO HƠN 20%, CHẤT LƢỢNG TỐT HƠN 

4.NHẬP KHẨU CHÍNH HÃNG  

5.GIÁ TỪ TỐT ĐẾN SỐC - BỎ 1 TIỀN  ĐƢỢC 3 MÁY 

6.ĐIỂM THƢỞNG CAO 

7.CẤU HÌNH MẠNH TRONG TẦM GIÁ  

8.NHIỀU CHỨC NĂNG 

9.NGHE TO - GỌI RÕ – CHƠI GAME MẠNH 

10.BAO BÌ ĐẸPV- MẪU MÃ PHONG PHÚ 

12.NHU CẦU THỊ TRƢỜNG CAO 

13.DỄ BÁN LÔ CHO CÁC HỢP ĐỒNG SỈ 

14.ĐỔI TRẢ HÀNG DỄ HƠN HÃNG 

15.BẢO HÀNH TOÀN QUỐC 

https://www.sony.com.vn/section/contactus
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KIẾN THỨC ĐTDĐ CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-ISO Phiên bản: 1.1 Ngày hiệu lực: 17/05/2011 

Thành phần chính nguyên hộp: 

1. Thân máy 2. Pin (battery) 3. Sạc (Adapter) 

4. Tai nghe 5. Cable USB (truyền dữ liệu) 6. Hộp và Sách hướng dẫn 

Thành phần chính thân máy: 

1. Màn hình LCD 2. Bo mạch chính (PCBA) 3. Phần mềm điều khiển (Firmware) 

4. Bàn phím (KeyPad, Qwerty, Touch) 5. Loa và Mic 6. Khung vỏ máy (nhựa, kim loại) 
 

stt MỤC Ghi chú 

1 Màn hình LCD 

 

 

Chất lƣợng: 

LED 

1.4”, 1.8”, màn hình nhỏ (dòng rẻ), đôi khi vẫn còn LCD trắng đen (hiếm) 

2.0”, 2.2”, màn hình trung, giá cao hơn 1 chút, LCD màu 

2.4”, 2.8”, 3.5”, 4.3”… lớn, thường có cảm ứng (Touch), dòng cao tiền, thông minh… 
Độ trong suốt, độ phân giải cao, nếu Touch thì nhạy và chính xác… 

* LED là công nghệ mới, rõ hơn ngoài mặt trời, mỏng và tiết kiệm điện 
Có loại dẻo và mỏng như giấy, dùng để làm 1 số loại màn hình dập không vỡ. 

2 Bo mạch chính Smart phone đắt tiền mới nên để ý, quan tâm tới CPU và RAM trên bo 

3 Bàn phím KeyPad = số 123…, Qwerty = đầy đủ ABC, Touch = cảm ứng (phần mềm) 

Bấm nhẹ tay, chính xác từng phím, phím tắt nghe nhạc… là lợi thế 

4 Pin (Battery) 

 

Dung lƣợng 
chuẩn 

 

Số lần sạc 

Dung lƣợng cao (mAh) và bền (số lần sạc nhiều, lâu chai pin) 

Thường pin Nokia là thông dụng nhất, nếu trùng Pin và cổng sạc chân kim thì tốt hơn 
4L=1500mAh, 4C=800mAh, 5C=1000mAh, 5B=850mAh, 4U=950mAh, 4D=1200mAh 
Các loại Pin trên thị trường thường chỉ ~50%-60% so với chuẩn. 

Pin JVJ theo máy ~85-95%. Loại  từng hộp ~100%-110% (tốt hơn chuẩn). 

Nếu sạc 1-2 lần đầu sai thì pin dễ chai, giảm tuổi thọ pin. 

Do vậy lần 1-2 nên sạc thật đầy và dùng đến cạn kiệt mới nên sạc lại. 

5 Sạc (Adapter) Chuyển đổi điện AC 220v sang DC 5v, Ampe = 300mA-500mA (loại thường) 

500mA-1000mA (loại tốt, thường dùng cho các loại Smartphone) 

Chân sạc (jack) dạng cổng USB hoặc chân kim (giống Nokia, ít hỏng hơn) 

6 Loa và Mic Loa/Micro phải nghe/gọi rõ tiếng, không méo tiếng. 

Loa ngoài: thường dùng để nghe nhạc, nếu ấm và mạnh, rõ là loa hay 

không nên bật quá to (hết công suất), sẽ dễ làm hỏng loa về sau. 

7 Camera Đẹp và rõ, màu sắc trung thực: 1.3Mpx, 2Mpx, 5Mpx, 8Mpx… càng cao càng đắt 

8 Khung vỏ máy Hình thức của máy, nhiều người mua máy chỉ vì kiểu dáng đẹp hoặc sang trọng... 

Khung viền máy là loại kim loại thì máy cầm lên rất chắc chắn. 

9 Phần mềm Menu dễ coi, dễ dùng, kiểu chữ đẹp và rõ nét. 

Danh bạ: tạo mới, sao chép SIM sang máy, tìm kiếm nhanh 1 người… 

Nhắn tin: nhận và gửi thuận tiện, gửi cả nhóm… 

Nghe nhạc: dễ dùng, âm thanh hay. 

10 Mở rộng Chế độ Rung, Chuông, im lặng… 

Dùng với tai nghe Bluetooth như thế nào (Lưu ý: có máy không có Bluetooth) 

Chia sẻ hình, nhạc giữa 2 DTDD dùng Bluetooth 

Chép hình, nhạc từ máy tính vào thẻ nhớ (phải đúng chủng loại máy mới đọc được)-
Kết nối internet, chat, email qua Wifi hoặc GPRS/Edge/3G 

Ghi âm cuộc gọi, ghi âm như 1 máy ghi âm (vd: bài giảng) / FM và ghi âm FM-Dò 
TV: chọn vùng Châu Á, chọn Việt Nam, rồi dò các kênh… 

11 Smart Phone 

 

 

Đồng bộ dữ liệu 

GSP: 

Google 
Latitude: 

IP Camera: 

Các hệ điều hành thông minh (nhiều chức năng, phức tạp nên cũng chạy chậm và đôi 
khi bị treo hoặc Virus như máy vi tính vậy) 

Dễ dàng cài đặt thêm các phần mềm mới phục vụ công việc và giải trí… 

Chức năng từ điển, bản đồ, tìm đường, email, chat, web, Facebook… 

Đồng bộ với máy vi tính (backup dữ liệu)… đảm bảo không mất danh bạ… 

Định vị toàn cầu, tìm vị trí chính xác đến 3m. 

Xem bạn bè của bạn đang ở đâu, Kiểm soát vị trí của bạn… 

xem mọi lúc văn phòng hay nhà riêng của bạn qua SmartPhone (Iphone, Android) 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 
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THAO TÁC THỰC HÀNH ĐTDĐ CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-ISO Phiên bản: 1.1 Ngày hiệu lực: 17/05/2011 
 

 

stt ĐỀ MỤC CHI TIẾT 

1 Các bước cơ bản -Tháo lắp/ khởi động nguồn/ mở,khóa phím 

-Thay đổi ngôn ngữ/ thao tác các phím(Navigation key)/ khôi phục cài đặt,định dạng lại 
máy  

2 Tin nhắn Cài đặt báo cáo gửi/ trung tâm tin nhắn/ bật, tắt chế độ tiên đoán 

3 Danh bạ -Xem bộ nhớ danh bạ/ sao chép bộ nhớ danh bạ/ thêm tên mới/  

-Chèn hình danh vào danh bạ/ chọn danh bạ mặc định trên sim, máy/ xóa danh bạ 

4 Camera -Chụp ảnh và cài làm hình nền/ đổi tên ảnh/ tùy chọn độ phân giải/ sử dụng các chức 
năng AutoFocus, panaroma, macro, đánh Flash/ Cài đạt nơi lưu ảnh 

-Quay 01 đoạn video/ cài đặt nơi lưu trữ/ tùy chọn độ phân giải/ các chế độ quay phim 

5 Chuông báo -Cài rung, rung & chuông, chuông/ thay đổi nhạc chuông gọi đến, tin nhắn, âm báo 

-Đổi tên cấu hình/ tắt âm bàn phím/ chuông riêng cho cá nhân 

6 Kết nối -Gửi tập tin hình, nhạc, phim, phần mềm bằng Bluetooth, hồng ngoại 

-Trao đổi dữ liệu bằng cáp 

-Kết nối với tai nghe Bluetooth 

-Sử dụng Wifi truy cập internet 

7 Ứng dụng -Ghi âm môi trường, ghi âm cuộc gọi 

-Kiểm tra bộ nhớ máy, thẻ nhớ/ sao chép dữ liêu tứ máy sang thẻ nhớ và ngược lại 

-Thay đổi giờ, ngày, tháng, năm/ múi giờ việt nam 

-Mở FM và cài đặt 03 đài thông dụng 99.9 MHz, 92.5 MHz, 104.5 MHz, phát loa ngoài 

-Mở chương trình nghe nhạc, tạo danh sách bài hát, tùy chỉnh Eliquazer 

-Cài đặt báo thức, lịch, ghi chú 

8 Đặc trưng hàng 
Noname 

-Cài đặt dò tìm đài cho ứng dụng xem TV 

-Bật/ tắt các chế độ lắc tay chuyển hình nền, nhạc chuông 

-Thay thế nhạc chuông mặc định bằng nhạc có lời trong thẻ nhớ 

-Cấu hình tay GPRS/ bật, tắt 02 sim/ chuyển chế độ máy bay 

-Tăng giảm độ sáng và thời gian chờ của màn hình 

-Sử dụng kết nối Bluetooth/ khôi phục cài đặt gốc 

9 Đặc trưng hàng 
SmartPhone 

-Qwerty:  

  +Thao tác các phím nóng (danh bạ, email, lịch, âm lượng, lệnh thoại) 

  +Gõ văn bản có dấu, gõ số, gõ ký tự đặc biệt 

  +Thay đổi chế độ hiển thị màn hình chủ/ menu/ chủ đề 

  +Gửi tập tin bằng Bluetooth qua bộ nhớ thẻ 

  +Cài đặt những phần mềm bằng tập tin chuyên dụng (.sis, .cab, .alx, .jar,…), email 

  +Chuyển ngôn ngữ/khóa phím tự động 

-Cảm ứng: 

  +Tắt/mở nguồn, tháo lắp nắp lưng, pin, sim, thẻ nhớ/ khóa màn hình, khóa phím tự 
động 

  +Cài đặt nhạc chuông/ âm báo/ tin nhắn, hình nền, hình danh bạ cá nhân, email 

  +Cấu hình GPRS/ 3G 

  +Quay số/ gọi điện thoại từ danh bạ 

  +Thao tác các kết nối: cáp, Bluetooth, wifi, 3G 

  +Camera: sử dụng các chức năng quay phim và chụp hình 

  +Cổng giao tiếp:Micro USB, mini USB, out-TV, HDMI, Jack 2.5/3.5, nguồn sạc 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa –Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 
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KIẾN THỨC CÀI ĐẶT IPHONE CƠ BẢN  

Số hiệu: Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực:  

1. PHÂN BIỆT CÁC ĐỜI IPHONE 

So sánh các 
đời Iphone 

 

  

 

  2G 3G 3GS Iphone 4 

Kích thƣớc 
(mm): 

115 x 61 x 11.6 115.5 x 62.1 x 12.3 115.5 x 62.1 x 12.3 
115.2 x 58.6 x 

9.3 

Trọng lƣợng: 135 g 133 g 133 g 137 g 

Màn hình: 3.5 inches 3.5 inches 3.5 inches 3.5 inches 

Độ phân giải:  320 x 480 px 320 x 480 px 320 x 480 px 640 x 960 px 

Camera: 2.0 MP 1600x1200 2.0 MP 1600x1200 3.15 MP 2048x1536 5.0 MP 2592x1944 

CPU: 
ARM 11  

(412 MHz) 
ARM 11  

(412 MHz) 
ARM Cortex A8  

(600 MHz) 
Apple A4  
(1 GHz) 

Bộ nhớ trong:  4-8-(16) GB 8-16 GB (8)-16-32 GB 16-32 GB 

RAM: 128 MB 128 MB 256 MB 512 MB 

Hệ điều hành:  iOS iOS iOS 3.x iOS 4.x 

Ngày SX: 9/1/2007 11/7/2008 8/6/2009 7/6/2010 

So sánh 

các đời 
iPhone 

 

 

  
Kích thƣớc 
(mm): 

4S (Micro SIM) 5 (Nano SIM) 5C (Nano SIM) 5S (Nano SIM) 

Kích thƣớc 
(mm): 

115.2 x 58.6 x 9.3 123.8 x 58.5 x 7.6 124.4 x 59.2 x 8.97 123.8 x 58.5 x 7.6 

Trọng lƣợng: 140 g 112 g 132 g 112 g 
Màn hình: 3.5 inches 4 inches 4 inches 4 inches 

Độ phân giải:  640 x 960 px 640 x 1136 px 640 x 1136 px 640 x 1136 px 

Camera: 8.0 MP 8.0 MP (HD 1080p) 8.0 MP (HD 1080p) 8.0 MP (HD 1080p) 

CPU: 
Dual Core A5  

(1 GHz) 
Dual Core A6  

(1.3 GHz) 
Dual Core A6  

(1.3 GHz)  A7 – M7 

Bộ nhớ trong:  16-32-64 GB 16-32-64 GB 16-32 GB 16-32-64 GB 
RAM: 512 MB 1 GB (1024 MB) 1 GB (1024 MB) 1 GB (1024 MB) 

Hệ điều hành: iOS 5.x iOS 6.x iOS 7.x iOS 7.x 

Năm xuất 
hiện 

05/10/2011 12/09/2012 2013 2013 
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2. CÀI ĐẶT IPHONE  CƠ BẢN: 

Thuật ngữ Ý nghĩa Thao tác 

iTunes 

 

Là phần mềm dùng để quản 
lý các thiết bị 
iPod/iPad/iPhone... 

Để khai thác hết các tính 
năng cần đăng ký 1 tài 
khoản iTune. Tài khoản này 
có thể là có phí hoặc miễn 
phí 

Tải & cài phần mềm từ trang: www.apple.com 

Đăng ký tài khoản theo các bước: 

Khởi động iTune >> vào App Store >> chọn Free App >> Create New 
Account 

Điền các thông tin theo yêu cầu (Chọn Post Code: 70000 / mục Credit 
Card chọn None nếu đăng ký TK free) 
 

Kích hoạt 
IPhone 

Không giống như những 
điện thoại khác, iPhone cần 
phải được kích hoạt mới sử 
dụng được 

Khởi động iTune trên máy tính có kết nối Internet >> lắp SIM vào 
iPhone >> nối cáp từ iPhone vào máy tính >> máy sẽ tự kích hoạt. 

Cydia 

 

Là ứng dụng tương tự như 
App Store, cung cấp các 
phần mềm ứng dụng cho 
IPhone. Các phần mềm này 
đa số là miễn phí. 

Các trang web cung cấp các 

phần mềm này được gọi 
chung là các source cho 
Cydia 

Thêm source cho Cydia: 

Kết nối iPhone với Internet >> mở Cydia >> Chọn  Manage >> Chọn 
Sources >> Chọn Edit >> Chọn Add >> Nhập địa chỉ >> bấm Add 
Source. 

Cài App Sync 4.0+: 

* Add source hackulo.us >> chọn cài  App Sync 4.0+ >> sau khi cài 
App Sync có thể cài đặt các phần mềm khác... 

JailBreak 

 

 

Bước công việc cài thêm 
Cydia vào firmware của máy 
để có thể cài thêm các ứng 
dụng khác mà Apple không 
cho phép cài (các ứng dụng 
crack) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải & cài các phần mềm dùng để Jailbreak Greenpois0n (firmware 
4.2.1) hoặc Redsn0w (firmware 4.3.1)... 

Jailbreak với Greenpios0n: 

Tắt iPhone >> nối máy tính >> chạy chương trình 

Theo hướng dẫn trên màn hình để chuyển iPhone về chế độ DFU >> 
màn hình máy tính xuất hiện nút Jailbreak >> bấm chọn >> 
Greenpios0n bắt đầu Jailbreak. 

Sau khi iPhone khởi động lại >> xuất hiện ứng dụng Loader trên 
iPhone >> chạy ứng dụng này và chọn cài Cydia (iPhone phải có kết 
nối ra Internet) 

Jailbreak với Redsn0w: (tải kèm iOS phù hợp với iPhone) 

Chạy Redsn0w >> browse để chọn iOS >> chọn Next 

Chọn "Install Cydia" và "Allow boot animation" ở màn hình tiếp theo 
>> chọn Boot logo muốn cài 

Tắt iPhone >>  kết nối với máy tính >> chọn Next 

* Theo hướng dẫn trên màn hình để chuyển trạng thái iPhone về chế 
độ DFU >> Redsn0w sẽ Jailbreak và cài Cydia tự động cho iPhone 

Đồng bộ dữ 
liệu 

 

 

Sao lưu đồng bộ dữ liệu 
giữa iTune trên máy tính và 
iPhone 

Định dạng film mà iPhone 
hỗ trợ là MP4AAC hoặc AVC 
H264 >> cần chuyển đổi về 
các định dạng này.  

Chạy iTune trên máy tính >> kết nối với iPhone >> iTune sẽ nhận 
iPhone. (bỏ qua yêu cầu upgrade firmware nếu có). 

Chọn dữ liệu cần đồng bộ từ các thẻ Info/Ringtones/Music... 

Đối với Contacts/Calendars/Email... chọn thêm phần mềm đang chứa 
các dữ liệu này (MS Outlook hoặc Outlook Express). 

Bấm nút Sync để bắt đầu đồng bộ dữ liệu 

Lưu ý: chọn "Manually manager music and videos" từ thẻ Summary để 
không bị mất dữ liệu cũ. 

Để thêm nhạc, hình, phim... vào iTune và chuyển qua iPhone >> 
trong iTune chọn menu Files >> chọn Import hay Add files/folder to 
Library hoặc kéo những files từ nơi lưu trữ vào iTune. Sau đó nhấn 
nút Sync.  

* Có thể chọn thư mục (đối với Photo), tập tin (đối với Movie) và 
Playlist (đối với nhạc) để chuyển sang iPhone. 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa  

Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 
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3. PHÂN BIỆT CÁC ĐỜI IPAD 

So sánh 

các đời iPad 

  

  

 iPad 1 iPad2 The New iPad iPad 4 

Kích thƣớc 
(mm): 

241 x 186 x 13.4 241 x 186 x 8.8 241 x 186 x 9.4 241 x 186 x 9.4 

Trọng lƣợng: 
680g (Wi-Fi)  

730g (Wi-Fi + 3G) 
600g (Wi-Fi) 

613g (Wi-Fi + 3G) 
650g (Wi-Fi) 

660g (Wi-Fi +3G+ 4G) 
645g (Wi-Fi) 

653g (WiFi +3G+ 4G) 

Màn hình: 9,7 inch 9,7 inch 9,7 inch 9,7 inch 

Độ phân giải: 1.024 x 768 1.024 x 768 2,048 × 1,536 2,048 × 1,536 

Camera: Không có 0.7 MP 5.0 MP 
5.0 MP (HD 1080) 

1.2 MP (HD 720) 

CPU: 
Apple A4  
(1 GHz) 

Dual Core A5  
(1 GHz) 

Dual Core A5X 
(1 GHz) 

Dual Core A6X 
(1 GHz) 

Bộ nhớ trong: 16-32-64 GB 16-32-64 GB 16-32-64 GB 16-32-64 GB 

RAM: 256 MB 512 MB 1 GB (1024 MB) 1024 MB 

Năm xuất hiện 27/01/2007 02/03/2011 09/02/2012 24/10/2012 

So sánh 

các đời iPad 

 

 

? ? 

 iPad Mini iPad Air   

Kích thƣớc 
(mm): 

200 x 115 x 7.2 240 x 169.5 x 7.5   

Trọng lƣợng: 
300g (Wi-Fi) 

308g (Wi-Fi + 3G) 

469g (Wifi) 

478g ( Wifi + 3G) 
  

Màn hình: 7,9 inch 9,7 inch   

Độ phân giải: 1.024 x 768 2048 x 1536   

Camera: 
5.0 MP (HD 1080) 

1.2 MP (HD 720) 

5.0 MP (HD 1080) 

1.2 MP (HD 720) 
  

CPU: 
Dual Core A5  

(1 GHz) 
A7 – M7   

Bộ nhớ trong: 16-32-64 GB 16-32-64-128GB   

RAM: 512 MB 1024MB   

Năm xuất hiện 24/10/2012 01/11/2013   

 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ– Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 

  

http://dcnn.edu.vn/


    Trang 14/50 

 

 
KIẾN THỨC SỬ DỤNG IPHONE CƠ BẢN  

Số hiệu: Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực:  

Điểm nhấn: - Sang trọng, sành điệu, đẳng cấp 
- Đồ chơi công nghệ tuyệt hảo 
- Kết nối cả thế giới vào lòng bàn tay 
- Kho ứng dụng khổng lồ >400 ngàn soft 
Ở ĐÂU CÓ VIP, Ở ĐÓ CÓ IPHONE 

Up-Sell: - Bao da, bao Silicon bảo vệ. dán keo DTDD 
- Nắp lưng có Pin mở rộng 1900 mAh (thêm gần 2 ngày dùng) 
- Miếng đế JVJ để DTDD: đẹp, tiện lợi, kiêm đầu đọc các loại thẻ 
- Wireless AP để dùng Wifi khắp nơi trong nhà 
- Phiếu quà tặng giản giá 10-20% cho phụ kiện 

1. THAO TÁC CƠ BẢN: 

TT 
Công việc Mục đích Thao tác 

1.  Nút Mở/ Tắt 
máy 

 

 Tắt/Mở máy  
 Chuyển từ chế độ chờ 

sang chế độ hoạt 
động 

 Bấm & giữ nút Power đến khi xuất hiện thông báo "Slide to 
power off" hoặc "Slide to power on" (Trượt để tắt/mở máy) 
>> trượt theo chiều mũi tên hướng dẫn 

 Chuyển từ chế độ chờ sang chế độ hoạt động: Bấm phím 
Home >> trượt theo chiều mũ tên "Slide to unlock" (Trượt để 
mở khoá) 

2.  Khai báo 
các thông 
số chính 

 
Icon 

Setting 

 Cài đặt lại cho phù 
hợp với yêu cầu của 
người sử dụng 

 Chỉnh múi giờ, ngày giờ:  Setting >> General >> Date & 
Time >> Set Automatically >> Off >> Time Zone chọn Bangkok 
>> Chọn Set Date & Time để chỉnh lại ngày giờ. 

 Chọn ngôn ngữ Tiếng Việt: Setting >> General >> 

International >> Language >> Tiếng Việt  
 Chỉnh nhạc chuông: Setting >> Sounds >> thay đổi chế độ 

rung, nhạc chuông theo ý thích  
 Chỉnh hình nền: Setting >> Wallpaper >> chọn đổi hình nền. 

3.  Cuộc gọi 

 

 Thực hiện cuộc gọi / 
nhận cuộc gọi 

 Từ Màn hình chính (Home screen) bấm chọn Icon Phone >> 
Bấm số cần gọi >> Bấm Call. Để chọn từ số danh bạ: Bấm chọn 
Contacts 

 Chỉnh âm lượng bằng các nút (+) (-) bên hông máy 

4.  Nhắn tin 

 

 Gới / nhận tin nhắn  Tạo tin nhắn: Vào Messages >> bấm vào biểu tượng soạn 

thảo (bên trên, góc phải)  >> chọn số ĐT từ danh bạ hoặc 
nhập số ĐT người nhận >> nhập nội dung tin nhắn >> SEND 

 Xem tin nhắn: Khi có tin nhắn mới, trên icon Message 
(Home Screen) sẽ xuất hiện thông báo màu đỏ >> bấm chọn 
để xem 

5.  Sử dụng 
Camera 

 

 

 Chụp ảnh / quay phim  Từ Home Screen chọn Camera 
* Chụp ảnh: Mặc nhiên iPhone sẽ lấy nét ở giữa khung hình. 

Để lấy nét cho 1 vị trí khác chạm tay vào vị trí đó. Đồng thời 
thanh trượt xuất hiện cho phép chọn Zoom ảnh. 
* Chuyển giữa chế độ chụp ảnh và quay phim: bấm chọn 

biểu tượng  để chụp ảnh /  để quay phim` 

* Chuyển giữa Camera trƣớc và sau bấm chọn  

6.  Nghe nhạc/ 
Xem phim 

 Sử dụng các tính năng 
giải trí Media 

 Chọn icon iPod trên Home Screen, chọn Video để xem phim / 
Songs. Artist, Playlist để nghe nhạc. 

7.  Cài đặt kết 
nối 

Wifi 

3G 

 Cài đặt kết nối Wifi / 
GPRS / 3G 
Gợi nhớ APN các 
mạng: 

 Viettel: v-internet 
 Mobi: m-wap (mms) 
 Vina: m3-world (mms) 

 Cài đặt Wifi: Setting >> General >> Network >> Wifi chọn On  
>> chọn mạng cần kết nối >> khao báo password (nếu có) 

 Cài đặt GPRS / 3G: Setting >> General >> Network >> 
Enable 3G chọn On  >> Cellular Data Network >> khai báo các 
thông số APN / User / Password do nhà mạng cung cấp 
* Đối với IP4 (iOS từ 4.0 trở lên) chi cần SIM có kích hoạt 3G và 
chọn Enable 3G + Cellular Data là có thể sử dụng, không cần cài 
APN. 

8.  Đồng bộ dữ 
liệu 

 

 

 Sao lưu đồng bộ dữ 
liệu giữa iPhone và 
máy tính thông qua 
iTune  
 

 iPhone hỗ trợ định 
dạng FILM là 
MP4AAC hoặc AVC 
H264 >> nên cần 
chuyển đổi về các 
định dạng này mới có 
thể xem 

 Chạy iTune trên máy tính >> cắm Cáp kết nối iPhone >> iTune 
sẽ nhận iPhone. (Chọn NO - bỏ qua yêu cầu upgrade firmware 
nếu có). 

 Chọn dữ liệu cần đồng bộ từ các thẻ Info/Ringtones/Music... 
 Đối với Contacts/Calendars/Email... chọn thêm phần mềm đang 

chứa các dữ liệu này (MS Outlook hoặc Outlook Express) 
 Bấm nút Sync để bắt đầu đồng bộ dữ liệu 
 Lƣu ý: chọn "Manually manager music and videos" từ thẻ 

Summary để không bị mất dữ liệu cũ. 
* Để thêm nhạc, hình, phim... vào iPhone: Trong iTune chọn menu 
Files >> chọn Import hay Add files/folder to Library hoặc kéo những 
files từ nơi lưu trữ vào iTune. Sau đó nhấn nút Sync.  
* Có thể chọn thư mục (đối với Photo), tập tin (đối với Movie) và 
Playlist (đối với nhạc) để chuyển sang iPhone. 
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2. MỘT SỐ THỦ THUẬT: 

Stt Công việc Mục đích Thao tác 

1.  Khóa xoay 
màn hình 

Giữ màn hình iPhone luôn ở 
chế độ nằm dọc. 

 Double click phím Home >> chọn biểu tượng Portrait lock 

      

2.  Ngắt các ứng 
dụng đang 

chạy 

Tắt hoàn toàn 1 ứng dụng nào 
đó để tiết kiệm pin. 

Tiết kiệm chi phí cho các ứng 
dụng chạy ngầm: bản đồ, chỉ 
đường, internet,.... 

 Khi mở một phần mềm và bấm phím Home để thoát thì phần 
mềm này vẫn chạy ngầm.  

 Để thoát hoàn toàn các phần mềm đang chạy trên iOS 4: 
Double click phím Home >> bấm và giữ các icon bên dưới 
>> các icon chương trình này sẽ nhúc nhích và có thêm dấu (-) 
>> nhấn vào dấu (-) để thoát hoàn toàn. 

 

3.  Bảo vệ bằng 
mật khẩu 

Mở máy bằng mật khẩu tránh 
bị mất cắp dữ liệu cá nhân 
hoặc riêng tư 

 

 Chọn Setting >> General >> Passcode >> Turn 
Passcode On >> Nhập Pass mà bạn muốn cài 

 Nếu Simple Passcode hiển thị „„ON‟‟ thì pass là 4 
ký tự = số. Nếu là „„OFF‟‟ thì Pass có thể dùng 
các chữ cái hoặc số 

4.  Ẩn các icon 
trên màn hình 

Ẩn đi icon các chương trình, 
không cho người khác sử dụng 
các chương trình tương ứng. 

 Từ Home Screen >> Setting >> General >> Restrictions >> 
Enable Restrictions >> Tạo Password bảo vệ >> chọn OFF 
các chƣơng trình muốn dấu. 

 Để hiện lại đầy đủ các icon chương trình thao tác ngược lại >> 
Disable Restrictions. 

Lưu ý: Phải gõ đúng Password đã tạo mới truy cập vào mục 
Restricttion được 

5.  Di chuyển sắp 
xếp các icon 

Sắp xếp lại các icon theo nhóm 
hoặc theo 1 trật tự nhất định 
nào đó 

 Từ Home Screen bấm và giữ 1 icon bất kỳ đến khi các icon 
bắt đầu nhúc nhích, kéo qua lại các icon để sắp xếp.  

 Khi sắp xếp xong bất phím Home để kết thúc 

6.  Gõ các ký tự 
đặc biệt 
/Symbol  

/Tiếng Việt 

Gõ các ký tự đặc biệt/Symbol 
không có sẵn trên bàn phím  

>> Bấm phím 
“.?123” 

 Gõ Tiếng Việt: Bấm và giữ 
ký tự nào đó iPhone sẽ bật 
khung các ký tự liên quan 

7.  Tắt tính năng 
Auto-Correct 

Chủ động hơn khi soạn tin 
nhắn 

Auto-Correct: chỉ thích hợp 
khi nhắn tin bằng Tiếng Anh 

 Từ Home Screen >> chọn Setting >> General >> Keyboard >> 
Tắt/Mở các option Auto-Capitalization/Auto-Correct/Check 
Spelling,... 

8.  Chup ảnh màn 
hình 

Chụp lại màn hình iPhone  Bấm giữ nút Home + bấm nút Power >> ảnh 
màn hình sẽ được chụp và lưu vào mục Picture  

9.  Bluetooth 

 

Sử dụng tai nghe BT 
 

 Bật chế độ BT: chọn Setting >> General >> Bluetooth On 

 Kết nối với tai nghe: bật chế độ dò tim của tai nghe >> khi 
iPhone dò được >> xuát hiện tai nghe trong danh sách thiết bị 
>> chọn kết nối >> nhập mã kết nối thường là 000 hoặc 8888… 

10.  Google Maps Sử dụng tính năng định vị, dò 
tìm đường đi nhanh chóng, 
thuận tiên 

 Bật GPS: Setting >> General >> chọn On Location Service. 
 Mở ứng dụng Maps từ Home Screen: có thể dò tìm vị trí 

(Search), xác định đường đi (Direction) 

11.  Google 
Latitude 

Ứng dụng cài thêm cho phép 
xác định vị trí bạn bè hoặc 
người thân thông qua google 

 Mở ứng dụng, sign in bắng acc gmail >> add danh mục bạn bè 
để có thể biết vị trí hiện thời của lẫn nhau nếu người đó online 
trên Google Latitude. 

12.  Tự điển Ứng dụng cài thêm   Anh – Việt – Pháp – Hoa: tuỳ phần mềm 

 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa  

Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ– Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 
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KIẾN THỨC PHỤ KIỆN CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-ISO Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 22/04/2011 

 

ĐỀ MỤC Ý NGHĨA THUẬT NGỮ HÌNH ẢNH 

1/.Chuột* 
(Mouse)/ Phím 
(KeyBoard)  

Thiết bị ngoại vi 
dùng điều khiển 
và nhập liệu 

- PS/2, USB, Bluetooth, WireLess: các cổng kết nối 
với bo mạch chủ 
- Croll-Ball/ Optical/ Lazer: bi lăn/ quang năng/ tia 
lade 
-Multi: loại đa nhiệm điều khiển thêm chức năng giải 
trí, văn phòng… 

 

2/.Tai Nghe* 
 

Thiết bị phát âm 
thanh ở cự ly 
ngắn từ nguồn 
phát (một người 
nghe) 

-Bluethooth: kết nối không dây 
-Jack 2.5mm, 3.5mm, 12mm: chuẩn đầu cắm 
-HeadPhone, EarPhone: loại choàng qua đầu/ nhét 
tai 

 

3/.Bộ chuyển USB 
(Hub USB) 

Chuyển đổi nhân 
rộng cổng kết nối 
USB 

-2 in 1, 5 in 1…: số lượng cổng 
hỗ trợ 2, 3, 5,… 
-Switch: chuyển đổi 

 
4/.Loa (Speaker) 
 
Loa mini MP3* 

Thiết bị phát âm 
thanh ở cự ly xa 
từ nguồn phát 
(nhiều người 
nghe) 

-Bass, treble, sub: loa trầm/ bổng/ bộ tạo bass 
-2.1/ 4.1/ 5.1/ 7.1: số lượng loa con trên loa sub 
-Remote control:bộ điều khiển 

 

5/.Bộ sạc (Adapter 
NoteBook)  

Chuyển đổi và 
truyền nguồn điện 
thích hợp cho 
latop 
 
 

-In/ OutPut: cổng nhập/ xuất tín hiệu  
-AC, DC: nguồn điện xoay chiều/ một chiều 
-mAh/ V: công suất/ hiệu điện thế nguồn(220v/110v) 
Có nhiều loại đầu cắm, Vol và Ampe khác nhau, nếu 
thông số gần giống là có thể dùng chung. 
Adapter đa năng: có nhiều đầu và chỉnh Vol được. 

 
6/.Thẻ nhớ 
(Memory Card) 

Thiết bị lưu trữ dữ 
liệu mở rộng 

-SD Mini/ Micro SD –T Flash, SD(Sercure Digital), XD 
(Extreme Digital), CF (Compact Flash): các chuẩn thẻ 
thông dụng 

 

7/.Đầu đọc thẻ 
(Card Reader*)  

Thiết bị truyền tải 
dữ liệu gián tiếp 
giữa các loại thẻ 
nhớ và máy tính 
(2 in 1, 5 in 1… 
all in 1) 

 
-Slot Reader: khe đọc thẻ 
 
-USB 1.2/ 2.0/ 3.0: chuẩn đường truyền tải dữ liệu 
 
-miniUSB: chuẩn kết nối thông dụng của đầu đọc  

 
8/.Quạt tải nhiệt 
NoteBook (Fan) 
~ Cooler Pad* 

Công dụng làm 
mát cho laptop 

-Hỗ trợ kết nối qua cổng USB 
 
-Các loại: 01/ 02/..04 quạt 
 
-Led/ Speaker: đèn/ loa nhỏ kèm theo 

 
9/.Cable các loại 
 

Nối dài cáp 
 
Chuyển đổi đầu 
cáp 
 
Truyền dẫn dữ 
liệu… 

Cable USB: nối máy in, DTDD, USB Flash, MP3… 
có rất nhiều đầu USB khác nhau (lưu ý lấy cho đúng) 
Cable Mạng RJ45: chuẩn CAT5 (phổ thông) và CAT6 
Cable VGA: nối thùng CPU với màn hình (hoặc máy chiếu) 
Cable HDMI: nối máy tính với LCD qua cổng HDMI (hình ảnh + âm thanh chất 
lượng cao) 
Cable jack 3.5mm ra bông sen: thường là truyền tín hiệu Video hoặc âm thanh 
ra Loa/âmly/LCD… 
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10/.Hộp trình 
chiếu (Box Player) 

Thiết bị trình 
chiếu hình/ nhạc/ 
phim thông qua ổ 
chứa dữ liệu gắn 
thêm. 
 
Giống tính năng 
của đầu DVD 
nhưng mạnh mẽ 
hơn. 

-Ổ cứng hỗ trợ thông dụng: 2.5”/ 3.5” SATA 
-VCD/ DVD/ S.Video/ HDMI: các chuẩn cổng xuất  

-Remote: bộ điều khiển các chức năng của máy 

-Chơi được rất nhiều các định dạng file khác nhau 

-Dung lượng chứa phim cực lớn: 2TB~700DVD phim 

 
 

11/.Dàn ghi đĩa 
(Duplicator*) 

Thiết bị sao chép 
mở rộng dữ diệu 
ra CD/ VCD/ DVD 

-Control Duplicator: bộ điều khiển ghi đĩa 
-Case Duplicator: thùng ngăn chứa đầu ghi&control 
-Optical disk: ổ đĩa quang 
 

 
12/.Ram 
   For NoteBook, 
PC  

Bộ nhớ truy xuất 
ngẫu nhiên và 
tạm thời,là nơi lưu 
giữ thông tin tạm 
thời mà hệ điều 
hành yêu cầu 
(CPU xử lý) 

- Bus: đường dẫn tín hiệu, dữ liệu nội bộ truyền 
trong máy tính từ bộ phận này đến bộ phận kia hoặc 
đến thiết bị ngoại vi  
-128Mb/ 256 Mb/512 Mb / 1Gb/ 2Gb/ 4Gb /8Gb/ 
12Gb/ 24Gb, Bus 200Mhz/ 333Mhz/ 400Mhz/ 
533Mhz/ 667Mhz/ 800Mhz/ 1066Mhz/ 1333Mhz/ 
1600Mhz (SD-RAM, DDR, DDR2, DDR3): dung lượng 
và đường dẫn thông dụng 

 

13/.USB Flash* 
      HDD/ SSD  
 
Internal / External  

      

Thiết bị phần 
cứng dùng để lưu 
trữ/ mở rộng dữ 
liệu 
 
Gắn trong / ngoài 
 

- Byte, Kb, Mb, Gb, Tb, Pb…: đơn vị thể hiện khả 
năng lưu lượng dữ liệu 
- Rpm (Revolution Per Minute): số vòng quay trong 
01 phút 3600/ 4200/ 5400/ 7200/ 10.000/ 15.000 
- 1.8”/ 2,5”/ 3,5” : kích thướt ổ cứng bằng đơn vị 
inches 
- Fat/ Fat32/ NTFS (File Allocation Table/ 32bit/ New 
Tech File System ): các kiểu định dạng phân vùng dữ 
liệu tương ứng 2Gb/ 2Tb/ 16 Exb 
- ODD (Optical Disk Drive): Ổ đĩa quang CD/CD-RW, 
VCD/VCD-RW, DVD/DVD-RW, DVD-ComBo (ghi VCD 
đọc DVD), Floppy 
 

 

14/.Camera cho 
Web (WebCam)  

Ghi/ truyền tải dữ 
liệu hình/ phim 
ảnh 

-Gif, Jpg, BMP/ 3gp, Mp4, Avi: chuẩn hình/ phim 
-Hỗ trợ Micro đàm thoại 
-Intelligent Face Tracking: dò tìm khuôn mặt 
-RightSound/ RightLight: tự động tinh chỉnh âm 
thanh/ ánh sáng 

 

15/.Túi đựng 

(Bag) 

Phụ kiện rời dùng 
để bảo vệ máy 

-S, M, L: kích cỡ của bao da/ ba lô 
 
-Ngoài ra còn có dạng túi chống sóc cho laptop, ốp 
lưng điện thoại các loại  

 

16/.Phần mềm 
(SoftWare) 

Diệt virus: 
Ứng dụng bảo vệ 
chống sự thâm 
nhập của virus, 
spyware, 
adware… 
 
Văn phòng: 
windows, Office… 

-LacViet MTD: từ điển Lạc Việt 
-Antivirus(McAfee, Bitdefender, Norton, Panda/ 
Global Protection, Bkav Pro), Internet 
Sercurity(Norton, Trend Micro, Panda): các phần 
mềm chống/ diệt vi rút xâm nhập máy tính. 
 
Đồ họa: Corel, Photoshop, Acad… 

  

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa  

Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ – Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 

http://dcnn.edu.vn/
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KIẾN THỨC MULTIMEDIA CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-ISO Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 22/04/2011 

1. TỔNG QUAN THỊ TRƢỜNG 

Đối tƣợng Thƣơng hiệu 

Hàng cao cấp, đắt tiền IPOD, Sony, Creative 

Hàng trung cấp, phổ thông JVJ, Samsung, JXD 

Hàng thấp cấp Imax, Hàng nhái (Sony, Phillip,…), Noname 

2. CÁC DÒNG SẢN PHẨM MULTIMEDIA 

Sản phẩm Định nghĩa/viết tắt Chức năng, đặc điểm 

USB Univeral Serial Bus - Là 1 cổng giao tiếp các thiết bị điện tử với máy tính.  
- Có trên tất cả các dòng máy tính hiện nay, dễ cài đặt, tốc độ 
truy xuất dữ liệu cao. 

USB Flash Thiết bị lưu trữ dữ liệu dùng cổng USB - Dùng để lưu trữ dữ liệu thay thế cho CD, DVD… 
- Nhỏ, gọn, dễ mang theo 

Máy MP3 MP3 - Movie Picture Experts Group-Layer 3: 
là loại file nén với dung lượng nhỏ mà chất lượng 
âm thanh khá tốt 

. Máy nghe nhạc MP3 dùng để nghe các file âm thanh (Audio): 
MP3, WMA, WAV,… 
- Có thể dùng để lưu trữ dữ liệu như USB Flash. 
- Một số dòng máy nghe nhạc MP3 có thêm tính năng ghi âm 

Máy Mp4  File Audio: tương tự máy MP3 
 File Video: MP4 (MPEG), AMV, MTV,… 

Đọc được các file của MP3 + xem phim (video) chuẩn MP4 

Máy Mp5  File Audio: MP3, WMA, FLAC, APE, AAC… 
 File Video: MPEG (AVI), FLV, ASF, WMV, MP4, 

RM, RMVB 

Máy MP5 nâng cấp từ máy MP4 nên có khả năng phát các định 
dạng cao cấp hơn như: AVI, ASF, WMV, MP4, FLV,... 
Một số dòng MP5 còn có tính năng chơi game 

Máy DVR Digital Video Recorder Thiết bị chuyên ghi hình, ghi âm kỹ thuật số. 
 -Smart record: chế độ ghi âm thông minh 

-VOR (Voice Operated Recording): bật ghi âm tự động 
khi phát hiện tiếng động. 
-Telephone recording microfone: ghi âm điện thoại  
-Radio FM record: ghi âm đài FM. 

-Repeat: lập lại đoạn phát. 
-DVR có thể chơi MP3 như 1 máy nghe nhạc (Menu ít chọn lựa hơn) 
-Thường là ghi được liên tục 64h-128h (hoặc hơn nữa), tuy nhiên Pin 
khoảng 8h liên tục là phải sạc hoặc thay pin. Do vậy có 1 số loại DVR 
vừa cắm sạc vừa ghi âm luôn. 

Tai nghe MP3 Loại tai nghe JVJ chất lượng cao (3.5mm) Âm thanh ấm, treble+bass mạnh và rõ, ~Ipod, Sony xịn… 
Loa mini MP3 Loa JVJ mini chất lượng khá  cao 

Loa 2-Good mini : trung bình  khá 
Cắm USB, Thẻ nhớ vào là nghe. Có pin sẵn. 

Mẫu mã đẹp, âm thanh ấm và rõ, chất lượng hơn hắn các loại loa 
mini phổ thông trên thị trường. 
Tiện dụng, dễ dùng, dễ mang đi đây đó… 

3. ĐẶC ĐIỂM CỦA JVJ 

 
Đối tƣợng Ƣu điểm 

Giá Phần lớn là phổ thông, có 1 vài 
model cao cấp 

- Nhiều phân khúc phù hợp yêu cầu người tiêu dùng. 
- Luôn có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. 

Chủng loại USB, MP3, MP4, MP5, DVR, 
Headphone, Earphone.. 

- Đa dạng phù hợp mọi yêu cầu sử dụng: chuyên nghe nhạc, chuyên ghi âm, 
hoặc thời gian sử dụng dài. 

Chất lƣợng Âm thanh, hình ảnh, lưu trữ dữ liệu - MP3 cho âm bass mạnh và ấm áp, ổn định, ít bị lỗi. 
- Hình ảnh sắc nét, trung thực. 
- Hỗ trợ chơi game (các dòng Gxx), có thể tải thêm game từ mạng dễ dàng 
- USB có tốc độ truy xuất, chế độ bảo mật dữ liệu; chống sốc, chống nước. 

Bảo hành Chế độ bảo hành - Có lợi thế của hệ thống showroom BKC trên toàn quốc. 
- Có trạm bảo hành ủy quyền của hãng ở TP.HCM và Hà Nội (drm.vn) 
- USB Flash có thời gian bảo hành lên đến 2 năm 

4. MỘT SỐ SẢN PHẨM JVJ 

 Ký 
hiệu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

USB  A1 A3 C1 D1 F1 K3 K5 L1 P3 R2 V1 MINI 

MP3 X XTIME* ONE X1 X3 X6* X7 X8TF X9 X10* APOLLO*   

MP4 M, E M1 M2 NEW M3 
TOUCH 

E14 E15        

MP5 F F3i F5 F6 F7 F10 F18 F18+ F19 F35 F35i G5  G10 

DVR  871 920 950 950i 952 955 500*      

5. Điểm nhấn sản phẩm JVJ 

 USB Flash JVJ: K3, A3, Love: vỏ kim loại chắc chắn, chống sốc, chống nước, không sợ mưa, máy gặt… Love rất đẹp và nữ tính 

 MP3 JVJ Apollo đẹp với giá mềm, JVJ Nice đầy nữ tính, X6/X10 với chipset Sigmatel cực hay + pin 60h liên tục (~8 ngày làm việc) 
MP3 JVJ One, Enjoy… với giá rất sinh viên, cực sốc, đảm bảo cho các bạn học sinh, sinh viên sử dụng với 1 kinh phí tiết kiệm nhất. 

 MP5 JVJ: đa dạng chủng loại, nghe nhạc, xem phim đa định dạng, 1 số model MP5 chơi cả HD Film và màn hình cảm ứng… 

 DVR JVJ: DVR-500 với kiểu dáng nhỏ gọn, chắc chắn và rất đẹp, chất lượng ghi âm tuyệt hảo. DVR-920 với giá rất mềm, và vô số 
các model khác cho khách hàng chọn lựa…, DVR-980: ghi âm + quay phim 
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KIẾN THỨC MÁY VĂN PHÒNG CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-ISO Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 22/04/2011 

 

Máy in Đặc điểm, Nguyên lý hoạt động Ƣu, nhƣợc điểm 

 

In Kim 

Sử dụng các kim để chấm qua 
một băng mực làm hiện mực lên trang 
giấy cần in. 

 

 

 Tốc độ In rất chậm, độ phân giải của bản in thấp 

 Rất ồn khi làm việc 

 Ngày nay máy in kim thường chỉ dùng để in các bản 
in nhiều liên (vd: kế toán, thu ngân). 

 

In Phun 

Phun mực vào giấy in (theo đúng tên 
gọi của nó) thông qua 1 lỗ nhỏ với tốc 
độ cao (khoảng 5000 lần/giây)  

 Đa số các máy in phun thường có tính năng in màu 
nên thuận tiện cho việc in ảnh hoặc quảng cáo 

 Chi phí in cao. Nếu muốn in rẻ thì phải đấu nối hộp 
mực liên tục vào (máy in sẽ không được bảo hành 
nữa) 

 Nếu không sử dụng trong thời gian dài đầu phun có 
thể  bị nghẹt (~2-3 tuần). 

 

In Laser 

Là thiết bị in sử dụng tia laser trong quá 
trình tạo bản in. 

 

 Có tốc độ in thường cao hơn các loại máy in khác, 
chi phí cho mỗi bản in tương đối thấp. 

 Có thể in đơn sắc (đen trắng) hoặc màu. 

 Hiện nay, máy in Laser thông dụng đối với văn 
phòng. 

 

 Đặc điểm, Nguyên lý hoạt động Ƣu, nhƣợc điểm 

Máy Fax 

 

 Là một thiết bị để chuyển và nhận dữ 
liệu.  

 Khi chuyển văn bản, máy sao chụp lại 
văn bản, chuyển thành tín hiệu rồi 
truyền qua đường dây điện thoại đến 
máy Fax khác. Máy nhận sẽ chuyển tín 
hiệu nhận được thành dữ liệu và in ra. 

Máy FAX đang dần bị EMAIL thay thế, tuy nhiên 
vẫn có ưu điểm: 

 Nhiều loại hồ sơ quan trọng không nên dùng email 
để tránh bị mất hay đánh cắp. 

 Chữ ký điện tử trên email không được tín nhiệm 
bằng chữ ký trên giấy fax. 

 Máy fax cũng có thể sử dụng như một máy điện 

thoại bình thường 

 

Máy Scan 

Hay còn gọi là Máy quét: là một thiết bị 
quét hình ảnh trên giấy/văn bản và lưu 
thành ảnh kỹ thuật số 

 Chuyển đổi các tài liệu dạng in, hình ảnh trên giấy 
thành file hình ảnh lưu trữ trên máy tính 

 Giữ được màu sắc của bản gốc 

 

Máy Photocopy 

Là thiết bị dùng để sao chép (copy) các 
văn bản, hình ảnh từ 1 bản gốc sang 
nhiều bản có nội dung giống nhau. 

 Ngày nay, Máy Photo còn tích hợp thêm nhiều tính 
năng khác như: Máy in, máy Fax, Máy Scan,… (All 
in One) 

Máy chiếu 

(Projector) 

 

Dùng để chiếu hình ảnh từ  máy vi 
tính hay nguồn Video khác lên màn 
hình rời bên ngoài (tấm vải trắng, thậm 
chí chiếu thẳng lên tường). 

 Dùng để phóng đại hình ảnh minh họa trong các 
buổi thuyết trình hoặc hội hop. 

 Xem phim từ máy video hay các máy chiếu phim kĩ 
thuật số 

 Độ phân giải của một máy chiếu thường theo tiêu 
chuẩn SVGA (800x600 điểm ảnh), hoặc cao hơn 
như XGA (1024x768 điểm ảnh)…v…v… 

 Độ bền của bóng đèn chiếu khoảng 2000h chiếu, 
sau đó phải thay bóng mới khá đắt (cuối 
2010~200-300$) 

Máy in All-in-1 

Máy Fax All-in-1 

Là máy in, fax, photocopy, scanner 
chung 

Có loại dùng mực laser, có loại dùng 
mực in phun 

 Tổng giá thành rẻ, máy khá nhỏ gọn 

 Phù hợp với văn phòng nhỏ, in và photo với SL ít. 

 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C4%83ng_m%E1%BB%B1c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BB%B1c_in_phun&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A5y_in_phun
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_thu%E1%BA%ADt_s%E1%BB%91
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1y_vi_t%C3%ADnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Video
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phim
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=SVGA&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90i%E1%BB%83m_%E1%BA%A3nh&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=XGA&action=edit&redlink=1
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KIẾN THỨC NETWORK CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 
 

1. MÔ HÌNH KẾT NỐI MẠNG: 
 

 
 

2. PHÂN LOẠI THIẾT BỊ MẠNG: 
 

Nhóm Thiết 
bị 

Mạng có dây (Wired Network) Mạng không dây (Wireless Network) 

Thiết bị kết 
nối Internet 

MODEM (DIALUP / ADSL / CABLE) 
FIBER CONVERTER 

MODEM 3G / WIRELESS MODEM ROUTER 

Thiết bị kết 
nối mạng LAN 

NETWORK CARD (NIC) / POWERLINE 
HUB / SWITCH 

WIRELESS CARD 
WIRELESS ACCESSPOINT 

Thiết bị đinh 
tuyến 

ROUTER (ADSL / LOAD BALANCING) WIRELESS ROUTER 

Thiết bị chia 
sẻ máy in 

PRINT SERVER  PRINT SERVER 

Thiết bị quan 
sát/ghi hình 

CAMERA IP CAMERA IP 

  
3. TÍNH NĂNG THIẾT BỊ: 

 

Thiết bị Định nghĩa chữ viết tắt Tính năng, đặc điểm 

Bộ kết nối 
internet 
(MODEM 
DialUp) 

MOdulator and DEModulator 

Hiện nay rất ít dùng  
(bị ADSL thay thế) 

– Bộ chuyển đổi tín hiệu từ Analog sang Digital và ngược lại 

– Dùng để kết nối từ máy tính đến đến nhà cung cấp dịch vụ thông qua 
cáp 

– Kết nối thông qua chế độ quay số điện thoại 

– Có thể dùng như 1 máy FAx 

Bộ kết nối 
internet  

(MODEM 
ADSL) 

Asymmetric Digital Subscriber 
Line: đường dây thuê bao số bất 
đối xứng 

– Truy cập Internet tốc độ cao 

– Tốc độ tải xuống và tải lên khác nhau  

 

Bộ Định 
Tuyến  

 

(Router) 

Router: thiết bị mạng dùng để 
kết nối nhiều mạng con để tạo 
thành một mạng với quy mô lớn 
hơn.  

Có thể xem Router tương tự như 1 

– Chỉ chiếm 1 địa chỉ IP duy nhất với bên ngoài. 

– Cung cấp và quản lý các địa chỉ IP cho các máy con trong mạng 

– Có 1 cổng WAN và 1 hoặc nhiều cổng LAN 

– Hiện nay Router thường được tích hợp luôn tính năng MODEM ADSL 
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chung cư quản lý các máy con 
trong mạng là các hộ ở trong 

 

và/hoặc Wireless  

Bộ chuyển 
mạch 

(Hub) 

Bộ chuyển mạch hình sao kết nối 
các máy trạm (máy con) trong 
mạng. 

Hiện tại HUB không còn SX nữa. 

– Thiết bị kết nối mạng kiểu cũ, dữ liệu được gởi đến tất cả các cổng và 
sẽ được máy có địa chỉ nhận lấy xuống. 

– Nhược điểm phải xử lý lượng thông tin gởi nhận qua Hub rất lớn 

Bộ chuyển 
Mạch thông 

minh 

(Switch) 

Switch: Bộ chuyển mạch kết nối 
mạng, dùng để kết nối các máy 
con trong mạng (tương tự HUB, 
nhưng thông minh hơn: nó nhớ 
được địa chỉ các máy tính nối 
mạng để quá trình gửi và nhận 
nhanh hơn) 

– Chuyển dữ liệu trực tiếp từ máy gởi đến máy nhận trong mạng 

– Có  từ 4 - 48 cổng RJ45  

– Các Switch đới mới có khả năng tự động nhận các kiểu cáp chéo hoặc 
thẳng  

Card Mạng 

(Network 
Card) 

NIC (Network Interface Card) 
/ LAN adapter: là thiết bị dùng 
để trao đổi thông tin qua mạng.   

– Các kiểu kết nối: có dây và không dây   

– Các giao tiếp: PCI, PCMCIA, USB... 

Trạm Truy 
Nhập  

(Access 
Point) 

AP (Access Point), là điểm truy 
cập hay trạm truy nhập trong 
mạng không dây.  

Các Wireless Router cũng là AP 

– Làm trạm thu phát tín hiêu, mở rộng vùng phủ sóng mạng không dây 

– Có các chuẩn A/B/G/N và các chuẩn riêng của các nhà SX như Super 
G/ GS/GX/ Lite N...  

Camera 

(IP Camera) 

Thiết bị ghi hình/tiếng và chuyển 
các tín hiệu này qua Internet. 

– Cho phép truy cập từ xa đến Camera thông qua Internet 

– Có chế độ bảo mật cho phép hạn chế người truy cập 

– Truyền nhận âm thanh 2 chiều, cho phép ghi lại hình ảnh, âm thanh. 

– Truyền tải tới 30 hình/s với độ phân giải  640x480, 320x240, 160x120 

Print Server Thiết bị cho phép chia sẻ máy in 
trong mạng. 

– Kết nối trực tiếp vào mạng máy tính, có địa chỉ IP như các thiết bị 
khác trong mạng. 

– Có ít nhất 1 cổng RJ45 và các cổng để nối với máy in như USB/LPT 

– Kết nối được các máy đa chức năng 

Bộ cân bằng 
tải  

(Load 
Balancing 
Router) 

Thiết bị ghép nối 2 hay nhiều hơn 
các kết nối Internet bảo đảm 
đường truyền được liên tục và 
mở rộng băng thông. 

– Có ít nhất 2 cổng WAN và 1 cổng LAN 

– Tự động cân bằng, chọn lựa đường truyền. 

– Dự phòng đường truyền khi có sự cố (Backup) hoặc kết hợp băng 
thông của nhiều đường truyền để có băng thông rộng hơn 

Thiết bị kết 
nối 3G 

Thiết bị kết nối Internet thông qua 
SIM điện thoại 3G (thường là USB 
3G) 

-  Cho phép kết nối internet thông qua sóng điện thoại 

-  Tốc độ kết nối 3.6/7.2/14.4 Mbps 

-  Có khe lắp thẻ nhớ chuyển thiết bị thành USB ghi dữ liệu 

Thết bị 
chuyển đổi 
tín hiệu cáp 

quang 

(Fiber 
Converter) 

Dùng kết nối internet thông qua 
đường cáp quang 

- Khoảng cách lên đến 60km 

- Ở VN hiện nay đã phổ biến FTTH (Fiber to the Home): VNN, Viettel, 
FPT, CMC 

 
4. GIỚI THIỆU CÁC CHUẨN WIFI 

 

802.11 Ra đời 
Tần số 
(GHz) 

Tốc độ 
(Mbps) 

Phạm vi phủ sóng 
Trong nhà (m) 

Phạm vi phủ sóng 
Ngoài  trời (m) 

a 1999 5, 3.7 6 – 54 35 200 

b 1999 2.4 1 – 11 38 140 

g 2003 2.4 1 – 54 38 140 

n 2009 2.4 , 5 7.2 – 150 70 250 

Chuẩn WiMax: phạm vi phủ lên tới 40km và tốc độ nhanh gấp nhiều lần Wifi. 
tuy nhiện hiện nay chưa phổ biến rộng rãi (có thể do giá thành và hạ tầng cơ sở viễn thông phải 
đầu tư mới) 
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www.TraGopLaptop.com 

KIẾN THỨC TRẢ GÓP CĂN BẢN 
Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

SẢN PHẨM TRẢ GÓP VÀ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH - lƣu ý các chính sách có thể thay đổi 

ACS=Tất cả các SP (Máy tính bảng,laptop, pc, DT, Tivi, Máy ảnh, Điện 
máy) 

Luôn ưu tiên cho Sinh viên và GViên 

PPF = giống ACS, trừ Điện máy 

SACOMBANK = Tất cả sản phẩm trên 3 Triệu  ANZ = Tất cả sản phẩm trên 3 
Triệu 

 

 ACS 
Yêu cầu: KT3 hoặc Hộ khẩu  

 Miền Đông: TP.HCM, Đồng nai , Vũng Tàu , Bình Phước,  Bình Dương, Phan Thiết, Tây 

Ninh , Khánh Hòa,Phú yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk , Đắc Nông 

 Miền Tây: Cần Thơ , Long An, Bến tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần 

Thơ, An Giang , Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu 

 Đối tượng : 21 tuổi  đến 60 tuổi: người đi làm , Chủ Doanh nghiệp 

 

 Tổng thu nhập trên 2.000.000 đồng/Tháng 

Hồ sơ: 1. Bản sao CMND và hộ khẩu (nguyên cuốn)                           

2. HĐ điện, nƣớc, điện thoại bàn, Internet, truyền hình cáp,…  
3. Xác nhận lƣơng hoặc Sao kê tài khoản ngân hàng  -  trong 3 tháng gần nhất (nếu là 

ngƣời đi làm) hoặc bản sao Giấy phép kinh doanh và biên lai nộp thuế 3 tháng gần 
nhất (nếu tự kinh doanh) 

Yêu cầu :có số điện thoại bàn  (Nhà ở ,nơi làm việc ,người thân,hàng xóm hoặc thuê bao 
trả sau ) 

Khu vực không cần số điện thoại bàn : TP.HCM,Tây Ninh , An giang ,Tiền Giang,Vĩnh 

Long 

                                            (Nơi ở trùng với địa chỉ hộ khẩu ) 

 Đối với Sinh viên: 

Yêu cầu:  - Hộ khẩu toàn quốc  

                 - Đƣợc ngƣời thân  là CHA/MẸ/ANH/CHỊ  bảo lãnh 

Chuẩn bị: 

1. Bản sao CMND, HỘ KHẨU và thẻ Sinh Viên                 

2. Biên Lai đóng học phí gần nhất 

3. Bản sao CMND và HỘ KHẨU của ngƣời bảo lãnh 

  

SẢN PHẨM: LAPTOP+ ĐIỆN THOẠI +MÁY TÍNH BẢNG + PC + ĐIỆN MÁY 
                      (Tham gia đƣợc nhiều sản phẩm/hồ sơ ) 

 Trả trước:   từ 10% đến 70% /giá trị sản phẩm  

 Kỳ hạn vay Laptop-MTB :   6T-9T-12T-18T-24Tháng 

 Lãi suất  : 2.2%  

 Kỳ hạn vay điện thoại:   6T-9T-12T-18T 

 chứng minh thu nhâp vay > 15 triệu (đối với LAPTOP+ MÁY TÍNH BẢNG) 

 chứng minh thu nhâp vay > 10 triệu (đối  với Điện Thoại ) 

 không chứng minh thu nhâp vay < 10 triệu (Điện Thoại ), < 15 triệu  (Sản phẩm còn 

lại ) 
Thời gian duyệt vay:   chỉ sau 24 giờ 

Điều kiện duyệt hồ sơ nhanh  có kết quả từ 1 giờ ->8 giờ : có đầy đủ giấy tờ  
ACS thẩm định nhanh : 0909 039 130-0909 039 141 

 PPF (Đơn giản-Nhanh chóng –Thuận tiện) 

  Có kết quả sau 15 phút  

 Không chứng minh thu nhập 
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 Đối tượng Từ 20 tuổi đến 55 Tuổi : người đi làm, Sinh viên, KD tự do 

 Sinh viên không cần người bảo lãnh 

  

Yêu cầu:  TP.HCM, Đồng nai , Vũng Tàu , Bình Phước,  Bình Dương, Phan Thiết, Tây Ninh , Khánh 

Hòa,Phú yên, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk , Đắk Nông . 

 Cần Thơ , Long An, Bến tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, An 

Giang , Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu 

  

Hồ sơ: 1. CMND và Hộ khẩu (nguyên cuốn) , Khoản vay > 10 triệu       

2. CMND và Bằng lái xe , Khoản vay < 10 triệu       

              

SẢN PHẨM  LAPTOP+ ĐIỆN THOẠI +MÁY TÍNH BẢNG + PC + ĐIỆN MÁY 

                                     (Tham gia một  sản phẩm/hồ sơ ) 

              Sản phẩm  hỗ trợ từ 1.5 Triệu đến 15.7 Triệu (Riêng điện thoại từ 1.2 
Triệu) 

 

 Trả trước:   20%-70%  sản phẩm < 10Triệu   

 Trả trước:   30%-70%  sản phẩm >10Triệu   
 Kỳ hạn góp Laptop- Máy tính bảng :   6T-9T-12T-18T-24T 

 Kỳ hạn  góp  điện thoại:   6T-9T-12T-15T 

 Lãi suất từ 3.2%- 4.2% 

 

 

 SACOMBANK- ANZ (Không cần duyệt hồ sơ) 

TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT 
 

Yêu cầu: Có thẻ tín dụng Sacombank  Hoặc ANZ (Thẻ visa ) 

 

Hồ sơ : Đơn đăng ký  (Chủ thẻ phải ký trên đơn ) 

 

SẢN PHẨM: LAPTOP+ ĐIỆN THOẠI +MÁY TÍNH BẢNG + PC + ĐIỆN MÁY 

              (Tham gia đƣợc nhiều sản phẩm/hồ sơ ) 

 Khoản vay  từ 3 Triệu  đến không giới hạn 
 Kỳ hạn  Vay  Sacombank  : 6T 
 Kỳ hạn vay ANZ : 12T 

 Lãi suất : 0% 
 ANZ :  sau 3 ngày gọi tổng đài 18001559 để chuyển đổi qua trả góp  
 Phí  chuyển đổi  ANZ : 2.99% (Khách hàng chịu ) 
 Cà thẻ 100% (Nếu khách thanh toán được 30% tiền mặt càng tốt ,còn lại 

cà thẻ ) 

 Không áp dụng đối với sản phẩm đang khuyến mãi  

 

 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa – 

\Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ– Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 

  

http://dcnn.edu.vn/
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KIẾN THỨC BẢO HÀNH MỞ RỘNG CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

 

SẢN PHẨM BẢO HÀNH MỞ RỘNG CHO ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG VÀ LAPTOP 

 

I. Các câu hỏi check kiến thức sản phẩm: 

1. BẢO HÀNH MỞ RỘNG LÀ GÌ? 

Bảo hành mở rộng là sản phẩm gia tăng thêm thời 

hạn bảo hành gốc của hãng thêm 1 năm với những 

ưu đãi và chính sách bảo hành tương đương hãng. 

2. ĐIỀU KIỆN THAM GIA GÓI BHMR? 

Sản phẩm áp dụng phải là có hóa đơn bán hang 

HTSoft của BKC và có thời gian gốc bảo hành tại 

Việt Nam từ 6 tháng trở lên. 

3. LỢI ÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ BHMR? 

 Bảo hành tương đương bảo hành chính hãng 

 Không phải tốn tiền phụ tùng là tiền công sửa 

chữa 

 Được thay thế khi không sửa chữa được 

 Không hạn chế số lần sửa chữa trong giá trị 

mua máy 

 Được sửa chữa, thay thế tại các trung tâm bảo 

hành sửa chữa uy tín trên toàn quốc 

 Có thể sang nhượng khi mua sản phẩm gốc 

4. KHI NÀO MÁY CỦA KHÁCH HÀNG 

ĐƢỢC BẢO HÀNH MỞ RỘNG? 

Khi máy của quý khách hết hạn bảo hành chính 

hãng và không thuộc phạm vi loại trừ bảo hành của 

chính hãng. 

5. LÀM SAO ĐỂ KHÁCH HÀNG BIẾT 

MÁY CỦA MÌNH CÕN THỜI HẠN BẢO 

HÀNH? 

 Anh chị có thể gọi trực tiếp số 19009249 để biết 

thời hạn bảo hành của máy mình. 

6. KHI GẶP SỰ CỐ, KHÁCH HÀNG LÀM 

GÌ ĐỂ ĐƢỢC BẢO HÀNH? 

Khách hàng gọi vào hotline 19009249 để nhận 

được hướng dẫn chi tiết 

7. LINH KIỆN SỬA CHỮA CÓ PHẢI LINH 

KIỆN CHÍNH HÃNG KHÔNG? 

Tất cả linh kiện thay thế khi sửa chữa đều là linh 

kiện chính hãng và do trung tâm bảo hành của 

hãng trực tiếp sửa chữa. 

8. NẾU KHÔNG CÓ LINH KIỆN SỬA 

CHỮA HOẶC SỬA KHÔNG ĐƢỢC? 

Khách hàng sẽ được thay thế 1 máy khác có giá trị 

tương đương hoặc có cấu hình tính năng tương 

đuuơng khi model đó không còn trên thị trường.  

9. KHI NÀO MÁY CỦA KHÁCH HÀNG BỊ 

TỪ CHỐI BẢO HÀNH? 

Khi máy của KHÁCH HÀNG nằm trong phạm vi 

loại trừ bảo hành chính hãng, thông thường là: 

- Máy bị rơi, rớt nước 

- Máy bị hư hỏng do sử dụng không đúng quy 

cách của nhà sản xuất 

- Máy bị hư hỏng do thiên tai 

- Máy nằm trong danh sách thu hồi vì lỗi kỹ 

thuật của nhà sản xuất 

- Máy bị hư hỏng do côn trùng động vật 

- Và 1 số loại trừ khác. 

10. THỜI GIAN BẢO HÀNH MÁY MẤT 

BAO LÂU? 

Theo quy định của hãng, thời gian bảo hành từ 7-

10 ngày. Tuy nhiên chúng tôi luôn cố gắng giảm 

thời gian xuống.  

11. NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG Ở GẦN 

TTBH GẦN NHẤT, LÀM SAO ĐỂ ĐƢỢC 

BẢO HÀNH? 

Nếu quý khách ở quá xa các trung tâm bảo hành 

gần nhất, quý khách có thể gửi chuyển phát nhanh 

tới các trung tâm, sau khi sửa chữa xong chúng tôi 

sẽ chuyển phát nhanh về cho quý khách. Tuy nhiên 

phạm vi lãnh thổ được bảo hành chỉ giới hạn tại 

Việt Nam. 

II. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT BHMR CHO 

KHÁCH HÀNG : 

1. Khách hàng gọi vào hotline 19009249. 

2. Nhân viên kiểm tra thông tin khách hàng và 

mở yêu cầu bồi thường trên hệ thống bồi thường 

Viễn Đông, hướng dẫn khách đến trung tâm bảo 

hành gần nhất. 

3. Tại TTBH khách sẽ được kiểm tra máy và 

nhận được phản hồi có hoặc không đủ điều kiện 

được bảo hành. 

4. TTBH thực hiện thao tác khai báo trên hệ 

thống về tình trạng máy, chi phí và thời gian sửa 

chữa. 

5. Viễn Đông thực hiện kiểm duyệt trên hệ 

thống 

6. TTBH thực hiện sửa chữa theo sự kiểm duyệt 

của Viễn Đông. Sau khi sửa chữa, TTBH trực tiếp 

trả máy cho khách hàng.  
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KIẾN THỨC BẢO HÀNH TOÀN DIỆN CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

 

DỊCH VỤ BẢO HÀNH TOÀN DIỆN CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG 

 

I. Các câu hỏi check kiến thức sản phẩm : 

1. Bảo hành toàn diện cho thiết bị di động là gì? 

BHTD cho thiết bị di động  là sản phẩm bảo hiểm 

thiệt hại vật chất trong các trường hợp tổn thất do 

vô ý, vô tình hay bất khả kháng và bản thân người 

bị hại đã nổ lực bảo vệ điện thoại, tablet của mình 

và thiết bị nằm trong các điều kiện loại trừ bảo 

hành của nhà sản xuất. 

2. Điều kiện tham gia BHTD? 

3. Sản phẩm áp dụng phải là có hóa đơn bán 

hang HTSoft của BKC và có thời gian gốc bảo 

hành tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên. 

4. Lợi ích của sản phẩm BHTD : 

 Được bồi thường khi bị từ chối bảo hành 

 Không phải tốn tiền phụ tùng là tiền công sửa chữa 

 Được thay thế mới khi không sửa chữa được. ( giá 

trị bồi thường không được vượt quá 20.000.000 

VND) 

 Không hạn chế số lần sửa chữa trong giá trị mua 

máy. 

 Được sửa chữa, thay thế tại các trung tâm bảo hành 

sửa chữa uy tín trên toàn quốc. 

5. Khi nào máy của Khách hàng đƣợc BHTD ? 

Khi máy của khách hàng bị hư hỏng do vô ý và 

Khách hàng đã cố gắng khắc phục bảo vệ nhưng 

không được và những hư hỏng đó nằm trong danh 

sách loại trừ bảo hành của nhà sản xuất. 

6. Làm sao biết máy của khách hàng còn thời hạn 

BHTD? 

Thời hạn bảo hành toàn diện là 12 tháng, thông 

thường trùng với thời hạn bảo hành 12 tháng của 

điện thoại hay tablet , nếu khách hàng không nhớ 

có thể gọi hotline 19009249 để được trả lời chính 

xác. 

7. Khi gặp sự cố, khách hàng làm gì để đƣợc 

hƣởng BHTD ? 

Khách hàng gọi vào hotline 19009249 để nhận 

được hướng dẫn chi tiết. 

 

8. Linh kiện sửa chữa có phải linh kiện chính 

hãng không? 

Tất cả linh kiện thay thế khi sửa chữa đều là linh 

kiện chính hãng và do trung tâm bảo hành của 

hãng trực tiếp sửa chữa. 

9. Nếu không có linh kiện sửa chữa, hoặc sửa 

chữa không đƣợc? 

Khách hàng sẽ được thay thế 1 máy khác có giá trị 

tương đương hoặc có cấu hình tính năng tương 

đương khi model đó không còn trên thị trường. 

10. Khi nào máy của khách hàng bị từ chối 

BHTD ? 

Khi Khách hàng không chứng minh được khách 

hàng vô ý và đã cố gắng bảo vệ tài sản của mình 

hoặc bộ phận bồi thường của Viễn Đông chứng 

minh anh chị có dấu hiệu trục lợi bảo hiểm. 

11. Thời gian bảo hành toàn diện máy mất bao 

lâu? 

Theo quy định của hãng, thời gian bảo hành từ 7-

10 ngày. Tuy nhiên chúng tôi luôn cố gắng giảm 

thời gian xuống.  

12. Nếu khách hàng không ở gần TTBH gần 

nhất, làm sao để đƣợc bảo hành toàn diện ? 

Nếu quý khách ở quá xa các trung tâm bảo hành 

gần nhất, quý khách có thể gửi chuyển phát nhanh 

tới các trung tâm, sau khi sửa chữa xong chúng tôi 

sẽ chuyển phát nhanh về cho quý khách. Tuy nhiên 

phạm vi lãnh thổ được bảo hành chỉ giới hạn tại 

Việt Nam. 

II. Quy trình bồi thƣờng BHTD : 

1. Khách gọi vào hotline 19009249. 

2. Nhân viên kiểm tra thông tin khách hàng, hướng 

dẫn khách sơ cứu thiết bị, các thủ tục bồi thường 

và hướng dẫn khách đến trung tâm bảo hành gần 

nhất đồng thời thông báo cho TTBH chuẩn bị tiếp 

nhận khách hàng. 

3. Tại TTBH khách sẽ được kiểm tra máy. 

4. TTBH thực hiện thao tác khai báo trên hệ thống về 

tình trạng máy, chi phí và thời gian sửa chữa. 

5. Viễn Đông thực hiện kiểm duyệt trên hệ thống. 

6. TTBH thực hiện sửa chữa theo sự kiểm duyệt của 

Viễn Đông. Sau khi sửa chữa, TTBH trực tiếp trả 

máy cho khách hàng. 
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QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM ĐTDĐ, LAPTOP, TABLET TẠI CHI NHÁNH BKC 

 
Người thực 

hiện 

Trình tự Mô tả công việc 

B1 Khách 

 

Khách hàng mang máy và giấy chứng nhận 

bảo hiểm tới chi nhánh của BKC 

B2 
Chi nhánh 

BKC 

1. Xác nhận xem sản phẩm có tham gia 

bảo hiểm hay không. 

2. Hỗ trợ khách hàng gọi điện đến đường 

dây nóng 1900 9249 của VASS 

3. Hướng dẫn khách hàng khai báo thông 

tin tổn thất và yêu cầu bồi thường theo 

mẫu có sẵn do VASS cung cấp và gửi về 

cho VASS 

4.Tiếp nhận máy và chuyển về cho trung 

tâm sửa chữa. 

B3 
Trung tâm 

sửa chữa 

1. Tiếp nhận hồ sơ đã duyệt bồi thường từ 

VASS. 

2. Thông báo cho VASS loại máy cần thay 

thế trong vòng 12 giờ. 

3. Sửa chữa hoặc thay thế máy cho khách 

hàng khi có sự đồng ý của VASS trong vòng 

07 ngày. 

4. Thông báo cho VASS khi việc sửa chữa 

hoặc thay thế đã hoàn thành. 

5. Chuyển máy về chi nhánh mà khách 

hàng đã tới yêu cầu bồi thường. 

B4 Khách hàng 

1. Đóng phí miễn thường (nếu có). 

2. Nhận máy đã được sửa chữa hoặc thay 

thế từ Chi nhánh của BKC 

3. Thông báo cho VASS nếu không hài lòng 

về kết quả giải quyết khiếu nại. 

 

B5 
Phòng bồi 

thường Vass 

1. Giải quyết khiếu nại của khách hàng. 

2. Thông báo cho khách hàng về kết quả 

giải quyết khiếu nại. 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa  

Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ– Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 

 

  

 

Yêu cầu bồi thường 

 

Thực hiện sửa chữa hoặc thay thế 
ĐTDĐ, Máy tính xách tay, Máy tính 

bảng 

 

Giải quyết khiếu nại sau bồi thường 

 

Nhận kết quả giải quyết bồi thường 

Hỗ trợ khách hàng trong việc tiến 
hành yêu cầu bồi thường 

http://dcnn.edu.vn/
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QUY TRÌNH BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM ĐTDĐ,LAPTOP,TABLET TẠI CÁC TRUNG TÂM 

BẢO HÀNH VÀ BẢO HIỂM VIỄN ĐÔNG (VASS) 

 Người thực 

hiện  
Trình tự Mô tả công việc 

B1 

Khách hàng  

 

1. Thông báo cho VASS qua SĐT 1900 9249 trong 

vòng 24 giờ. 

2. Gửi Email, EMS, Fax cho Trung tâm dịch vụ 

khách hàng của VASS những giấy tờ liên quan đến 

khiếu nại. 

B2 
Trung tâm 

chăm sóc 

khách hàng 

VASS 

1. Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng và hướng 

dẫn khách hàng làm khai báo tổn thất và các thủ 

tục yêu cầu bồi thường. 

2. Gửi cho khách hàng những mẫu biểu liên quan 

thủ tục yêu cầu bồi thường trong vòng 08 giờ làm 

việc. 

B3 

Phòng Bồi 

Thường 

VASS 

1.Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại của khách hàng từ 

trung tâm chăm sóc khách hàng 

2.Thẩm định hồ sơ khách hàng trong vòng 48 giờ. 

3.Hướng dẫn khách hàng đến trung tâm sữa chữa 

có liên kết với VASS. 

4. Tiếp nhận báo giá sữa chữa hoặc thay thế của 

Trung tâm sữa chữa và thông báo cho Trung tâm 

sửa chữa về kết quả chấp thuận duyệt giá sữa 

chữa hoặc giá sản phẩm thay thế.  

5. Hoàn tất hồ sơ trình Ban Tổng Giám Đốc duyệt 

chi trả bồi thường cho khách. 

4. Thông báo cho khách hàng biết về tình hình 

giải quyết bồi thường và kết quả giải quyết bồi 

thường trong vòng 48 giờ. 

B4 

Trung tâm 

sửa chữa  

1. Tiếp nhận hồ sơ đã duyệt bồi thường từ VASS. 

2. Thông báo cho VASS loại máy cần thay thế 

trong vòng 12 giờ.  

3. Sửa chữa hoặc thay thế máy cho khách hàng 

khi có sự đồng ý của VASS trong vòng 07 ngày. 

4. Thông báo cho khách hàng về kết quả sửa chữa 

hoặc thay thế. 

5. Thông báo cho VASS khi việc sửa chữa hoặc 

thay thế đã hoàn thành . 

B5 

Khách hàng 

1. Đóng phí miễn thường (nếu có). 

2. Nhận máy đã được sửa chữa hoặc thay thế từ 

Trung tâm sửa chữa. 

3. Thông báo cho VASS nếu không hài lòng về kết 

quả giải quyết khiếu nại.  

B6 

Phòng bồi 

thường 

VASS 

1. Giải quyết khiếu nại của khách hàng. 

2. Thông báo cho khách hàng về kết quả giải 

quyết khiếu nại. 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa  

Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ– Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 

Yêu cầu bồi thường 

Thực hiện sửa chữa hoặc thay thế 
ĐTDĐ, Máy tính xách tay, Máy tính 

bảng 

Giải quyết khiếu nại sau bồi thường 

Tiếp nhận hồ sơ từ trung tâm chăm 
sóc khách hàng và giải quyết bồi 

thường 

Nhận kết quả giải quyết bồi thường 

Tiếp nhận khiếu nại và yêu cầu bồi 
thường của khách hàng 

http://dcnn.edu.vn/
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PHẦN 2: KỸ NĂNG MỀM 

 

VĂN HÓA – CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ CĂN BẢN 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

 
I. Văn hóa truyền thống của BKC 

1. Thân thiện, nơi làm việc là ngôi nhà thứ 2 

2. Luôn khuyến khích NV học và tự học để nâng cao trình độ (CTY hỗ trợ) 

3. Nhiều tình cảm tốt đẹp, sẵn lòng giúp đỡ… cho các NV có hoàn cảnh đặc biệt 

4. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi bạn biết làm cho mình và phụng sự  bạn bè và đồng nghiệp. 

5. Đây là mặt mạnh phải gìn giữ và phát huy, có như vậy cuộc sống mới thêm đẹp và ý nghĩa. 

6.   sinh viên (đội ROBOCON sinh viên… ) 

7. Web sinh viên: Tặng sách, hiến máu nhân đạo, đêm trung thu với trẻ em nghèo… 

II. Giá trị cốt lõi 
1. Tận tâm phục vụ khách hàng 

2. Hỗ trợ hết lòng đồng nghiệp 

3. Kỷ luật với chính mình 

4. Đào tạo nâng tầm bản thân & nhóm 

5. Sáng tạo trong công việc 

6. Đóng góp cho cộng đồng 

7. BKC là ngôi nhà chung 

III. CHÍNH SÁCH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG (Tóm tắt) 

A. Thuận tiện và Thân thiện: 

1. Phục vụ mạng lưới rộng khắp. 

2. Hỗ trợ mượn/đổi máy. 

3. Không được để khách chờ lâu. 

4. Nhận diện khách VIP/Khó: chuyển lên Q.lý… 

5. Phục vụ tận tâm suốt quá trình. 

6. Giao ca, nghỉ phép thông tin xuyên suốt. 

7. Luôn lịch sự khi nghe điện thoại và tiếp khách. 

8. Luôn coi khách hàng như Người Thân để phục vụ. 

9. Luôn cám ơn và mỉm cười với khách. 

10. Lưu giữ và trao đổi số DT với khách để Phục vụ sau bán hàng 

B. Phục vụ với Kỹ thuật tốt 

1. Liên tục học hỏi để gia tăng trình độ. 

2. Luôn giới thiệu lợi ích “Gói dịch vụ vàng: bảo trì 1,2,3 năm” 

3. Luôn hoàn tất công việc đang làm. 

4. Luôn làm việc cẩn thận và kỹ lưỡng. 

5. Hướng dẫn kỹ thuật chính xác và thân thiện… 

IV. Một số qui định chung 

1. Các Q.lý… triển khai, truyền đạt các thông tin của Cty trong 24h. 

2. Sắp xếp Sạch sẽ, ngăn nắp: trong bán kính 3 mét 

3. Không tám chuyện, chat, đọc báo mạng 

4. Luôn sẵn lòng giao hàng và cài đặt, lắp ráp tận nhà. 

5. Luôn gọi về cho cấp Q.lý nếu gặp sự việc khó. 

6. Luôn vui vẻ và hỗ trợ tốt với đồng nghiệp. 
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CHECK LIST CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

 

Stt NỘI DUNG HƢỚNG DẪN Điểm 

1 
Tác phong, 
thời gian 
làm việc 

 Đi làm đúng giờ, đầy đủ  

 Tác phong, đồng phục chỉnh tề  

 Chấm công qua Net.Office tại chi nhánh  

2 
Công việc 
chuẩn bị 
đầu ca 

 Vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp ngăn nắp, bảo quản hàng hóa, vật dụng, tủ/ quầy…  

 Chuẩn bị vật dụng hỗ trợ công việc (USB, TF có sẵn nhạc, Pin sạc đầy…)  

3 
Cập nhật 
thông tin 

 Cập nhật/ In tin khuyến mãi, sản phẩm mới, bảng báo giá, bảng Up-Sell…  

 Cập nhật điểm nhấn sản phẩm bán hàng cho từng tủ/quầy  

4 
Chăm sóc 

khách hàng 

 Đứng quan sát khách hàng, phục vụ tốt nhất cho khách hàng  

 Luôn có nụ cƣời, tận tâm và tạo cảm giác như ngƣời thân trong gia đình.  

5 
Bán hàng 

 

 Theo Quy Trình 05 bƣớc Bán Hàng  

 Hiểu rõ và tƣ vấn đúng về sản phẩm đang bán  

 Giải thích chính xác về khuyến mãi, quà tặng, các chính sách bảo hành  

 Phải ghi đầy đủ thông tin trên phiếu TTKH (Tên Khách, điện thoại, địa chỉ, mã hàng, tên 
hàng, số lượng, thành tiền, ngày, MSNV) 

 

 Lƣu trữ chứng từ sau bán hàng (để kiểm Kho nhanh và dễ)  

6 
Hỗ trợ 

khách hàng 

 Giúp mang hàng nặng đến bảo hành/cài đặt…(bắt buộc với khách lớn tuổi/phụ nữ/trẻ 
em, khiếu nại) 

 

 Mở cửa/dắt xe tiễn khách (bắt buộc đối với khách mua nhiều/đắt tiền, cồng kềnh)  

 Khách VIP / Khó tính/ Bảo hành Lặp lại: khéo léo chuyển cho cấp QLY  

7 
Hỗ trợ đồng 

nghiệp 

 Hỗ trợ nhóm khác khi họ nhiều việc (bán hàng, phụ kho, vệ sinh, giao hàng…) 

 Cùng thực hiện các chương trình khuyến mãi (treo banner, tờ rơi, trưng bày, bán giờ 
vàng…) 

 Thực hiện các việc do cấp trên yêu cầu (Nhập kho, kiểm tồn, bảo hành…) 

 

8 
Bàn giao ca, 

Doanh số 

 Nhân viên Ca 01 bàn giao công việc chưa thực hiện xong cho nhân viên ca 02   

 Sắp xếp bàn ghế, giấy tờ, kiểm tra đèn tủ, tắt máy lạnh trước khi ra về  

 Nắm rõ doanh số cá nhân /nhóm/ chi nhánh.  

 Nắm rõ, đề nghị các SP nên bán/ nên bỏ. Đề xuất các chương trình kèm theo.  

 

CHÚ THÍCH:    

Thang bậc điểm được tính theo 1-2-3-4-5 tương ứng với: 1 kém, 2 yếu, 3 trung bình, 4 khá, 5 tốt 

 

Ngày …… tháng …… năm 201… 

NHÂN VIÊN: (Ký và ghi rõ họ tên) GIÁM SÁT: (Ký và ghi rõ họ tên) QUẢN LÝ TRỰC TIẾP: 
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8 TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP CĂN BẢN  

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

 

ĐỀ MỤC 
ĐỐI 

TƢỢNG 
QUY TRÌNH LỜI THOẠI ĐIỂM NHẤN SAI XÓT 

1. 

Khách 
đến chi 
nhánh 

Bảo vệ 

-Di chuyển đến gần khi thấy khách 
đến  

-Cười chào và đề nghị khách để xe 
tại chỗ  

-Ghi và phát thẻ xe cho khách  

-Dẫn xe khách vào vị trí để xe 

-Anh/Chi tắt máy dừng xe 
dùm em 

-Cho em gởi vé xe  

 

Tác phong nhanh nhẹn 
niềm nở tạo cho khách 
hàng cảm nhận được 
sự nhiệt tình phục vụ  

 

-Đứng tại chỗ chỉ tay, 
không hỗ trợ khách  

-Không tập trung nên 
không kịp thời hỗ trợ 
khách ngay cả lúc 
rãnh rỗi  

2. 

Khách 
tham 
quan 

Tất cả 
các bộ 
phận 

*NVBH khu vực điện thoại - laptop 

-Tập trung quan sát khách  

-Cười nhẹ nếu bắt gặp ánh mắt KH 

-Di chuyển ngay đến KH khi thấy 
dấu hiệu cần hỗ trợ  

*NV trong quầy hàng  

- Chủ động cười, chào khi KH đến 
quầy  

- Nói với KH rằng rất sẵn sàng hỗ 
trợ  

- Liên tục quan sát để sẳn sàng hỗ 
trợ nếu có yêu cầu  

-Anh/Chị có cần em hỗ trợ 
gì không? Em có thể giúp 
gì cho Anh/Chị không? 
Anh/Chị cần gì ạ? 

-Chào Anh/Chị, 

      Anh/Chị muốn xem 
sản phẩm nào để em lấy ra  

 

-Nhân viên của mọi vị 
trí cần mỉm cười thân 
thiện và gật đầu nhẹ 
khi bắt gặp ánh mắt 
của KH lúc KH đang đi 
quan sát hàng hóa 
trong chi nhánh  

 

-Không tập trung 
quan sát khách để 
sẵn sàng phục vụ 
khách (Trò chuyện với 
nhau, sử dụng điện 
thoại,. . .) 

-Không tươi cười khi 
tình cờ bắt gặp ánh 
mắt khách (Làm lơ ) 

 

3.Khách 
mua tại 
quầy tu 
vấn 

Điện 
thoại + 
Multi 

-Mời khách ngồi  

-Lấy sản phẩm từ kho  

-Tư vấn bán hàng (Dùng kỹ năng 
tư vấn bán hàng) 

*Trường hợp khách đồng ý mua 
hàng  

-Điền phiếu TTKH  

-Hướng dẫn KH chọn quà khuyến 
mãi (nếu có)  

-Dẫn KH đến quầy thu ngân thanh 
toán  

-Mời KH đợi thanh toán và cám ơn 
KH  

-Nhận liên hồng và vàng đã thâu 
tiền (đánh R) và giao sp cho KH  

-Hỗ trợ KH kiểm tra lại sản phẩm 
mua, hàng KM xuất trong liên hồng 
(NVBH giữ lại liên vàng) 

*Trường hợp khách không mua 
hàng  

-Cám ơn khách hàng  

-Mời Anh/Chị ngồi ạ ! 

-Mời Anh/Chị xem …ạ ! 

-Anh/Chị cho em xin thông 
tin để xuất hóa đơn, tên 
Anh/Chị là…Anh/Chị ở ?số 
điện thoại Anh/Chị...? 

-Mời Anh/Chị đến quầy thu 
ngân thanh toán  

-Mời Anh/Chị ngồi đợi 
thanh toán, cám ơn 
Anh/Chị  

-Mời Anh/Chị tham quan 
xem sản phẩm khác, nếu 
cần hỗ trợ thì Anh/Chị cứ 
gọi em, cám ơn Anh/Chị  

-Luôn cố gắng duy trì 
thái độ niềm nở và tươi 
cười với KH trong suốt 
quá trình tư vấn  

 

-Có biểu hiện không 
vui khi khách xem 
máy lâu hoặc yêu cầu 
cho xem nhiều máy 
mà không mua hàng  

-Có thái độ phân biệt 
đối xử với với KH mua 
máy, quan tâm đến 
KH sang trọng, có khả 
năng mua máy đắt 
tiền, lơ là không phục 
vụ các KH còn lại  

-Nói nhưng không 
nhìn KH 

-Nói hoặc làm việc 
khác khi đang tiếp 
xúc với KH mà không 
lịch sự xin phép KH 

4. 

Khách 
mua tại 
tủ đứng 

Laptop + 
PC + 
NetWork 

-Cười niềm nở chào KH 

-Lắng nghe  để hiểu rõ nhu cầu của 
KH 

-Lấy hàng mẫu cho KH xem  

-Tư vấn bán hàng  

*Khách đồng ý mua  

-Ghi phiếu  TTKH 

-Đưa phiếu TTKH và hướng dẫn KH 
thanh toán tại thu ngân  

-Nhận PXK từ KH và giao hàng 
(đánh R lên, giao KH liên hồng, giử 
lại liên vàng) 

*Trường hợp khách không mua  

-Nhận lại sản phẩm từ KH  

-Cám ơn KH   

-Anh/Chị có cần em hỗ trợ 
gì không? Em có thể giúp 
gì cho Anh/Chị không? 
Anh/Chị cần gì? 

-Chào Anh/Chị, Anh/Chị 
cần xem sản phẩm nào, 
muốn xem sản phẩm nào 
để em lấy ra ? 

-Mời Anh/Chị xem … 

-Anh/Chị cho em xin thông 
tin để xuất hóa đơn, tên 
Anh/Chị là…, Anh/Chị ở ?số 
điện thoại Anh/Chị...? 

-Mời Anh /Chị đến quầy 
thu ngân thanh toán  

-Mời Anh/Chị ngồi đợi 
thanh toán, cám ơn! 

-Mời Anh/Chị tham quan 
xem sản phẩm khác, nếu 
cần hỗ trợ Anh/Chị cứ gọi 

-Luôn cố gắng duy trì 
thái độ niềm nở và tươi 
cười với khách hàng 
trong suốt quá trình tư 
vấn  

-Luôn cố gắng duy trì 
thái độ niềm nở và tươi 
cười với KH trong suốt 
quá trình tư vấn  

-Luôn cố gắng duy trì 
thái độ niềm nở và tươi 
cười với KH trong suốt 
quá trình tư vấn  

 

-NV vẫn sử dụng máy 
tính khi có KH ngồi tại 
quầy Viettel  

-Có biểu hiện không 
vui khi KH xem máy 
lâu hoặc yêu cầu cho 
xem nhiều máy mà 
không mua hàng  

-Có thái độ phân biệt 
đối xử với với KH mua 
máy, quan tâm đến 
KH sang trọng, có khả 
năng mua máy đắt 
tiền, lơ là không phục 
vụ các KH còn lại  

-Nói nhưng không 
nhìn vào khách  

-Nói hoặc làm việc 
khác khi đang tiếp 
xúc với KH mà không 
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ĐỀ MỤC 
ĐỐI 

TƢỢNG 
QUY TRÌNH LỜI THOẠI ĐIỂM NHẤN SAI XÓT 

em, cám ơn Anh/Chị  lịch sự xin phép KH 

5. 

Khách 
thanh 
toán 

Thâu 
ngân 

-Gọi tên KH từ phiếu TTKH chuyển 
sang 

-Thông báo cho KH số tiền thanh 
toán  

-Thực hiện ngay thao tác in hóa 
đơn từ máy tính  

-Nhận, đếm và nói rõ số tiền đã 
nhận của KH  

-Tính tiền, nói rõ và hoàn tiền thối  

-Cho ký tên, giao PXK và hóa đơn  

-Cám ơn và mời khách nhận  hàng 
tại quầy/kho  

-Mời Anh/Chị thanh 
toán..vnđ. Em nhận của 
Anh/Chị là..,em gởi 
Anh/Chị tiền thối là... 

- Anh /Chị ký hóa đơn giúp 
em. Gởi Anh/Chị hóa đơn 
và mời Anh/Chị nhận hàng 
bên này  

-Thái độ nhiệt tình, 
khẩn trương hoàn 
thành sớm để không 
mất thời gian lâu của 
KH là rất quan trọng  

-Chỉ nhìn vào màn 
hình máy tính,không 
nhìn khách hàng vì 
bận xuất phiếu  

 

 

 

6. 

Khách 
nhận 
hàng 

Các sp 

-NVBH xuất hàng khỏi kho khi nhận 
liên hồng + vàng từ KH ( đánh R 
lên 02 liên này, NVBH giữ liên vàng, 
giao liên hồng cho KH) 

-Giao hàng cho KH như trên phiều 
xuất đã thanh toán  

-Giao hàng khuyến mãi cho khách  

-Cám ơn khách  

-Em mời anh kiểm tra hàng 
hóa: đây là thân máy, pin, 
sạc…  

-Hàng khuyến mãi của anh 
gồm có… 

-Em gởi anh/chị các thông 
tin cần thiết về sử dụng, 
nơi bảo hành, xuất hóa 
đơn, đổi trả sp 

-Cám ơn anh  

-Rõ ràng và mạch lạc 
trong các thao tác giao 
hàng  

-Cám ơn chân thành và 
niềm nở  

 

-Thâu ngân: Làm 
công việc khác không 
ưu tiên và để KH phải 
đợi(Ví dụ nhập tiếp 
TTKH) 

-NVBH: Lơ là giao 
hàng vì bận tiếp KH 
mới, kiểm/giao hàng 
ẩu  

7. 

Khách có 
nhu cầu 
cài đặt 
sửa chữa 

Kỹ thuật 

-Nhận sản phẩm cần hỗ trợ  

-Kiểm tra, báo không tương thích 
nếu có, gợi ý cài đặt thêm  

-Thông báo cho khách thời gian cài 
đặt phải chờ  

-Bắt đầu cài đặt  

-Hướng dẫn sử dụng nếu cần  

-Giao sản phẩm cho KH 

-Cám ơn khách hàng  

-Mời Anh/Chị ngồi  

-Cho em gởi lại.. 

-Máy Anh/Chị không cài … 
được, em sẽ thay cho 
Anh/Chị… 

-Đợi em 15 phút nhé… Gần 
xong rồi, còn 5 phút nữa 
thôi ạ . . . ĐT/Laptop..của 
anh/chị đây. Cám ơn 
Anh/Chị đã ủng hộ  

-Tươi cười với khách  

-Duy trì một số giao 
tiếp khác để khách 
không có cảm giác chỉ 
ngồi nhìn và chờ (bắt 
chuyện với KH để KH 
không thấy phải chờ 
đợi lâu)   

 

-Không nhìn khách khi 
nói chuyện với khách  

-Quên cám ơn khách 
và quên giao/nhận 
bằng hai tay  

 

8. 

Khách ra 
về 

Tất cả 
các bộ 
phận 

*NVBH hoặc QLý (nếu không quá 
bận rộn) 

-Mở cửa cho khách  

-Cám ơn khách  

*Bảo Vệ: 

-Di chuyển đến gần khi thấy khách 
bước ra cửa  

-Đề nghị khách đưa vé xe, hỏi xe, 
hỏi hướng đi  

-Dắt xe ra, giao xe cho khách thật 
niềm nở  

-Cám ơn khách hàng  

-Dạ! Anh/Chị vui lòng cho 
em xin vé xe  

-Anh/Chị đi hướng nào ạ? 

-Cám ơn Anh/Chị nhiều 
lắm  

 

-Tác phong nhanh 
nhẹn, thể hiện thái độ 
nhiệt tình phục vụ  

-Lời cám ơn sau khi 
giao xe cho khách có 
khả năng tạo ấn tượng 
lớn ở vị trí người nhân 
viên bảo vệ  

-Không tập trung 
quan sát để khách tự 
dắt xe  

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần thiết bị Bách Khoa  

Biên soạn:  Phòng Nghiên cứu kỹ thuật và Đào tạo 

www.bkc.vn – daotao.bkc.vn – thuvien.bkc.vn – toihocthien.com - dcnn.edu.vn 

Tài liệu chỉ lƣu hành nội bộ– Nghiêm cấm truyền ra ngoài BKC dưới mọi hình thức 

http://dcnn.edu.vn/
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KỸ NĂNG BÁN HÀNG CĂN BẢN  

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

I.BÁN HÀNG 1 PHÚT 
Phƣơng pháp 1: Bán “giá trị sử dụng”  Mời 

truyền tin: 

1.Chào khách, giới thiệu tên mình, tên công 

ty: 

 Em chào anh, em là Ngọc, nhân viên bán hàng của 

Bách Khoa Computer 

2.Giới thiệu tên sản phẩm và 1 tính năng sử 
dụng nổi bật nhất: 

 Hôm nay, em xin giới thiệu với anh chiếc điện 
thoại Nokia 1280. Pin của nó có thể giúp anh điện 

thoại liên tục hơn 8 giờ và cho điện thoại ở chế độ 

chờ lên tới 538 giờ. 

3.Kể một mẩu chuyện minh họa cho tính 

năng nổi bật của sản phẩm: 

 Vừa qua, anh trai em làm bên Địa Chất cầm 1280 

đi công tác lên Đắc Lắc mà quên đem cục sạc. 
Chuyền đi hết cả tuần mà Nokia 1280 vẫn còn pin. 

Ảnh rất thích 1280 và đã mua mấy chiếc tặng cho 

bạn bè trong công ty ảnh.  

4. Kêu gọi khách hàng truyền thông tin, giới 

thiệu giúp: 

 Nếu anh có biết ai cần điện thoại dùng pin lâu, anh 

vui lòng giới thiệu giúp em sản phẩm này nhé! 

5.Tổng kết, tạo sự gợi nhớ trong đầu khách 
hàng:  

 Anh nhớ nhé ! Em là Ngọc – hay còn gọi là Ngọc 
Ngoan Ngoãn, chuyên gia về điện thoại tiện dụng 

của Bách Khoa Computer. Nói tới Ngọc là anh nhớ 

ngay Nokia 1280 pin lâu nha anh! Anh cầm giúp, 
đây là name card của em ạ ! 

 

Phƣơng pháp 2: Bán “giá trị cảm xúc”  Mời 

chớp cơ hội: 

1.Chào khách, giới thiệu tên mình, tên công 

ty, lĩnh vực hoạt động của BKC: 

 Em chào anh, em là Ngọc, nhân viên bán hàng của 
Bách Khoa Computer, công ty em chuyên về hàng 

kỹ thuật số. 

2.Giới thiệu tên sản phẩm và 1 giá trị cảm xúc 

nổi bật nhất: 

 Hôm nay, em xin giới thiệu với anh chiếc điện 
thoại Iphone 5. Đây là loại điện thoại thuộc hàng 

đỉnh trong dòng smath phone thời thượng đó anh. 

3.Kể một mẩu chuyện minh họa cho giá trị 

cảm xúc nổi bật của sản phẩm: 

 Vừa qua, anh trai em là doanh nhân. Ảnh dùng 

Iphone 5 và đi hội chợ về bất động sản trên Đắc 

Lắc. Tình cờ ảnh gặp Cường Đô La ngay trong hội 
chợ và chụp ảnh chung cùng ổng. Cường Đô La 

cũng đang xài Iphone 5 đó anh. Em nghe nói ỗng 
cũng tặng Hồ Ngọc Hà một chiếc Iphone 5 nữa. 

4. Kêu gọi khách hàng tận dụng cơ hội, dùng 

ngay sản phẩm với các lợi ích: 

 Chắc anh thích dùng điện thoại thời thượng mà các 

doanh nhân và nghệ sỹ nổi tiếng hay dùng chứ ạ? 
Nếu anh sở hữu Iphone 5 ngay hôm nay, công ty 

em sẽ để cho anh với giá mềm hơn thị trường 10% 

nhé anh! Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm ngày thành 
lập công ty, bên em đang tặng khách hàng mua 

Iphone 5 một bao da rất đẹp nhưng số lượng có 
hạn nữa anh ơi!   

5.Tổng kết, tạo sự gợi nhớ trong đầu khách 

hàng:  

 Anh nhớ nhé ! Em là Ngọc – hay còn gọi là Ngọc 

Ngoan Ngoãn, chuyên gia về điện thoại thời thượng 
của Bách Khoa Computer. Nói tới Ngọc là anh nhớ 

ngay Iphone 5 đỉnh của đĩnh nha anh! Anh giữ  

name card của em anh nhé ! 

II.BÁN HÀNG GUSTO (SONY) 
 Người bán hàng chuyên nghiệp luôn nỗ lực nhiều 
hơn hẳn. 

 Họ sẽ làm mọi thứ có thể để làm khách hàng hài 

lòng. 

 Trong đoạn băng này, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách 

thức để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp 
và bán hàng với GUSTO. 

Bạn sẽ được học những thủ thuật và kỹ năng để 

hoàn thiện kỹ năng bán hàng của mình. 

5 bƣớc bán hàng GUSTO: 

- Chào đón khách hàng (cách chào đón khách hàng 

tốt nhất). 

- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. 

- Giới thiệu sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của 

khách hàng. 

- Nghĩ đến những khả năng sản phẩm khác nhau. 

- Làm chủ và kết thúc giao dịch với khách hàng. 

 Bắt đầu từ việc chào đón khách hàng 

Khoảng thời gian để tạo ấn tượng về một ai hoặc 

một thứ gì đó là 7 giây. 

Chào đón sự hiện diện của khách hàng với phong 

cách thân thiện 

NV: “Xin chào! Chào mừng quý khách đến với Sony 
Ericson” 

Sau khi chào đón khách hàng xong hãy để khách 
hàng xem qua các sản phẩm trước khi tiếp cận họ. 

Nhân viên trong cửa hàng luôn mặc đồng phục và 
đeo bảng tên. 

Luôn luôn tươm tất và chuyên nghiệp khi xuất hiện 

trước mặt khách hàng. 

Tự giới thiệu mình với khách hàng. 

NV: “Xin chào! Tôi tên là … Nếu anh cần gì, xin vui 
lòng cho tôi biết”  

KH : “Ok, cảm ơn.”  

Khi chào đón khách hàng, cần tránh các điều sau : 

:: ĐỪNG 

- Phớt lờ như không thấy khách hàng. 
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- Giả vờ bận rộn. 

- Để khách hàng chờ hơn 5 phút. 

Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng 

Tìm hiểu khách hàng là ưu tiên hàng đầu 

Luôn luôn lắng nghe, chăm chú khi khách hàng nói 
về nhu cầu của mình 

Bạn biết đó khi ai đó tập trung tuyệt đối để lắng 
nghe bạn chẳng phải bạn sẽ thấy mình rất đặc biệt 

sao ? 

(Luôn luôn chân thành lắng nghe) 

Hãy đón tiếp khách hàng của bạn như những người 

quan trọng nhất trên thế giới  để bắt đầu tìm hiểu 
về nhu cầu của khách hàng 

(Lắng nghe chăm chú và không cắt ngang khi 
khách hàng đang nói) 

Hãy bắt đầu những câu hỏi, cẩn thận khi dùng câu 

hỏi để tránh việc khách hàng nghĩ bạn đang tra tấn 
họ. 

Hỏi câu hỏi để hiểu nhu cầu 

NV: “Anh đang tìm loại điện thoại nào ạ ?” 

KH: “Tôi không chắc lắm, có thể là một điện thoại 
nhìn đẹp và dễ sử dụng” 

NV: “Anh mua điện thoại để sử dụng hay tặng cho 
người khác ạ ? ” 

(Hiểu rõ ai sẽ là ngƣời sử dụng điện thoại 
này) 

KH: “Tôi sẽ sử dụng điện thoại này” 

NV: “Anh hay sử dụng điện thoại để nói chuyện và 
gửi tin nhắn không ạ ? ” 

(Hiểu rõ những ứng dụng quan trọng nào mà 
khách hàng đòi hỏi) 

KH: “Ah, có. Nhưng tôi muốn thêm một số thứ 
khác nữa” 

NV: “Anh muốn sử dụng điện thoại để nghe nhạc, 
chụp hình hay sử dụng phục vụ công việc ạ ?” 

(Hiểu sở thích của khách hàng trong việc mua 
điện thoại) 

KH: “Hmm, tôi thích chụp hình, nhưng thích nghe 
nhạc hơn” 

KH khác: “Xin lỗi tôi có thể xem sản phẩm trong tủ 
này không ?” 

(Yêu cầu đồng nghiệp khác giúp đỡ khi có 
khách hàng khác ở đó, không bỏ quên khách 

hàng và phục vụ khách hàng từ đầu đến cuối) 

NV: “Tôi xin lỗi ! Và anh thích nghe nhạc đúng 
không ạ ? ” 

KH: “Đúng vậy. Nhất là khi ra ngoài hoặc đi tập ở 
phòng thể dục.” 

NV: “Hmm, tôi nghĩ là tôi biết điện thoại nào phù 
hợp với anh” 

:: KHÔNG NÊN 

- Giả định rằng bạn biết về như cầu của khách hàng. 

- Tra hỏi khách hàng. 

- Phân tâm. 

 Đề nghị một sản phẩm phù hợp 

Sau khi đã tìm hiểu về nhu cầu của khách hàng 

bằng việc đặt câu hỏi 

Đây là lúc đề nghị một sản phẩm phù hợp với nhu 

cầu của khách hàng 

(HÃY ĐỀ NGHỊ MỘT SẢN PHẨM TRỌNG TÂM 

PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU KHÁCH HÀNG) 

Hãy nhớ đề nghị sản phẩm trọng tâm hoặc sản 
phẩm mới tung ra để đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng 

(Hãy trang bị cho mình kiến thức sản phẩm 
thật vững vàng) 

Thực hành sử dụng các tính năng trên máy thật, để 

bạn có thể tự tin biểu diễn trước khách hàng 

(Biết rõ về tính năng sản phẩm của bạn) 

NV: - Đây là sản phẩm điện thoại nghe nhạc mới 

nhất, sản phẩm W910. 

- Sản phẩm này có tính năng rất độc đáo là SensMe 

KH: - Oh, tính năng đó là gì ? 

NV: - SensMe sẽ phát nhạc dựa theo tâm trạng của 
bạn 

(Trình bày tính năng thật tự tin) 

KH: - Tính năng này hoạt động thế nào ? 

NV: - Tôi sẽ chỉ cho anh / chị. 

- Có 4 tâm trạng được cài mặc định trong máy. 

- Khi anh lưu một bài hát vào điện thoại, bài hát sẽ 

được xếp loại vào tâm trạng thích hợp như vui hay 
buồn 

- Khi anh muốn nghe nhạc sôi động hơn chỉ cần lựa 
tâm trạng vui. 

KH: - Ô, thật là tuyệt… 

NV: (Giời thiệu thêm phụ kiện kèm theo) 

- Và nếu anh thích, anh có thể thưởng thức âm 

nhạc hay hơn bằng việc kèm thêm phụ kiện. 

- Có rất nhiều phụ kiện có thể dùng kèm với điện 

thoại nghe nhạc. 

- Ví dụ như tai nghe nhạc không dây 

- Tôi nghĩ tai nghe này sẽ phù hợp cho anh khi 

nghe nhạc và không muốn vướng víu dây nhợ 

:: KHÔNG NÊN 

- Nói sai khi bạn không biết về sản phẩm. 

- Cường điệu về sản phẩm. 

Hãy nghĩ đến những khả năng khác khi giới 

thiệu sản phẩm 

Trong điều kiện lý tưởng, khách hàng sẽ yêu thích 

sự giới thiệu của bạn và bạn sẽ điều khiển việc bán 

hàng suôn sẻ. 

Tuy nhiên, khi khách hàng không thích sản phẩm 

này, bạn nên chuẩn bị những sản phẩm khác để 
giới thiệu cho khách hàng. 

KH: - Tôi thích điện thoại này. Nhưng tôi nghĩ nó 
vượt quá số tiền dự định 

NV: - Tôi hiểu. Không sao ạ. Tôi có một sản phẩm 
khác mà anh thích 

(Hãy giới thiệu một sản phẩm khác phù hợp 
với ngân sách của khách hàng) 
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- Đây là sản phẩm W580 và cũng là điện thoại nghe 
nhạc mới nhất 

(Biết rõ về sản phẩm của Sony Ericson) 

- Tính năng độc đáo của sản phẩm này là điều 
khiển bằng cách lắc tay 

KH: - Có nghĩa là chúng ta lắc điện thoại sao ? 

NV: - Vâng, đúng vậy. 

- Chúng ta lắc điện thoại này để điều khiển chức 
năng nghe nhạc 

- Nhấn vào nút này, lắc nhẹ và điện thoại sẽ 
chuyển sang một bài hát ngẫu nhiên kế tiếp 

KH: - Oh, thật sao? Tôi có thể thử không ? 

(Hãy nhớ rằng, khách hàng vẫn có thể có sở 
thích khác nhau về kích cỡ, màu sắc hoặc về 
kiểu dáng. 
Vì thế, hãy chuẩn bị sẵn sang những đề nghị 
khác cho sản phẩm) 

- Tôi thích sản phẩm này nhưng tôi đang tìm kiếm 
một sản phẩm đơn giản hơn sản phẩm này. 

(Hãy nhanh chóng đữa ra những đề nghị mới) 

- Sản phẩm này hơi mỏng và nữ tính 

NV: - Dạ không có vấn đề gì 

- Một sản phẩm nghe nhạc khác cũng hợp thời 
trang và dễ sử dụng mà anh có thể xem qua là 
W660 

(Tích cực khi đƣa ra những khả năng khác 
nhau cho sản phẩm) 

- Nhìn cũng đẹp và nghe cũng hay ạ 

KH: - Oh, sản phẩm này cũng hay quá 

:: KHÔNG NÊN 

- Hối thúc khách hàng. 

- Phản ứng tiêu cực khi khách hàng không muốn 

chọn sản phẩm mình đề nghị. 

- Lười tìm tòi các giải pháp thay thế. 

 Làm chủ việc bán hàng 

Đây là bước cuối cùng khi bạn giao tiếp với khách 
hàng 

Hãy kết thúc việc bán hàng với một ấn tƣợng đẹp  

trong lòng khách hàng 

Hãy nhớ, ấn tượng cuối cùng cũng quan trọng 

không kém ấn tượng đầu tiên 

NV: - Hi vọng anh sẽ thích sản phẩm nghe nhạc 
này. Nếu có câu hỏi gì, tôi sẽ vui lòng giải thích… 

KH: - Cảm ơn 

NV: - Dạ không có chi 

- Dạ anh có cần gì nữa không ạ ? 

KH: - Tôi nghĩ là không. Chị đã giúp tôi rất nhiều 

- Cảm ơn ! Tạm biệt ! 

NV: - Cảm ơn anh. Xin hẹn gặp lại 

Sẽ rất tuyệt nếu bạn có thể bán hàng cho khách 

hàng 

Tuy nhiên vẫn có khi khách hàng không quyết định 

được mình muốn mua gì 

Vào lúc này, bạn có thể giúp khách hàng đưa ra 

quyết định bằng cách thêm vào những quà tặng 
hoặc chường trình khuyến mãi hiện tại. 

Khách hàng có thể mua hàng khi nghĩ rằng sản 

phẩm bây giờ thật giá trị 

KH: - Hmm, tôi chưa biết nữa. Để tôi suy nghĩ một 
chút 

NV: - Dạ không sao đâu ạ. Nhưng nếu anh mua 
sản phẩm W660 hôm nay, anh sẽ được tặng một 
tai nghe nhạc không dây phiên bản với số lượng có 
hạn 

KH: - Oh, thật tuyệt ! 

NV: - Không những sành điệu, tai nghe này còn rất 
phù hợp với điện thoại của anh 

KH: - Được rồi, tôi lấy cái này 

Tuy nhiên, nếu khách hàng vẫn quyết định 

không mua gì, bạn vẫn nên tiếp tục giao tiếp 
với khách hàng thật tích cực 

NV: - Dạ, nếu anh mua W660 hôm nay, anh có thể 
có được một tai nghe nhạc không dây độc đáo đó 
ạ. 

KH: - Hmm, tôi sẽ suy nghĩ them xem sao 

NV: - Dạ, không có vấn đề gì. Đây là danh thiếp 
của tôi 

- Nếu anh có vấn đề gì xin vui long gọi cho tôi 

- Và đây là thông tin sản phẩm W580 và W660 

- Anh có thể tìm hiểu thêm chi tiết về sản phẩm và 
các tính năng trong tờ thông tin sản phẩm này 

KH: - Ok, cảm ơn cô  

NV: - Anh có muốn để lại thông tin liên lạc để sau 
này cửa hàng có thể gọi lại cho anh khi có các sản 
phẩm phù hợp với nhu cầu của anh không ạ ? 

KH: - Được thôi, đây là danh thiếp của tôi 

NV: - Cảm ơn anh. Tôi có thể giúp gì nữa không ạ 
? 

KH: - Không có gì nữa. Một lần nữa, cảm ơn cô ! 

NV: - Rất hân hạnh. Xin hẹn gặp lại anh ! Xin chào 

:: KHÔNG NÊN 
- Bỏ rơi khách hàng tại quầy tính tiền. 

- Đối xử tệ hoặc thay đổi thái độ với khách hàng khi 

không thể bán sản phẩm. 

 Hãy luôn luôn thành thật, thân thiện và chân thành 

khi đón tiếp khách hàng. Tất nhiên, hãy luôn nhớ 

áp dụng các bước của GUSTO.Tôi hi vọng các bạn 
đã học được những điểm chính yếu để bán hàng 

một cách chuyên nghiệp 

 Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi-Hẹn gặp lại 

 

Lƣu thông tin của khách để CSKH về sau  
 

Link download video clip sony:  
\\192.168.9.10\12.Nhan-vien\L\LinhDM\   



    Trang 35/50 

 

GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG CĂN BẢN  

ố hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

 

I. Các câu chào hỏi khách của Bảo vệ: 

1. Chào Quý khách, để em giúp anh chị dắt xe. 

2. Anh/chị cứ vào cửa hàng để em dắt xe cho. 

3. Xe của anh chị mới quá / Biển số xe anh chị đẹp 
quá  

4. Anh/ chị là người Bến Tre? Vậy là em đồng hương 
với anh chị rồi 

5. Rất vui được gặp Quý khách. 

6. Trời mưa rồi, anh chị cứ vào, em sẽ gởi vé xe sau. 

7. Rất vui được gặp anh chị lần sau. 

8. Anh chị về hướng nào để em quay đầu xe luôn? 

9. Anh chị về đâu em sẽ chỉ đường đi thuận tiện nhất? 

10. Nếu anh chị thấy hài lòng về sản phẩm/phục vụ về 

giới thiệu người quen giúp em. 

11. Cho em xin thẻ xe, để em lau yên cho anh anh nhé! 

12. Giọng anh nghe quen quen, có phải anh người Bến 
Tre không ? Em ở Mỏ Cày nè! 

13. Anh đi đường cẩn thận nhé ! 

14. Anh mua laptop mà chưa có balo, em nghĩ anh nên 

dùng balo để bảo vệ máy chống được dằn sóc trên 

đường… 

 

II. Các câu chào hỏi của Nhân viên bán hàng: 

15. Mở cửa, chào khách, giúp đỡ khách khi mang vác 

nặng hoặc có con nhỏ 

16. Em tên ABC, xin anh chị vui lòng cho em biết tên 
để tiện xưng hô. 

17. Em có thể giúp gì cho anh chị ạ? 

18. Anh/ chị mua sản phẩm để sử dụng hay tặng cho 

người khác ạ ? ” 

19. Anh dùng sản phẩm gì / cho công việc gì để em tư 

vấn cho anh? 

20. Anh đã chọn được sản phẩm nào rồi ạ? 

21. BK đang có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, 

anh chị có thể tham khảo thêm (đưa khách tờ rơi 
chương trình) 

22. Chào anh chị em tên là ABC, em có thể giúp được 

gì cho anh chị? 

23. Anh chị cho em xin thông tin, khi có chương trình 

KM hoặc sản phẩm giá tốt BKC sẽ báo với anh chị 

24. Anh chị cứ xem tự nhiên, đây là khu vực Laptop, 

Mobile, Multi… khi cần xem sản phẩm nào em sẽ 
lấy để anh chị xem kỹ hơn? 

25. Bên em có rất nhiều sản phẩm đẹp, anh chị đã 

chọn sản phẩm nào rồi? 

26. Anh đang là CEO công ty nào? / Anh làm việc có 

gần đây không? 

27. Anh Duy, lâu quá anh mới ghé, hôm nay anh lấy 

chuột không dây hay bàn phím vậy? 

28. Chi Xuân, dạo này xinh quá nha! Mời chị xem hàng, 
có mấy mẫu điện thoại mới ra này chị 

29. Thưa chị, bàn làm thủ tục trả góp ở đây, mời chị 

ngồi… 

30. Bạn là sinh viên Bách Khoa phải không? Hồi đó 

mình thi vào trường mấy lần không được.. 

31. Thưa anh. Để em tư vấn giúp anh chọn máy nhé ! 

32. Anh chị mua máy để làm gì ạ? Em sẽ tư vấn loại 

phù hợp nhất mà giá tiền vừa phải 

33. Anh chị chọn HP hay Acer ? 

34. Bách khoa xin chào, mời anh chị tham quan cửa 

hàng… Bên phải là khu laptop, bên trái là khu điện 
thoại… 

35. Chị ơi, chị mua nokia phải không chị? Màu đỏ hay 
mầu vàng ạ? 

36. Chào bạn, hiện nay bên mình đang có chương trình 

khuyến mại, mời bạn coi tờ rơi này… 

37. Bạn xài máy lần trước mua ok? Có gì giới thiệu vài 

bạn khác qua ủng hộ tụi mình nhé! 

38. Bọn em luôn sẵn sàng phục vụ, anh cứ gọi đường 

dây nóng hay số dd của em lúc cần 

39. Lễ 30/4 sắp tới anh chị ghé ủng hộ BK nhé! Sẽ có 

khuyến mãi lớn lắm… 

 

III. Các câu chào hỏi của Nhân viên Kỹ thuật 

- Bảo hành 

40. Cười chào khách / mời nước 

41. Bác đi đường có mệt không? 

42. Con chị được mấy tuổi rồi? bé xinh quá! 

43. Máy của mình cần cài gì thêm ạ? /Máy của mình bị 

trục trặc gì ạ? 

44. Anh chờ em chút xíu, em kiểm tra máy ngay. 

45. Chúng em đang chọn lọc các chương trình tốt nhất 
để cài máy cho anh chị 

46. Anh chị dùng máy cho công việc gì, em sẽ tư vấn 

cài đặt các phần mềm phù hợp 

47. Anh chị thông cảm vì sự cố ngoài ý muốn này, em 

sẽ khắc phục ngay 

48. Anh chị an tâm, máy của anh chị em sẽ bảo quản 

cẩn thận bằng cách bảo quản tốt nhất. 

49. Máy của anh chị đã hết hạn BH, bên em sẽ hỗ trợ 
sửa chữa với chi phí thấp nhất 

50. Cần hỗ trợ gì thêm anh chị cứ ghé đến BK 

51. Rất cảm ơn anh chị đã dùng sản phẩm của Công ty 

BK, em xin gởi anh chị chương trình KM đang áp 
dụng 

52. Nếu có gì chưa hài lòng hoặc cần tư vấn thêm anh 

chị có thể gọi theo số hotline 123456789 

53. Chào anh, anh mới mua máy sony đẹp quá, để em 

cài phần mềm nhé  

54. Em chào anh Nam, anh tới cài lại win 7 phải không 

anh? 

55. Máy anh đã cài xong rồi, anh coi còn thiếu gì 
không? Đây là phần mềm văn phòng, đây là diệt vi 
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rus, đây là đồ họa… Anh muốn cài gì nữa không 

anh? 

56. Chào chị, laptop của chị bị làm sao vậy? 

57. Thưa chị, máy chị đã sửa xong, mời chi sang bên 
kế toán để thanh toán 

58. Máy anh em làm ok rồi, cần gì anh cứ alô em nhé, 

đây là số của em 

59. Máy dùng có vấn đề gì, anh cứ mang lại một trong 

các cửa hàng trên thẻ này, BK sẽ phục vụ như ở 
đây anh ạ 

60. Anh dùng máy thấy ok, có gì giới thiệu giúp em vài 
người bạn qua mua xài ha anh 

61. Anh đúng là dân sành công nghệ, cảm ơn anh đã 

chọn sản phẩm của BK 

62. Máy anh em đã gửi bảo hành ở hãng, em sẽ gọi 

anh trong thời gian sớm nhất có thể, anh yên tâm 

63. Em đã nghe và hiểu vấn đề, anh chờ chút để bên 

kỹ thuật test máy nhé anh! 

64. Xin lỗi anh chị về sự cố này, để anh em kỹ thuật họ 
kiểm tra lại và em sẽ báo kế quả cho anh trong ít 

phút, anh dùng nước trà hay nước lọc ạ? 

65. Anh yên tâm, lỗi này khắc phục nhanh, khoảng 15 

phút thôi, anh đọc tạm tờ báo này trong khi chờ 
mấy bạn kỹ thuật sửa nhé ! 

66. Tạm biệt anh chị, nếu có trục trặc gì cứ gọi em nhé 

! 

67. Đây là máy của anh, cảm ơn anh đã bảo trì tại BK 

68. Chào anh chị, máy chạy ngon rồi, sẽ không có lần 
bảo hành sau đâu! Hì hì 

69. Anh yên tâm, em sẽ theo sát tiến độ bảo hành để 

báo anh biết qua điện thoại nhé !  

 

IV. Các câu chào hỏi của Nhân viên kế toán – 

thu ngân 

 

1. Anh chị vui lòng cho em xem phiếu thanh toán ạ 

2. Dạ chào anh, em giúp gì được anh ạ? 

3. Khoản tiền của anh là 11 triệu, anh có cần xuất hóa 

đơn đỏ không anh? 

4. Em là Lan, anh cho em thông tin để em xuất hóa 

đơn nhé, anh tên gì ạ? 

5. Anh Tâm thanh toán bằng thẻ hay bằng  tiền mặt 

anh ơi ! 

6. Hóa đơn của anh đây ạ, anh vui lòng gặp bạn Tân 

để nhận hàng giúp em 

7. Cảm ơn anh / chị đã ủng hộ BK, lần sau anh / chị 
ghé thêm anh / chị nhé! 

8. Em chào anh Long, anh đặt cọc 1 triệu phải không 
anh? 

9. Mời anh ngồi, anh đợi chút em làm phiếu nhé ! 

10. Cảm ơn anh / chị đã sử dụng sản phẩm của BK 

11. Hẹn gặp chị lần tới nhé chị 

12. Nếu cần thêm gì anh chị liên hệ với bộ phận dịch 
vụ khách hàng để bên em phục vụ tốt hơn ạ, em 

gửi anh chị name card 

13. Anh ơi, anh chưa có chuột không dây, em thấy ai 

mua laptop cũng có, để em bảo mấy bạn kinh 

doanh lấy thêm cho anh nhé ? 

14. Em gửi anh phiếu mua hàng. Vì mặt hàng này chưa 

xuất được hóa đơn VAT, hẹn anh ngày mai em giao 
hóa đơn nhé ! 

15. Em gửi tiền thối, Chị yên tâm đi, một tiếng nữa 

người bên em sẽ giao hàng đến nhà chị. 
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KỊCH BẢN GIAO TIẾP CĂN BẢN  

ố hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

GIAO TIẾP: NHÂN VIÊN BẢO HÀNH 

Ở KỊCH BẢN NÀY SẼ CÓ 4 DẠNG KHÁCH HÀNG 
MÀ NHÂN VIÊN BH PHẢI GIAO TIẾP: 

 

1/ Khách hàng chưa qua bảo hành lần nào (lần đầu 

tiên đến BH tại BKC). 

2/ Khách đã BH và quay lại tiếp tục BH 

 KHÁCH HÀNG TÊN HUY CHƯA QUA BH LầN 

NÀO: 

KD:  Mở cửa đón khách. Dạ chào anh, em mời anh 

tham quan cửa hàng em. 

KH: àh không, anh muốn BH điện thoại.Phòng BH 

ở đâu vậy em. 

KD: dạ, em mời anh đi thẳng rồi quẹo phải ạ. 

KH: ok, cám ơn em 

KD: dạ, không có gì. 

BH: Chào anh, em tên Mai là nhân biên BH của 

BK,em có thể giúp gì cho anh? 

KH: um, anh muốn BH cái điện thoại. Không hiểu 

vì sao đang sử dụng tốt rồi tự  nhiên máy mất nguồn 

không  mở lên được. 

BH: dạ, em mời anh ngồi. Em có thể biết tên anh 

được không? 

KH: Anh tên Huy. 

BH: dạ, anh Huy cho em mượn máy để em kiểm tra. 

KH: máy đây em. 

BH: Oh,máy anh bị lỗi nguồn rồi. Anh có mang theo 

phiếu BH hoặc hóa đơn mua hàng không anh?Anh 

cho em mượn để ghi lại thông tin Bh. 

KH: ok,có đây em. 

BH: dạ, biên nhận Bh của anh đây ah, 4 ngày sau 

em sẽ đt để báo thông tin máy của anh cho anh biết. 

KH: ok, cám ơn em, em cố gắng làm gấp vì anh 

cũng đang cần dùng máy 

BH: vâng, em hiểu ah. Em sẽ đt báo anh huy biết 

trong thời gian sớm nhất. 

3 NGÀY SAU: 

BH: …alo, em chào anh huy, em là Mai nv BH BK, 

em thông báo anh Huy biết điện thoại của anh Huy 

bảo hành xong rồi ah. Rất ok, em mời anh Huy đến 

phòng BH để nhận máy. 

KH: vậy ah, ok, cám ơn em rất nhiều. Anh cũng 

đang ở gần đây 15p sau anh đến nhận máy. 

15P SAU: 

BH: em chào anh Huy, anh thật đúng hẹn. Đt của 

anh đã xong rồi đây ah. Anh ktra máy lại giúp em. 

KH: ok, tốt rồi em.Anh có việc gấp phải đi ngay 

đây, cám ơn em nhiều lắm nha. 

BH: không có gì đâu anh, là trách nhiệm của em 

mà.Em gửi anh số đt của em, nếu máy có vấn đề gì 

anh huy cứ đt trực tiếp cho em. 

KH: ok,cám ơn em nhiều lắm. Đây là lần BH đầu 

tiên của anh tại BK nhưng anh rất ấn tượng, Anh rất 

tin tưởng mặt hàng ở đây vì có chế độ Bh rất ok. 

BH: hihi.vâng ,em rất cám ơn anh đã tin tưởng và 

ủng bộ BK ah. 

 KHÁCH HÀNG TÊN TÂM ĐÃ BH VÀ QUAY 

LẠI TIẾP TỤC BH. 

KH: Tui muốn gặp BH, BH đâu, làm ăn kiểu này 

mà gọi là BH cái gì. Máy người ta đem tới BH từ 

bệnh này chuyển qua bệnh khác là sao. 

BH: Chào anh, anh là anh Nam cách đây hai hôm 

em vừa trả điện thoại cho anh đúng không anh. Em 

là Mai, nhân viên bảo hành. Có vấn đề gì em mời 

anh vào phòng BH để anh em mình tiện nói chuyện 

ạ. 

KH: Đi đâu mà đi. 

BH: dạ, em mời anh 

KH: cô BH cái máy của tui cái kiểu gì từ lúc nghe rè 

chuyển sang không nghe được gì là sao? 

BH: dạ,em hiểu, xin anh bình tĩnh. Em sẽ giải quyết 

việc này cho anh ngay. 

KH: uhm 

BH: Anh cho em mượn máy cuả anh để em ktra 

ngay giúp anh. 

KH: đây 

BH: anh Tâm ơi, máy của anh sẽ phải thay loa, anh 

cho phép em giữ máy anh trong thời gian 2 ngày em 

hứa sẽ BH máy của anh thật ok, sẽ không xảy ra sự 

việc như ngày hôm nay. 

KH: Tôi muốn có máy ngay trong hôm nay. 

BH: Trong  hôm nay thì thật sự em xử lý không kịp. 

Em phải gửi máy anh lên hãng để xử lý và 1 ngày để 

em test máy của anh ok xong em mới gửi máy lại 

cho anh. Anh có thể thông cảm và hỗ trợ giúp em 

vấn đề này. Và bây giờ em sẽ gửi anh 1 máy điện 

thoại để anh sử dụng tạm trong thời gian 2 ngày chờ 

máy của anh đi bảo hành về.Em sẽ rất cảm ơn nếu 

anh thông cảm cho em vấn đề này. 

KH: uhm,thì vậy chứ anh cũng đâu biết làm sao 

hơn. 

BH: Vâng, em cám ơn anh. Em đã lưu lại thông tin 

của anh trên biên nhận Bh rồi và đây là máy em gửi 

anh Tân sử dụng tạm giúp em 

KH: uhm, cám ơn em. Nhớ lưu ý máy của anh và 

gọi cho anh sớm. 

BH: vâng, anh yên tâm. 

KH: thôi anh về đây. 
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 2 NGÀY SAU (ĐÃ ĐT BÁO ANH TÂM LẠI 

LẤY MÁY) 

KH: Máy anh xong rồi hả em? 

BH: vâng, máy của anh ok rồi, em gửi lại cho anh, 

anh kiểm tra lại giúp em. 

KH: ok rồi đó em. 

BH: dạ, em rất cám ơn vì anh đã hỗ trợ em trong 

việc mang máy anh lên hãng BH. Anh sử dụng máy 

em gửi có vấn đề gì ko ạ 

KH: uhm, tốt em à. Hiệu JVJ này sử dụng tốt thế hả 

em.Anh nghe rõ mà sóng mạnh nữa 

BH: Hay là anh mua thêm 1 chiếc đt nữa để tiện 

việc liên lạc. JVJ có nhiều mẩu mã đẹp lắm anh ah. 

KH: Em nói cũng đúng đấy. Anh thấy loại em đưa 

cho anh tốt đó.  

BH: Vậy em lấy cho anh xem máy này nhé. 

KH: OK, lấy anh xem thử. 

BH: Máy mới đây anh. Màu bạc này rất hơp với 

phong cách của anh,mà giá chỉ 990K. Anh sẽ nhận 

được chế độ BH cực tốt, trong vòng 15 ngày nếu có 

xảy ra vấn đề gì về lỗi kỹ thuật anh sẽ được hỗ trợ 

đổi máy mới ngay. 

KH: Vậy hả em. Thế anh lấy máy này. Em tính tiền 

giúp anh 

BH: dạ, em mời anh Tân đến quầy thu ngân để 

thanh toán. 

KH: ok, cám ơn em rất nhiều. 

BH: Vâng, em cám ơn anh ạ 

  

TÌNH HUỐNG TƢ VẤN VÀ PHỤC VỤ 

KHÁCH HÀNG 

{NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÀI ĐẶT MÁY} 

 Sau khi đã tư vấn bán hàng xong cho khách, 

nhân viên kinh doanh dẫn khách đến kỹ thuật để cài 

đặt. 

- NVKD: Chào anh Dũng, đây là anh Minh khách 

hàng vừa mua máy Laptop. Anh cài đặt giúp máy cho 

anh Minh nhé. 

- NVKD (nói với khách): Anh Minh cần cài đặt những 

phần mềm nào có thể trao đổi  với anh Dũng kỹ thuật 

nhé. Em cám ơn anh đã sử dụng sản phẩm do Bách 

Khoa phân phối. 

- NVKT: Chào anh Dũng, mời anh ngồi. Anh ghi lại 

giúp em các phần mềm cần cài đặt, hoặc anh dùng 

máy này cho công việc gì em sẽ tư vấn các phần mềm 

phù hợp nhất. 

- Khách hàng: em cứ cài hết các phần mềm mới nhất 

cho tôi. 

- NVKT: thông thường khách hàng sẽ cài các phần 

mềm văn phòng, font và bộ gõ tiếng Việt, các chương 

trình nghe nhạc xem phim, chương trình ghi đĩa và 

chương trình chống virus. Các phần mềm chưa dùng 

tới mình chưa nên cài ngay vì sẽ làm nặng máy, choán 

bộ nhớ. Khi nào cần anh cứ mang đến em sẽ cài bổ 

sung thêm. 

-NVKT: Cấu hình máy của anh khá mạnh, em sẽ cài 

cho anh windows 7 nhé. Hệ điều hành này mới có 

nhiều hiệu ứng đẹp, quản lý đĩa và RAM rất tốt. Đĩa 

cứng trên máy này có dung lượng lớn, anh cần chia 

thành mấy ổ đĩa để em chia luôn. 

- Khách hàng: chỉ cần 1 ổ thôi em. 

- NVKT: Anh nên chia ổ cứng ít nhất làm 2 hoặc 3 ổ 

đĩa logic. 1 ổ dùng để chứa hệ điều hành và và các 

phần mềm, 1 ổ dùng để lưu dữ liệu và 1 ổ để backup 

các dữ liệu quan trọng. Như thế khi cần cài lại hệ điều 

hành sẽ không làm mất dữ liệu. 

- Khách hàng: vậy em chia làm 3 đi. Anh còn cần xử 

lý hình ảnh, em cài thêm phần mềm xử lý ảnh cho 

anh. 

- NVKT: vậy em sẽ cài thêm Photoshop cho anh nhé. 

Nếu chỉ cần xem ảnh hoặc chỉnh sửa đơn giản anh có 

thể dùng phần mềm Picasa, đây là chương trình miễn 

phí của google dùng để quản lý ảnh rất tốt. Anh có 

hay xài Internet không? 

- Khách hàng: Có, anh vào thường xuyên lắm. 

- NVKT: như thế anh nên dùng thêm chương trình 

Internet Security của Kaspersky hoặc Avira. Bách 

Khoa đang có chương trình KM được hỗ trợ từ hãng 

Avira giảm giá 1/2 và tặng thêm phần mềm tiện ích tối 

ưu hóa hệ thống có giá đến gần 50$. 

- Khách hàng: Phần mềm Avira nghe lạ quá, anh chưa 

nghe bao giờ. 

- NVKT: đây là phần mềm của Đức, luôn được xếp 

trong 3 hạng đầu các phần mềm  bảo mật. Giá KM 

như hiện nay là do hãng đang bước đầu thâm nhập thị 

trường chứ ở thị trường nước ngoài giá 2 phần mềm 

này cũng tương đương đó anh. Với giá 300k cho 1 

năm bản quyền sử dụng tính ra không đầy 1k cho 1 

ngày nhưng máy của mình sẽ được bảo vệ an toàn 

ngoài ra còn được hãng tư vấn về kỹ thuật. 

- Khách hàng: OK vậy em cài cho anh luôn. 

Trong quá trình cài đặt máy: 

- NVKT: máy này cài khoảng 30-45 phút, anh Minh 

có bận việc gì thì lát quay lại cũng được. Em sẽ cài 

máy và tối ưu hóa hệ thống sẵn. Lát anh quay lại là 

xong. 

- Khách hàng: Không anh đợi lấy máy luôn. 

- NVKT: vậy anh có thể xem hướng dẫn các thủ thuật 

để sử dụng laptop hiệu quả nhất trong khi em cài máy 

nhé. 

Khách xem hướng dẫn. 

- NVKT: anh Minh có thường phải đi công tác nhiều 

không ạ? 

- Khách hàng: cũng thường xuyên đó em. 

- NVKT: nếu thế anh nên lưu ý khi di chuyển máy do 
đĩa cứng rất dễ bị hỏng. Để em cài thêm phần mềm 

bảo vệ ổ cứng. Tuy nhiên anh nên mua thêm túi chống 

xốc để bảo quản vừa chống trầy, vừa chống xốc cho 

máy tính luôn. 
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- Khách hàng: giá cả thế nào? 

- NVKT: dạ đối với khách hàng mua máy tại Bách 

Khoa, giá ưu đãi chỉ là 90k. Bên em chỉ muốn giúp 

máy của khách được bền hơn thôi (cười) 

- Khách hàng: OK vậy lấy luôn cho anh. 

Sau khi cài đặt, giao máy cho khách: 

- NVKT: Máy của anh Minh đã xong ạ, anh kiểm tra 

lại giúp em các phần mềm. Đây là phần mềm Office 

cho các ứng dụng văn phòng, đây là chương trình đọc 

các file PDF, đây là chương trình….. Anh còn cần gì 

thêm, em cài luôn. 

- Khách hàng: OK vậy là được rồi em. 

- NVKT: Anh đã dùng qua laptop chưa? Để pin xài 

bền 3 lần đầu anh xạc tương tự như điện thoại di động. 

Tức là dùng cạn sau đó xạc lại thật đầy. Em tặng anh 

luôn Hướng dẫn sử dụng để tham khảo nhé. 

- NVKT: Anh kiểm tra lại máy và các phụ kiện kèm 

theo. Đây là Thẻ Dịch vụ bảo trì miễn phí 3 năm Bách 

Khoa đang tặng khách hàng. Anh mang thẻ này đến 

bất kỳ chi nhánh nào thuộc hệ thống BKC cũng đều 

được miễn phí cài đặt cơ bản và vệ sinh máy mỗi 

tháng 1 lần. Anh cũng có thể mua thêm bộ vệ sinh 

Laptop, quạt giải nhiệt và quạt hút bụi để giữ máy 

luôn sạch và mới. 

- Khách hàng: để mai mốt anh mua sau. 

- NVKT: Máy mới có thể chưa cần nhưng về lâu dài 

anh nên mua vì nếu máy không thoát nhiệt tốt sẽ ảnh 

hưởng đến tuổi thọ và hiệu năng hoạt động. 

- Khách hàng: Thế hả? vậy thôi lấy luôn đi. 

- NVKT: em hướng dẫn anh luôn cách vệ sinh máy: 

anh làm như sau…….. 

- NVKT: Em cám ơn anh Minh đã tin tưởng và ủng 

hộ Bách Khoa. Khi cần gì anh cứ mang máy đến em 

sẽ kiểm tra ngay, hoặc cần tư vấn gì anh có thể liên hệ 

với số hotline tư vấn kỹ thuật: 08.7300.8000 hoặc số 

di động của em 0165 9999 999 em tên Dũng. 

    GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG  DÀNH CHO 

NHÂN VIÊN BKC {Cấp độ 1: khách dễ tính} 

Các anh chị nắm ý, tình huống và diễn đạt bằng 

ngôn ngữ tự nhiên của mình 

Nhân vật: Anh/chị Tâm khách hàng (KH),  

Vũ/Tiêu bảo vệ (BV),  

Tuyết/Nhã kinh doanh (KD),  

Sương/Lan thu ngân (TN),  

Hải/Dũng kỹ thuật – bảo hành (KT). 

Diễn biến: Anh Tâm là khách hàng (mới/dễ 

tính/vip/chưa biết nhiều về công nghệ - có 4 

trường hợp: 1 là kiến trúc sư, 2 là giáo viên 3 là 

sinh viên 4 là khách quen) đến cửa hàng bkc mua 

máy laptop, các nhân viên Bkc giao tiếp, chào hỏi, 

bán hàng… tận tình đến khi anh/chị ra về.  

Anh Tâm đi xe máy đến cửa hàng: 

BV: Chào anh, em là Vũ/Tiêu bảo vệ của Bách 

Khoa computer, anh để em dắt xe, em gửi anh vé 

xe… mời anh vào cửa hàng tham quan. 

KD mở cửa đón anh Tâm:  

KD: Dạ chào anh, mời anh tham quan cửa hàng em 

ạ. Đây là quầy laptop, kia là quầy điện thoại… 

Anh Tâm đi một vòng xem hàng và dừng lại chỗ 

máy laptop sony, anh nhìn và thử đánh tay lên bàn 

phím. Tuyết/Nhã nhìn theo anh Tâm đến khi anh 

dừng lại ở chỗ máy sony thì tiến tới: 

KD: em là Tuyết/Nhã, nhân viên kinh doanh của 

Bách Khoa computer, anh thích con sony XYZ này 

phải không ạ? Để em tư vấn giúp anh nhé!  

KH: ừ! máy này tốt không em? 

KD: Dạ, máy sony dòng này rất tốt, là mẫu mới về 

và đang được ưa chuộng trên thị trường… Anh có 

thể cho em biết tên và công việc hiện tại của anh là 

gì để tiện tư vấn được không ạ? 

Trƣờng hợp 1:  

{ KHÁCH CÓ NHU CẦU ĐỒ HỌA} 

KH: Tôi tên Tâm, là Kiến trúc sư 

KD: Dạ vâng anh Tâm, vậy là anh chọn đúng dòng 

máy rồi đó ạ. Máy Sony dòng ABC này được thiết 

kế dành riêng cho những người làm về thiết kế hay 

kiến trúc như anh. Nó dùng bộ vi xử lý core i7 

mạnh nhất hiện nay, bộ nhớ ram 4G, ổ cứng 500G, 

lại có card màn hình rời 1Gb nên hỗ trợ chạy phần 

đồ họa rất mạnh, màn hình lớn 15,6” giúp anh dễ 

dàng thao tác và trình chiếu các bản thiết kế. Ngoài 

ra, anh có thể chạy cùng lúc nhiều ứng dụng mà 

máy không hề nóng. 

KH quan sát máy, nhấc thử: ừ ! trông cũng được 

đấy 

KD: Dòng sản phẩm này hiện có ba màu đỏ, đen và 

bạc, anh Tâm thích màu nào ạ? 

KH: Để tôi xem… 

KD: Màu đỏ là hot nhất hiện nay, nhưng em thấy 

màu bạc là phù hợp với anh, trông rất mạnh mẽ và 

nam tính.  

KH: Màu bạc có vẻ đẹp đấy, lấy con màu bạc cho 

tôi, giá nó là bao nhiêu thế em? 

KD: Dạ, giá hiện tại của sản phẩm này là 25 triệu, 

đã bao gồm thuế VAT rồi ạ. 

KH: OK, vậy tôi lấy con này. 

KD: Anh Tâm vui lòng cho em xin đầy đủ họ tên và 

số điện thoại để em điền vào phiếu xuất ạ. 

KH: Nguyễn Văn Tâm, số điện thoại là 0918123456 

KD: Chà, số điện thoại của anh đẹp quá, dễ nhớ 

nữa. Rồi, em ghi đầy đủ rồi. À anh Tâm ơi, dòng 

máy này có hỗ trợ công nghệ bluetooth 3.0, em nghĩ 

anh nên dùng thêm một con chuột Bluetooth nữa. 



    Trang 40/50 

KH: Công nghệ bluetooth 3.0 là gì vậy em? 

KD: Dạ, đây là công nghệ kết nối các thiết bị không 

dây chuẩn mới nhất, không cần sử dụng cục phát 

sóng như chuột dùng công nghệ wifi, vừa chiếm 

cổng USB vừa dễ thất lạc.  chuột bluetooth có thể 

điều khiển được trong vòng bán kính 20m, rất nhạy, 

di chuyển được trên mọi chất liệu kể cả mặt 

kính…giá của nó chỉ có 780 ngàn. 

KH: Nghe cũng hay nhỉ? Vậy em lấy thêm cho anh 

con chuột bluetooth em nói luôn đi. 

KD: Vâng, em ghi xong rồi. Mời anh theo em qua 

quầy thu ngân để thanh toán ạ 

Trƣờng hợp 2:  

{KHÁCH MUA ỨNG DỤNG VĂN PHÕNG} 

KH: Tôi là Tâm, giáo viên trường Lê Hồng Phong 

KD: Ah, em biết trường này, trường này là trường 

chuyên rất nổi tiếng phải không anh? Anh Tâm dạy 

ở đó lâu chưa ạ? 

KH: Tôi dạy ở đó được ba năm rồi, từ năm 2008… 

KD: Anh Tâm dạy môn gì anh nhỉ?  

KH: Tôi dạy môn Hóa 

KH: Lúc học cấp 3 em thích môn Hóa nhưng học 

lại không giỏi lắm. (cười).  

KD: Em xin giới thiệu dòng máy Sony EGF này 

được thiết kế phù hợp cho những người làm việc 

thiên về ứng dụng văn phòng, như anh Tâm là giáo 

viên chẳng hạn. Nó dùng bộ vi xử lý core i3 công 

nghệ mới, bộ nhớ RAM 2G, ổ cứng 320G, có tích 

hợp card màn hình rời, hỗ trợ tốt cho anh trong việc 

trình chiếu slide power poit thuyết trình hay giảng 

dạy đó anh. Vì em nghe nói hiện nay trường hợp đa 

số dùng giáo trình điện tử đúng không anh? 

KH: Ừ, đúng rồi. Mà giá nó bao nhiêu vậy em? 

KD: Dạ, giá hiện tại của sản phẩm này là 20 triệu, 

đã bao gồm thuế VAT rồi ạ  

KH quan sát máy, nhấc thử: Ừ ! trông cũng được 

đấy, nhưng giá có vẻ hơi đắt một chút. 

KD: Dạ, nếu so với các dòng sản phẩm khác như 

Acer, Asus của Đài Loan thì giá có hơi cao hơn. 

Nhưng nếu so với các sản phẩm cùng dòng Sony thì 

với cấu hình này giá như vậy là tốt lắm đó anh. Với 

lại, thương hiệu Sony hiện nay rất nổi tiếng trên thị 

trường, đẹp về kiểu dáng và chất lượng thì rất đảm 

bảo. Sản phẩm này hiện đang có ba màu đỏ, đen và 

bạc, anh thích màu nào ạ? 

KH: Để tôi xem… 

KD: Màu đỏ là hot nhất hiện nay, nhưng em thấy 

màu bạc là phù hợp với anh, trông rất mạnh mẽ và 

nam tính.  

KH: Màu bạc có vẻ đẹp đấy, lấy con màu bạc cho 

tôi. 

KD: Anh Tâm vui lòng cho em xin đầy đủ họ tên 

và số điện thoại để em điền vào phiếu xuất ạ. 

KH: Nguyễn Văn Tâm, số điện thoại là 0918123456 

KD: Chà, số điện thoại của anh đẹp quá, dễ nhớ 

nữa. Rồi, em ghi đầy đủ rồi. À anh Tâm ơi, dòng 

máy này có hỗ trợ công nghệ bluetooth 3.0, em nghĩ 

anh nên dùng thêm một con chuột bluetooth. 

KH: Công nghệ bluetooth 3.0 là gì vậy em? 

KD: Dạ, đây là công nghệ kết nối các thiết bị không 

dây chuẩn mới nhất, không cần sử dụng cục phát 

sóng như chuột dùng công nghệ wifi, vừa chiếm 

cổng USB vừa dễ thất lạc.  chuột bluetooth có thể 

điều khiển được trong vòng bán kính 20m, rất nhạy, 

di chuyển được trên mọi chất liệu kể cả mặt 

kính…giá của nó chỉ có 780 ngàn. 

KH:  anh không thích loại chuột này… 

KD: Ah, hiện nay bên cửa hàng em đang có chương 

trình khuyến mãi chuột không dây Q24 giá chỉ 220 

ngàn, dùng cũng rất tốt đó anh Tâm. Anh dùng loại 

này đỡ phải dùng loại chuột có dây vướng víu khi 

đi xa.  

KH: Ừ, vậy lấy thêm cho anh con chuột Q24. 

KD: Vâng, em ghi xong rồi. Mời anh theo em qua 

quầy thu ngân để thanh toán ạ 

Trƣờng hợp 3{KHÁCH: SINH VIÊN} 

Mình là Tâm sinh viên đại học bách khoa 

KD: Hồi đó em thi hai lần vào Bách khoa mà lần 

nào cũng thiếu điểm hết, buồn quá. (cười). Anh 

Tâm hiện đang học khoa nào ạ? 

KH: Khoa công nghệ thông tin 

KD: Em thấy sinh viên khoa công nghệ thông tin 

như anh thì xài Sony dòng PQR là thích hợp nhất 

đó anh 

KH: Dòng này thì có gì khác so với các dòng khác 

hả em? 

KD: Dạ, máy Sony PQR này được thiết với kiểu 

dáng trẻ trung phù hợp cho những người trẻ năng 

động như anh. Về cấu hình, nó dùng chip core i7 

mạnh nhất hiện nay, bộ nhớ RAM 4G, ổ cứng 

500G, có cả card màn hình rời NVIDIA 1Gb, hỗ trợ 

rất tốt các game đòi hỏi phần đồ họa  cao, chạy 

mượt mà không bị giật hình. Ngoài ra, anh còn có 

thể chạy cùng lúc nhiều ứng dụng mà máy không hề 

bị nóng. 

KH: Dòng này thì giá bao nhiêu hả em? 

KD: Dạ, giá hiện tại của sản phẩm này là 25 triệu, 

đã bao gồm thuế VAT rồi ạ. Anh lấy máy này 

nha? 

KH: Giá này cao quá em ơi! 

KD: Dạ, nếu so với các dòng sản phẩm khác như 

Acer, Asus của Đài Loan thì giá có hơi cao hơn. 
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Nhưng nếu so với các sản phẩm cùng dòng Sony thì 

với cấu hình này giá như vậy là tốt lắm đó anh. Với 

lại, thương hiệu Sony hiện nay rất nổi tiếng trên thị 

trường, đẹp về kiểu dáng và chất lượng thì rất đảm 

bảo. Riêng dòng máy này hiện nay hot nhất thị 

trường, khách hàng hay chơi game online chọn mua 

máy này không đó anh. 

KH: Anh chỉ cần máy để học thôi 

KD: Ah, vậy em xin giới thiệu với anh dòng máy 

Sony EGF. được thiết kế phù hợp cho những người 

làm việc thiên về ứng dụng văn phòng và học tập 

như anh. Nó dùng bộ vi xử lý core i3 bộ nhớ RAM 

2G, ổ cứng 320G, có tích hợp card màn hình rời, hỗ 

trợ tốt cho anh trong việc trình chiếu slide power 

point thuyết trình hay chạy các phần mềm lập trình, 

học ngoại ngữ, xem phim, nghe nhạc… là rất thích 

hợp, giá chỉ có 20 triệu thôi 

KH: Có cái nào giá mềm hơn nữa không? 

KD: Dạ, còn dòng sony IKL này nè anh. Nó dùng 

bộ vi xử lý core i3, bộ nhớ RAM 1G, ổ cứng 320G, 

card màn hình onboard, giá rất hợp lý, chỉ có 18 

triệu thôi… 

KH: ừ, mình thích con này đấy. 

KD: Dòng này hiện có hai màu trắng và đen, anh 

lấy con màu đen nhé, trông rất mạnh mẽ 

KH: Uh, anh lấy con màu đen 

KD: Anh Tâm vui lòng cho em xin đầy đủ họ tên 

và số điện thoại để em điền vào phiếu xuất ạ. 

KH: Nguyễn Văn Tâm, số điện thoại là 0918123456 

KD: Chà, số điện thoại của anh đẹp quá, dễ nhớ 

nữa. Rồi, em ghi đầy đủ rồi. À anh Tâm ơi, dòng 

máy này có hỗ trợ công nghệ bluetooth 3.0, em nghĩ 

anh nên dùng thêm một con chuột bluetooth. 

KH: Công nghệ bluetooth 3.0 là gì vậy em? 

KD: Dạ, đây là công nghệ kết nối các thiết bị không 

dây chuẩn mới nhất, không cần sử dụng cục phát 

sóng như chuột dùng công nghệ wifi, vừa chiếm 

cổng USB vừa dễ thất lạc.  chuột bluetooth có thể 

điều khiển được trong vòng bán kính 20m, rất nhạy, 

di chuyển được trên mọi chất liệu kể cả mặt 

kính…giá của nó chỉ có 780 ngàn. 

KH:  anh không thích loại chuột này… 

KD: Ah, hiện nay bên cửa hàng em đang có chương 

trình khuyến mãi chuột không dây Q24 giá chỉ 220 

ngàn, dùng cũng rất tốt đó anh Tâm. Anh dùng loại 

này đỡ phải dùng loại chuột có dây vướng víu khi 

đi xa.  

KH: Anh chỉ cần chuột thường thường thôi 

KD: Vậy anh lấy con chuột quang mitsumi nhé, vừa 

bền giá cả lại hợp lý, chỉ có 50 ngàn 

KH: Ừ, lấy con đấy cho anh. 

KD: Vâng, em ghi xong rồi. Mời anh theo em qua 

quầy thu ngân để thanh toán ạ 

Quay về trƣờng hợp 1 

KD: Giới thiệu với anh Tâm đây là Sƣơng, nhân 

viên thu ngân của Bách Khoa computer.  

TN: Em chào anh Tâm, anh vui lòng cho em xem 

phiếu báo giá. 

KH đưa phiếu báo giá cho TN 

TN: Anh Tâm có hay đi công tác xa hay có nhu cầu 

online thường xuyên không ạ? 

KH: Có chứ, tuần tôi đi tỉnh 2 lần 

TN: Vậy anh dùng thêm USB 3G đi anh, rất tiện lợi 

khi đi tỉnh hay nơi nào không có sóng wifi. Cách sử 

dụng cũng đơn giản, chỉ cần cắm vào máy là kết nối 

internet được ngay. Mà giá một cái USB 3G hiện 

nay cũng rẻ lắm anh, chỉ có 220 ngàn thôi. 

KH: Tiện lợi vậy à? Vậy tôi mua thêm một cái USB 

3G. 

TN: Cảm ơn anh Tâm, Tuyết ơi! Em ghi thêm cho 

anh Tâm một con USB 3G nữa nhé. 

KD: Phiếu báo giá USB 3G đây nè chị Sương.  

TN: Đơn hàng của anh tổng cộng ….. triệu ạ. Anh 

thanh toán bằng thẻ ATM hay tiền mặt vậy anh? 

KH đưa tiền cho TN: Tiền mặt 

TN đón tiền từ tay khách: Anh vui lòng đợi một 

chút để em kiểm lại.  

Em đã nhận …. triệu …. trăm ngàn. Anh Tâm cho 

em gửi lại tiền thừa là …..  

Cảm ơn anh đã ủng hộ Bách Khoa computer, lần 

tới anh lại ghé bên em nha ! 

KD: em mời anh Tâm qua kỹ thuật để cài 

máy  

- KD: Chào anh Dũng, đây là anh Tâm khách hàng 

vừa mua máy Laptop. Anh cài đặt giúp máy cho 

anh Tâm nhé. 

- KD (nói với khách): Anh Tâm cần cài đặt những 

phần mềm nào có thể trao đổi  với anh Dũng kỹ 

thuật nhé. Em cám ơn anh đã sử dụng sản phẩm do 

Bách Khoa phân phối. 

- NVKT: Chào anh Dũng, mời anh ngồi. Anh ghi 

lại giúp em các phần mềm cần cài đặt, hoặc anh 

dùng máy này cho công việc gì em sẽ tư vấn các 

phần mềm phù hợp nhất. 

- KH: em cứ cài hết các phần mềm mới nhất cho 

tôi. 

- NVKT: thông thường khách hàng sẽ cài các phần 

mềm văn phòng, font và bộ gõ tiếng Việt, các 

chương trình nghe nhạc xem phim, chương trình 

ghi đĩa và chương trình chống virus. Các phần mềm 

chưa dùng tới mình chưa nên cài ngay vì sẽ làm 
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nặng máy, choán bộ nhớ. Khi nào cần anh cứ mang 

đến em sẽ cài bổ sung thêm. 

-NVKT: Cấu hình máy của anh khá mạnh, em sẽ 

cài cho anh windows 7 nhé. Hệ điều hành này mới 

có nhiều hiệu ứng đẹp, quản lý đĩa và RAM rất tốt. 

Đĩa cứng trên máy này có dung lượng lớn, anh cần 

chia thành mấy ổ đĩa để em chia luôn. 

- KH: chỉ cần 1 ổ thôi em. 

- NVKT: Anh nên chia ổ cứng ít nhất làm 2 hoặc 3 

ổ đĩa logic. 1 ổ dùng để chứa hệ điều hành và và các 

phần mềm, 1 ổ dùng để lưu dữ liệu và 1 ổ để 

backup các dữ liệu quan trọng. Như thế khi cần cài 

lại hệ điều hành sẽ không làm mất dữ liệu. 

- KH: vậy em chia làm 3 đi. Anh còn cần xử lý hình 

ảnh, em cài thêm phần mềm xử lý ảnh cho anh. 

- NVKT: vậy em sẽ cài thêm Photoshop cho anh 

nhé. Nếu chỉ cần xem ảnh hoặc chỉnh sửa đơn giản 

anh có thể dùng phần mềm Picasa, đây là chương 

trình miễn phí của google dùng để quản lý ảnh rất 

tốt. Anh có hay xài Internet không? 

- Khách hàng: Có, anh vào thường xuyên lắm. 

- NVKT: như thế anh nên dùng thêm chương trình 

Internet Security của Kaspersky hoặc Avira. Bách 

Khoa đang có chương trình KM được hỗ trợ từ 

hãng Avira giảm giá 1/2 và tặng thêm phần mềm 

tiện ích tối ưu hóa hệ thống có giá đến gần 50$. 

- KH: Phần mềm Avira nghe lạ quá, anh chưa nghe 

bao giờ. 

- NVKT: đây là phần mềm của Đức, luôn được xếp 

trong 3 hạng đầu các phần mềm  bảo mật. Giá KM 

như hiện nay là do hãng đang bước đầu thâm nhập 

thị trường chứ ở thị trường nước ngoài giá 2 phần 

mềm này cũng tương đương đó anh. Với giá 300k 

cho 1 năm bản quyền sử dụng tính ra không đầy 1k 

cho 1 ngày nhưng máy của mình sẽ được bảo vệ an 

toàn ngoài ra còn được hãng tư vấn về kỹ thuật. 

- KH: OK vậy em cài cho anh luôn. 

Trong quá trình cài đặt máy: 

- NVKT: máy này cài khoảng 30-45 phút, anh Tâm 

có bận việc gì thì lát quay lại cũng được. Em sẽ cài 

máy và tối ưu hóa hệ thống sẵn. Lát anh quay lại là 

xong. 

- Khách hàng: Không anh đợi lấy máy luôn. 

- NVKT: vậy anh có thể xem hướng dẫn các thủ 

thuật để sử dụng laptop hiệu quả nhất trong khi em 

cài máy nhé. 

Khách xem hướng dẫn. 

- NVKT: anh Tâm có thường phải đi công tác nhiều 

không ạ? 

- Khách hàng: cũng thường xuyên đó em. 

- NVKT: nếu thế anh nên lưu ý khi di chuyển máy 

do đĩa cứng rất dễ bị hỏng. Để em cài thêm phần 

mềm bảo vệ ổ cứng. Tuy nhiên anh nên mua thêm 

túi chống xốc để bảo quản vừa chống trầy, vừa 

chống xốc cho máy tính luôn. 

- KH: giá cả thế nào? 

- NVKT: dạ đối với khách hàng mua máy tại Bách 

Khoa, giá ưu đãi chỉ là 90k. Bên em chỉ muốn giúp 

máy của khách được bền hơn thôi (cười) 

- Khách hàng: OK vậy lấy luôn cho anh. 

Sau khi cài đặt, giao máy cho khách: 

- NVKT: Máy của anh Tâm đã xong ạ, anh kiểm tra 

lại giúp em các phần mềm. Đây là phần mềm Office 

cho các ứng dụng văn phòng, đây là chương trình 

đọc các file PDF, đây là chương trình….. Anh còn 

cần gì thêm, em cài luôn. 

- KH: OK vậy là được rồi em. 

- NVKT: Anh đã dùng qua laptop chưa? Để pin xài 

bền 3 lần đầu anh xạc tương tự như điện thoại di 

động. Tức là dùng cạn sau đó xạc lại thật đầy. Em 

tặng anh luôn Hướng dẫn sử dụng để tham khảo 

nhé. 

- NVKT: Anh kiểm tra lại máy và các phụ kiện 

kèm theo. Đây là Thẻ Dịch vụ bảo trì miễn phí 3 

năm Bách Khoa đang tặng khách hàng. Anh mang 

thẻ này đến bất kỳ chi nhánh nào thuộc hệ thống 

BKC cũng đều được miễn phí cài đặt cơ bản và vệ 

sinh máy mỗi tháng 1 lần. Anh cũng có thể mua 

thêm bộ vệ sinh Laptop, quạt giải nhiệt và quạt hút 

bụi để giữ máy luôn sạch và mới. 

- KH: để mai mốt anh mua sau. 

- NVKT: Máy mới có thể chưa cần nhưng về lâu 

dài anh nên mua vì nếu máy không thoát nhiệt tốt sẽ 

ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu năng hoạt động. 

- KH: Thế hả? vậy thôi lấy luôn đi. 

- NVKT: em hướng dẫn anh luôn cách vệ sinh máy: 

anh làm như sau…….. 

- NVKT: Em cám ơn anh Tâm đã tin tưởng và ủng 

hộ Bách Khoa. Khi cần gì anh cứ mang máy đến em 

sẽ kiểm tra ngay, hoặc cần tư vấn gì anh có thể liên 

hệ với số hotline tư vấn kỹ thuật: 08.7300.8000 

hoặc số di động của em 0165 9999 999 em tên 

Dũng. 

Kinh doanh đưa khách ra cửa về: Cảm ơn anh Tâm 

đã mua hàng và dùng dịch vụ của bkc, em gửi anh 

name card của cửa hàng và số điện thoại của em. 

Anh dùng thấy ok nhớ giới thiệu bạn bè qua ủng hộ 

tụi em nha! 

BV: Chào anh, anh đưa em xách phụ. Anh cho em 

xin vé xe. Anh đi đường nào để em quay đầu xe ạ ! 

Cảm ơn anh đã đến BKC. Hẹn gặp anh lần tới… 
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Trƣờng Hợp 4 {KHÁCH QUEN} 

Chị Tâm đi xe máy đến cửa hàng: 

BV: Em chào chị Tâm, lâu quá mới ghé cửa hàng 

em, xe này chị mới mua à? Trông sang trọng quá 

ta? Chị để em dắt xe, em gửi vé xe… mời chị vào… 

KD mở cửa đón chị Tâm:  

KD: Oa! Mấy tuần rồi mới gặp, khỏe không chị 

Tâm? bữa nay chị qua ủng hộ tụi em nha! Đang có 

đợt khuyến mãi… nhiều hàng được lắm. Chị cứ 

xem thoải mái, có gì gọi em nha!  

Chị Tâm đi một vòng xem hàng và dừng lại chỗ 

máy laptop sony, Chị nhìn và thử đánh tay lên bàn 

phím. Tuyết/Nhã nhìn theo chị Tâm đến khi anh 

dừng lại ở chỗ máy sony thì tiến tới: 

KD: chị thích con sony XYZ này phải không? Để 

em tư vấn giúp chị nhé !  

KH: ừ ! máy này tốt không em? 

KD: dạ máy sony này rất tốt, hàng mới về và đang 

được ưa chuộng trên thị trường… hiện nay tụi em 

khuyến mãi tặng túi xách, chuột và bộ vệ sinh đó 

chị 

KH quan sát máy, nhấc thử: ừ ! trông cũng được 

đấy 

KD: Sản phẩm này có ba màu đỏ, đen và bạc, chị 

thích màu nào ạ? 

KH: Để tôi xem… 

KD: Màu đen là hot nhất hiện nay, nhưng em thấy 

màu đỏ là phù hợp với chị, trông rất nữ tính.  

KH: Ok, màu này đẹp đấy, lấy con màu đỏ cho tôi, 

giá nó là bao nhiêu? 

KD: Dạ 25 triệu chị ạ 

KH: Rồi, lấy luôn 

KD: Rồi em ghi nha, Nguyễn Thị Tâm, chị vẫn 

dùng số 0918123456 phải không ạ? 

KH: ừ, em có trí nhớ tốt đấy 

KD: Rồi, em ghi đầy đủ rồi. À chị Tâm ơi, máy 

sonny ABC này có công nghệ bluetooth 3.0, em 

nghĩ chị nên dùng thêm một con chuột bluetooth. 

KH: Ủa ? bluetooth là công nghệ gì? 

KD: Dạ, đây là công nghệ kết nối các thiết bị không 

dây, không cần sử dụng đầu phát sóng cồng kềnh, 

chuột này điều khiển trong bán kính 20m, rất nhạy, 

di chuyển trên mọi chất liệu kể cả kính… giá của nó 

chỉ có 780 ngàn. 

KH: Ok, lấy cho chị con chuột bluetooth. 

KD: Em mời chị qua quầy thu ngân để thanh toán ạ 

TN: Em chào chị Tâm, dạo này em thấy chị hơi gầy 

đi 1 chút, trông rất thời trang?  

KH: Ừ, mới giảm được ba ký. hay vậy ta 

TN: Chị cho em xem phiếu báo giá. 

KH đưa phiếu báo giá cho TN 

TN: Hình như máy của chị Tâm chưa có USB 3G. 

Chị dùng thử USB 3G chưa? Rất tiện lợi khi đi xa 

hay ở khu vực không có sóng wifi. 

KH: Ủa là sao? 

TN: để em gọi Tuyết/Nhã tư vấn thêm nha! 

Tuyết/Nhã ơi! Qua giới thiệu cho chị Tâm USB 3G 

KD: USB 3G dùng để vào net khi chị đi trên xe hơi 

hay các nơi không có kết nối mạng. Chị dùng cái 

này đi, tiện lợi lắm, bọn em khuyến mại thêm sim 

viettell có sẵn 600 ngàn trong tài khoản 

KD: Em ghi thêm cho chị Tâm trong phiếu báo giá 

rồi nha.  Cảm ơn chị đã ủng hộ tụi em…  

TN: Đơn hàng của chị tổng cộng ….. triệu ạ. Chị 

thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt chị Tâm ơi? 

KH đưa tiền cho TN: Tiền mặt 

TN đón tiền từ tay khách:  

TN: để em kiểm lại, em đã nhận …. triệu …. trăm 

ngàn. Em gửi lại tiền thừa ….  

Chị Tâm ơi. Cảm ơn chị đã ủng hộ Bkc, lần tới chị 

lại ghé bên em nha !  

Noel tụi em có đợt giảm giá giờ vàng hấp dẫn lắm 

chị !!! 

KD: Em mời chị qua bên kỹ thuật để cài máy, 

chị ơi… 

- Nhân viên kinh doanh: Chào anh Dũng, đây là chị 

Tâm khách hàng vừa mua máy Laptop. Dũng cài 

đặt giúp máy cho chị Tâm nhé. 

- NVKD (nói với khách): Chị Tâm cần cài đặt 

những phần mềm nào có thể trao đổi  với anh Dũng 

kỹ thuật nhé. Em cám ơn chị đã sử dụng sản phẩm 

do Bách Khoa phân phối. 

- NVKT: Chào chị Tâm, mời chị ngồi. Chị ghi lại 

giúp em các phần mềm cần cài đặt, hoặc chị dùng 

máy này cho công việc gì em sẽ tư vấn các phần 

mềm phù hợp nhất. 

- Khách hàng: em cứ cài hết các phần mềm mới 

nhất cho tôi. 

- NVKT: thông thường khách hàng sẽ cài các phần 

mềm văn phòng, font và bộ gõ tiếng Việt, các 

chương trình nghe nhạc xem phim, chương trình 

ghi đĩa và chương trình chống virus. Các phần mềm 

chưa dùng tới mình chưa nên cài ngay vì sẽ làm 

nặng máy, choán bộ nhớ. Khi nào cần chị cứ mang 

đến em sẽ cài bổ sung thêm. 

-NVKT: Cấu hình máy của chị khá mạnh, em sẽ cài 

cho chị windows 7 nhé. Hệ điều hành này mới có 

nhiều hiệu ứng đẹp, quản lý đĩa và RAM rất tốt. Đĩa 

cứng trên máy này có dung lượng lớn, chị cần chia 

thành mấy ổ đĩa để em chia luôn. 
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- Khách hàng: chỉ cần 1 ổ thôi em. 

- NVKT: Chị nên chia ổ cứng ít nhất làm 2 hoặc 3 

ổ đĩa logic. 1 ổ dùng để chứa hệ điều hành và và các 

phần mềm, 1 ổ dùng để lưu dữ liệu và 1 ổ để 

backup các dữ liệu quan trọng. Như thế khi cần cài 

lại hệ điều hành sẽ không làm mất dữ liệu. 

- Khách hàng: vậy em chia làm 3 đi. Chị còn cần 

xử lý hình ảnh, em cài thêm phần mềm xử lý ảnh 

cho chị. 

- NVKT: vậy em sẽ cài thêm Photoshop cho chị 

nhé. Nếu chỉ cần xem ảnh hoặc chỉnh sửa đơn giản 

chị có thể dùng phần mềm Picasa, đây là chương 

trình miễn phí của google dùng để quản lý ảnh rất 

tốt. Chị có hay xài Internet không? 

- Khách hàng: Có, chị vào thường xuyên lắm. 

- NVKT: như thế chị nên dùng thêm chương trình 

Internet Security của Kaspersky hoặc Avira. Bách 

Khoa đang có chương trình KM được hỗ trợ từ 

hãng Avira giảm giá 1/2 và tặng thêm phần mềm 

tiện ích tối ưu hóa hệ thống có giá đến gần 50$. 

- Khách hàng: Phần mềm Avira nghe lạ quá, chị 

chưa nghe bao giờ. 

- NVKT: đây là phần mềm của Đức, luôn được xếp 

trong 3 hạng đầu các phần mềm  bảo mật. Giá KM 

như hiện nay là do hãng đang bước đầu thâm nhập 

thị trường chứ ở thị trường nước ngoài giá 2 phần 

mềm này cũng tương đương đó chị. Với giá 300k 

cho 1 năm bản quyền sử dụng tính ra không đầy 1k 

cho 1 ngày nhưng máy của mình sẽ được bảo vệ an 

toàn ngoài ra còn được hãng tư vấn về kỹ thuật. 

- Khách hàng: OK vậy em cài cho chị luôn. 

Trong quá trình cài đặt máy: 

- NVKT: máy này cài khoảng 30-45 phút, chị Tâm 

có bận việc gì thì lát quay lại cũng được. Em sẽ cài 

máy và tối ưu hóa hệ thống sẵn. Lát chị quay lại là 

xong. 

- Khách hàng: Không chị đợi lấy máy luôn. 

- NVKT: vậy chị có thể xem hướng dẫn các thủ 

thuật để sử dụng laptop hiệu quả nhất trong khi em 

cài máy nhé. 

Khách xem hướng dẫn. 

- NVKT: chị Tâm có thường phải đi công tác nhiều 

không ạ? 

- Khách hàng: cũng thường xuyên đó em. 

- NVKT: nếu thế chị nên lưu ý khi di chuyển máy 

do đĩa cứng rất dễ bị hỏng. Để em cài thêm phần 

mềm bảo vệ ổ cứng. Tuy nhiên chị nên mua thêm 

túi chống xốc để bảo quản vừa chống trầy, vừa 

chống xốc cho máy tính luôn. 

- Khách hàng: giá cả thế nào? 

- NVKT: dạ đối với khách hàng mua máy tại Bách 

Khoa, giá ưu đãi chỉ là 90k. Bên em chỉ muốn giúp 

máy của khách được bền hơn thôi (cười) 

- Khách hàng: OK vậy lấy luôn cho chị. 

Sau khi cài đặt, giao máy cho khách: 

- NVKT: Máy của chị Tâm đã xong ạ, chị kiểm tra 

lại giúp em các phần mềm. Đây là phần mềm Office 

cho các ứng dụng văn phòng, đây là chương trình 

đọc các file PDF, đây là chương trình….. Chị còn 

cần gì thêm, em cài luôn. 

- Khách hàng: OK vậy là được rồi em. 

- NVKT: Chị đã dùng qua laptop chưa? Để pin xài 

bền 3 lần đầu chị xạc tương tự như điện thoại di 

động. Tức là dùng cạn sau đó xạc lại thật đầy. Em 

tặng chị luôn Hướng dẫn sử dụng để tham khảo 

nhé. 

- NVKT: Chị kiểm tra lại máy và các phụ kiện kèm 

theo. Đây là Thẻ Dịch vụ bảo trì miễn phí 3 năm 

Bách Khoa đang tặng khách hàng. Chị mang thẻ 

này đến bất kỳ chi nhánh nào thuộc hệ thống BKC 

cũng đều được miễn phí cài đặt cơ bản và vệ sinh 

máy mỗi tháng 1 lần. Chị cũng có thể mua thêm bộ 

vệ sinh Laptop, quạt giải nhiệt và quạt hút bụi để 

giữ máy luôn sạch và mới. 

- Khách hàng: để mai mốt chị mua sau. 

- NVKT: Máy mới có thể chưa cần nhưng về lâu 

dài chị nên mua vì nếu máy không thoát nhiệt tốt sẽ 

ảnh hưởng đến tuổi thọ và hiệu năng hoạt động. 

- Khách hàng: Thế hả? vậy thôi lấy luôn đi. 

- NVKT: em hướng dẫn chị luôn cách vệ sinh máy: 

chị làm như sau…….. 

- NVKT: Em cám ơn chị Tâm đã tin tưởng và ủng 

hộ Bách Khoa. Khi cần gì chị cứ mang máy đến em 

sẽ kiểm tra ngay, hoặc cần tư vấn gì chị có thể liên 

hệ với số hotline tư vấn kỹ thuật: 08.7300.8000 

hoặc số di động của em 0165 9999 999 em tên 

Dũng. 

 

Kinh doanh đưa khách ra cửa về: Cảm ơn chị Tâm 

đã mua hàng và dùng dịch vụ của bkc, em gửi chị 

name card của cửa hàng và số điện thoại của em. 

Chị dùng thấy ok nhớ giới thiệu bạn bè qua ủng hộ 

tụi em nha! 

BV: Chào chị, chị đưa em xách phụ. Chị cho em 

xin vé xe. Chị đi đường nào để em quay đầu xe ạ ! 

Cảm ơn chị đã đến BKC. Hẹn gặp chị lần tới… 
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KỸ THUẬT UP-SALE CĂN BẢN  

ố hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

UP-SALE ĐTDĐ 

1. Bao da 

KH: Ok, tôi lấy cái nokia N72/abc này 

NV: Cảm ơn anh chị. Cho em hỏi, anh chị hay để 

điện thoại trong túi quần hay trong giỏ xách đúng 

không ạ? 

KH: Ừ, mình hay để trong túi quần/giỏ xách 

NV: Anh/Chị ơi, em thấy anh/chị nên dùng  cái bao 

da để bảo vệ máy chống trầy xước, phòng khi máy 

cọ xát với chìa khóa hay các vật kim loại khác để 

chung trong túi ạ! Giá cũng rất hợp  lí, chỉ có xyzK. 

Để em lấy anh coi nhé! (BKC đi lấy bao da cho 

khách xem) 

KH: Thôi khỏi, để tôi mua sau! 

NV: Anh cứ coi đi! Anh thấy không ? Loại này rất 

thời trang và lịch sự, tụi em chỉ còn có 3 chiếc/có 

đúng 1 chiếc thôi,  đợt hàng này rất được ưa 

chuộng nên tụi em bán rất chạy, ai mua điện thoại 

cũng đều lấy bao da như vậy anh ạ! 

KH: Ok, trông cũng hay hay, tôi lấy thêm cái bao 

da này 

2. Tai nghe 

KH: Ok, tôi lấy cái nokia N72/laptop abc này 

NV: Cảm ơn anh chị. Cho em hỏi, anh có hay học 

ngoại ngữ/nghe nhạc/nghe radio bằng điện 

thoại/laptop không ạ? 

KH: ừ, tôi cũng thường…nghe 

NV: Vậy em đề nghị anh dùng thêm cái tai nghe 

JVJ nhỏ gọn/ tai nghe chuyên nghiệp này, nghe rõ 

hơn loa ngoài của điện thoại / laptop rất nhiều, 

nhất là anh có thể nghe trong khu vực ồn ào mà vẫn 

rõ từng chi tiết của bản nhạc/ đoạn hội thoại… để 

em lấy anh coi…(BKC lấy máy chìa ra mời khách 

xem) 

KH: Ok, nghe hay đấy để tôi thử xem  

NV: Dạ mời anh nghe thử, anh thấy không? Rõ và 

tiện lợi chứ ạ? (BKC choàng /móc tai nghe lên đầu, 

vào tai cho khách… và cắm giắc vào điện 

thoại/laptop) 

KH: Rồi, tôi lấy thêm cái tai nghe này… 

3. Dây đeo, Móc khóa, Dán trang trí 

KH: Ok, tôi lấy cái nokia N72/ abc này 

NV: Cảm ơn anh chị. Cho em hỏi, anh/chị có muốn 

điện thoại này đẹp và bền hơn? 

KH: Đẹp và bền hơn là sao? 

NV: Với chiếc điện thoại xịn như vầy thì dán bảo vệ 

để nó luôn mới, chống thấm mồ hôi và chống trầy 

xước là điều tất nhiên anh/chị ạ. Hiện nay, cửa 

hàng em đang có dịch vụ dán lớp bảo vệ và trang 

trí điện thoại rất sành điệu, em mời anh qua đây… 

(đưa/chỉ/yêu cầu KD dẫn khách sang bàn dán điện 

thoại) so với giá thành 6 triệu của máy thì dán chỉ 

có 60K thôi… chỉ bằng 1% thôi à… 

KH: Ok, nghe hay đấy dán cho anh/chị nhé  

NV: Vậy để em lấy thêm dây đeo và móc khóa gắn 

kèm máy cho anh/chị luôn nha!  

KH: Tôi đâu cần xài thứ đó làm gì? 

NV: Thưa anh/chị, dây đeo rất tiện khi anh làm 

việc trong môi trường dễ rớt điện thoại ví dụ khi 

ach chị đi du lịch rừng, thác, hay ngoài trời mưa… 

còn móc khóa, anh chị dùng như là kỷ niệm khi mua 

chiếc máy điện thoại xịn này…Anh chị cũng có thể 

tặng lại cho bạn bè người thân quen mà… Cả dán, 

dây đeo, móc khóa mới có 100K… 

KH: Ừ, lấy luôn, giá cũng tạm ổn… 

NV: Cảm ơn anh chị, để em gói hàng cho anh chị 

nha… 

4.Thẻ nhớ 

KH: Ok, tôi lấy cái nokia N72/ abc này 

NV: Cảm ơn anh/chị. Cho em hỏi, chắc anh muốn 

lưu nhiều dữ liệu, hình ảnh, nhạc chuông, file ghi 

âm, video clip giải trí hay các games trong máy này 

để thuận tiện nhất ?  

KH: Đương nhiên 

NV: Vậy em đề nghị anh dùng thêm thẻ nhớ 4G 

này, nó có thể lưu trữ hàng ngàn file dữ liệu giúp 

anh dùng máy tiện lợi hơn rất nhiều… để em lấy 

anh coi… 

KH: Ok, nhưng máy đã sẵn thẻ nhớ 1G của nó rồi 

còn gì…  

NV: Anh có thể mua thêm để tiện dùng hoặc công 

ty em thu lại thẻ 1G này và trừ chênh lệch. Giá thẻ 

nhớ 4G là 500K còn thẻ sẵn trong máy là 150K vậy 

anh chỉ cần thêm 350K là anh đã có tiện ích rất 

ok… tha hồ lưu các thứ… 

KH: Rồi, cho tôi thẻ 4G đi cô 

5. Thẻ cào, Sim số 

KH: Ok, tôi lấy cái nokia N72/laptop abc này 

NV: Anh đang dùng số của hãng vina, mobi, viettell 

hay mạng nào ạ? 

KH: Tôi dùng số của beeline 

NV: Dạ mạng này khuyến mãi và ưu đãi khách 

hành lắm anh nhỉ! Anh dùng trả trước hay trả sau, 

thưa anh? 

KH: Tôi dùng trả trước  

NV:  Bên em đang có nhiều sim số đẹp các hãng, 

anh dùng thêm sim của mobi đi anh, đang có 

khuyến mãi nói chuyện 10phút miễn phí mỗi cuộc 

nội mạng từ nay đến hết tháng 12 đó anh!!! 

KH: Là sao? Anh chưa hiểu… 

NV: Anh có sim này, anh gọi cho bạn anh cùng số 

mobi thì không tính tiền trong vòng 10 phút. Anh 
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muốn nói chuyện dài thì hơn 10 phút anh tắt máy, 

gọi cuộc khác… liên tục như vậy đều không tốn 

tiền… Cửa hàng em có nhiều số đẹp lắm anh, để em 

lấy anh coi (đi lấy bảng số sim cho khách…) 

KH: Số 0903 234 678 này giá bao nhiêu cô? 

NV: Thưa anh 800K ạ… 

KH: 700K đi !  

NV: Anh ơi! Trong 800 K giá thành đã có 100 K 

trong tài khoản  rồi, anh kích hoạt là có sẵn tiền xài 

anh ạ. Như vậy thì anh được như giá 700K còn gì… 

để em lấy cho anh nhé! 

KH: Nghe có lý đấy, ok… 

NV: Tiện đây, anh lấy thẻ cào luôn nha anh! Bên 

em bán thẻ theo giá sỉ, anh trữ thẻ trong ví, mấy 

hôm nữa có đợt khuyến mại 100% anh nạp vô là có 

400 K trong tài khoản, lợi đủ đường đó anh… 

KH: Ừ, cho anh 2 thẻ,  để mấy hôm nữa anh nạp 

luôn… 

6. Đầu đọc thẻ nhớ, Thẻ nhớ 

KH: Ok, tôi lấy cái điện thoại zxy này 

NV: Điện thoại này dùng thẻ nhớ XD 1G, anh quay 

phim, chụp hình, ghi âm xong anh nên chép dữ liệu 

ra may tính để làm trống thẻ hay bảo toàn dữ liệu 

anh nhé! Máy tính anh dùng ở nhà có đầu đọc thẻ 

chưa ạ? 

KH: Chưa… 

NV: Vậy em xin giới thiệu đầu đọc thẻ đa năng 10 

trong 1 hiệu NHK này. Anh có thể đọc các loại thẻ 

của máy quay phim, chụp hình và điện thoại cả tân 

thời lẫn đời trước… rất tiện lợi anh ạ (đi lấy hàng 

mẫu đưa khách xem) 

KH: Giá cả thế nào em?  

NV: Chỉ có 45K thôi anh, mà đọc được 10 loại thẻ 

luôn… Đây em ghi phiếu cho anh nhé ! Anh có 

đang dùng máy chụp hình xài thẻ nhớ ở nhà không 

anh? 

KH: Có anh đang dùng máy chụp hình Sony, xài 

thẻ XD… 

NV: Vậy anh dùng thẻ XD 4 đến 8G của tụi em 

nha! Em để anh giá sỉ luôn, anh dùng cho máy chụp 

hình rất ngon, lúc đi xa không cần mang theo 

laptop để chép file anh ạ.  

KH: Rồi, em lấy thêm cho anh thẻ 4G nhé  

7. Đế (Dock), Dock điện thoại có gắn loa 

KH: Ok, tôi lấy cái Iphone 3GS / nokia abc này 

NV: Cảm ơn anh/chị, anh chị có hay nghe nhạc  khi 

học hay khi làm việc chứ ạ? 

KH: Cũng đôi khi…  

NV: Anh chị có muốn nghe nhạc sống động như 

dàn máy Hifi mà không vướng bận dây nhợ của tai 

nghe ? (lên giọng) 

KH: Làm thế nào nghe như vậy được hả em? 

NV: Em xin giới thiệu  với anh/chị cái doc điện 

thoại có gắn loa ngoài của chính hãng / của hãng 

ABC này… Đảm bảo các anh chị nghe nhạc rất 

thoải mái, chưa kể máy sẽ được sạc pin luôn trong 

quá trình các anh chị để máy vào doc 

KH: Thế à, cho anh/chị xem nào… 

NV: Dạ đây, để em đưa sản phẩm doc có loa 

anh/chị xem, giá rất vừa, chỉ có xxx đồng, bảo hành 

1 năm rất là tiện dụng… (lấy mẫu đưa cho khách 

coi) 

KH: có cái gì đơn giản hơn không? 

NV: anh chị có thể xài riêng doc để điện thoại cũng 

được. Máy của anh chi sẽ có điểm tựa sạc pin chắc 

chắn, tránh bị va quẹt hay trầy xước… vì ai đó vô ý. 

Hơn thế nữa, có doc, điện thoại của anh chị trông 

sang trọng như là người ngồi trong bộ ghế salon 

vậy mà  

KH: Ok, vậy anh lấy các doc cho máy của anh   

8. Tai nghe Bluetooth 

NV: Dạ, Anh (chị) thường làm việc hoặc thao tác 

sử dụng ĐT khi nào ạ ? 

KH: Thường ngồi văn phòng ...(đi xe ngoài đường) 

NV: À, vậy em mời Anh (chị) sử dụng và đánh giá 

loại tai nghe bluetooth này thử (đưa vài loại). 

KH: Thì đã có tay nghe theo máy rồi. 

NV: Dạ, Anh (chị) cứ thử xem ạ...không vướng víu, 

rất tiện khi có cuộc gọi 

Anh (chị) thấy sao ạ? => Đấy, em thấy rất chuyên 

nghiệp 

Công việc văn phòng đôi khi rất bận...Anh (chị) có 

thể rất thoải mái khi bận 2 tay 

Tình hình đường phố bây giờ....Anh (chị) sẽ rất 

thoải mái khi có cuộc gọi vì không ảnh hưởng và an 

toàn....(nằm trong mũ bảo hiểm). 

9. Pin dự phòng, cáp sạc 

NV: Dạ Anh (chị), em thấy máy này có rất nhiều 

tính năng phục vụ giải trí đấy ạ 

KH: Vâng, thấy cũng hấp dẫn. Nhưng Tôi chủ yếu 

sử dụng cho công việc nghe và nhận cuộc gọi, tin 

nhắn. 

NV: Dạ, em vẫn nghĩ có 1 lúc rãnh rỗi Anh (chị) 

cũng sẽ dùng nghe nhạc, chơi game. 

KH: Đôi khi, nhưng chắt cũng ít. 

NV: À, vậy Anh (chị) rất bận việc nhỉ... Em xin 

phép tư vấn Anh (chị) sử dụng thêm pin dự phòng, 

cáp sạc qua máy tính. để không bị gián đoạn công 

việc của Anh (chị).  

KH: Không cần thiết đâu.....Tôi chẳng xài gì 

nhiều... 

NV: Dạ, em nghĩ không nhiều tiền lắm nhưng Anh 

(chị) sẽ rất an tâm lo các công việc chính của mình. 

- Anh (chị) nghĩ sao ạ ? Chỉ có .......đ  thôi mà sẽ rất 

an tâm ạ. 

10. Miếng ốp lƣng, Dán trang trí 

NV: Dạ Anh (chị) xem thử các kiểu ốp lưng này 

xem sao? Model và màu sắc mới nhất đấy ạ? 
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KH: Thôi, cái này thì xấu...cái kia thì đẹp mà đắt 

quá.... 

NV: Hi..hi...so với cái máy của Anh (chị) xử dụng 

thì em nghĩ sẽ hợp đấy ạ. 

1/ Máy Iphone rất sành điệu và giá trị => nên gắn 

thêm ốp lưng hoặc dán trang trí cho thiệt là đẹp. 

2/ Chất liệu máy, màn hình rất dễ bị rơi rớt, trầy 

xướt => Anh (chị) xử dụng ốp lưng, dán màn hình 

cho an toàn, đẹp và chắt tay. 

KH: Thôi, gắn vào gây khó khăn khi sạc, khi nghe 

nhạc....... 

NV: Ồ! Anh (chị) chỉ trở ngại 1 tí khi sạc thôi, 

hi..hi...nhưng đó là cơ hội để Anh (chị) chăm sóc 

cái máy của mình đó (vì khi sạc thì cố định). Anh 

(chị) ủng hộ em nhé..... 

UP-SALE LAPTOP 1 
1. Túi chống sốc 

NV: Công việc của Anh/Chị thường mang máy tính 

đi lại đúng không ah? 

KH: Đúng rồi, tất nhiên 

NV: Để máy tính bền hơn, tránh va đập vào yên xe, 

Anh/Chị nên có thêm túi chống sốc để bảo vệ máy 

tính, nhất là đường xá nhiều ổ gà, lô cốt như bây 

giờ 

KH: Ah, nhiều tiền không em 

NV: Dạ, không đáng bao nhiêu, chỉ mấy chục 

nghìn đồng thôi 

KH: OK, lấy cho tôi 1 cái 

2. FAN tản nhiệt 

NV: Anh/Chị sử dụng laptop liên tục khoảng mấy 

giờ ah? 

KH: Khoảng 2-3h  

NV: Để máy tính chạy ổn định, mát và bền hơn, em 

nghĩ anh/chị nên trang bị thêm 1 chiếc FAN tản 

nhiệt, ngoài việc làm cho máy tính mát, nó còn giúp 

mình gỏ phím được dể dàng hơn 

KH: Anh cũng muốn mua, nhưng trông nó cồng 

kềnh quá 

NV: Dạ! nếu anh để cố định thì trang bị cái lớn, 

nếu thường đi lại thì em có cái nhỏ gọn, có thể gấp 

lại cho vào túi xách được 

KH: Ah, nó đâu? Cho anh xem! OK anh lấy cái này 

3. Balô Laptop 

NV: Nhà mình có balô cho Laptop chưa anh? 

KH: Ah, chưa có! 

NV: Theo em, anh nên có chiếc balô, nó giúp cho 

LAPTOP để rất êm, mà anh còn đựng chung được 

nhiều đồ cá nhân khác, phần nữa là rất an toàn khi 

mình đi xe máy. Anh thấy hiện nay hầu hết sử dụng 

laptop là đựng trong balô 

KH: Anh thấy nó hơi to quá 

NV: Dạ! nếu anh có nhiều tài liệu và đồ cá nhân, 

anh chọn cái lớn, nếu anh chỉ mang laptop và 

accessories anh chọn mấy model rất nhỏ gọn và 

thời trang như cái này đây! (lấy cho khách xem) 

KH: OK, lấy cho tôi cái này  

4. Chuột không dây (Wireless) 

NV: Laptop của anh hiệu Toshiba, bên em mới về 

mouse không dây cùng hiệu Toshiba, em lấy anh 

xem thử nhé! 

KH: Uh, nó đâu em? 

NV:  

- Hiện nay đa số người dùng laptop, thường có 

mouse không dây, vì nó gọn, không vướng nhiều 

dây nhợ trông rối. 

- Kết nối đơn giản, chỉ cần gạt nút này là xong! 

- Anh thấy con mouse này đẹp chứ ah? 

KH: Uh, đẹp. Giá bao nhiêu em? 

NV: Giá Công ty là 450k, nếu xuất chung laptop 

của anh thì chỉ có 350k 

KH: OK, xuất thêm anh con mouse này!  

5. Chuột Bluetooth 

NV: Máy anh có Bluetooth V2.0 – theo em anh nên 

có mouse bluetooth 2.0, ngoài việc nó dùng rất 

nhạy, xa, không chiếm cổng USB mà nó trông rất 

hợp với laptop của anh. 

KH: Ủa sao dùng chuột mà không chiếm cổng 

USB? 

NV: Dạ, vì máy anh được trang bị Bluetooth bên 

trong, anh nên có mouse bluetooth để sử dụng tính 

năng này. Những laptop khác họ phải mua thiết bị 

phát sóng bluetooth mới dùng được chuột Bluetooth 

KH: Ah, có khuyến mãi chuột không? 

NV: Dạ, model này đang bán 500k, nếu xuất chung 

laptop này trong hôm nay, anh chỉ trả 400k, quá 

hấp dẫn 

KH: Cũng được, lấy anh con chuột này  

6. Chuột đa năng 

NV: Anh/chị dùng laptop này vào công việc kinh 

doanh, chắc anh chị thường trình chiếu Powerpoint 

để giới thiệu cho khách hàng, đúng không ah? 

KH: Đúng em? Cũng thường  

NV: Để giảm bớt các phụ kiện anh chị phải mang 

theo khi thuyết trình như: viết laser, presenter, 

mouse… Công ty em mới về sản phẩm chuột đa 

năng, nó là mouse bluetooth tích hợp Presenter và 

đèn laser, rất nhỏ gọn, mouse này anh/chị có thể 

cầm trên tay và điều khiền máy tính luôn, không 

phải đặt chuột xuống bàn, em lấy mẫu anh chị xem! 

Đảm bảo A/C sẽ thích nó (lấy cho khách xem) 

KH: Oh đẹp và tiện quá, giá bao nhiêu em? 

NV: Dạ chỉ có 900k 

KH: Oh! Con mouse mà 900k, cao tiền quá? 

NV: Dạ, mới nghe nói thì cảm giác nó cao tiền, 

nhưng thật sự là giá hấp dẫn đó: mouse bluetooth 

chị mua là 500k + Presenter là 600k + chuột laser 
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cao hơn chuột thường 200k. Chị được tiết kiệm 

300k mà còn gọn nhẹ nữa 

KH: Uhm, để chị xem lại 

NV: Dạ! đặc biệt hơn trong hôm nay, mouse này 

xuất chung laptop chị được tặng bộ sạc pin chuyên 

dụng trị giá 250k 

KH: Vậy ah? Lấy chị con đó!  

UP-SALE LAPTOP 2 

1. Flash USB 

{ Điểm nhấn: JVJ chống nước, chống sốc, bảo mật 

dữ liệu, bảo hành đến 10 năm } 

NV: Công việc của anh chắc thường phải trao đổi 

dữ liệu? 

KH: Đúng rồi 

NV: Hiện nay mọi người thường lưu dữ liệu lên 

Flash USB vừa nhanh vừa gọn nhẹ dễ mang theo. 

Anh đã có loại nào chưa? 

KH: Anh có rồi  

NV: Anh có dùng qua USB Flash JVJ chưa? Mùa 

mưa này mà dùng Flash đó thì hoàn toàn yên tâm 

KH: Thế Flash đó có gì đặc biệt nào 

NV: Flash được sản xuất theo công nghệ của 

Singapore chống sốc chống nước. Chế độ bảo hành 

chính hãng đến 10 năm, 1 đổi 1 trong tháng đầu… 

KH: Anh bảo quản kỹ nên loại khác cũng thế thôi 

NV: JVJ còn có chế độ bảo mật nữa anh, dù có bị 

thất lạc thì cũng không lo rò rỉ thông tin đã lưu trên 

đó. 

KH: À cái này thì được đó. 

NV: Để em test thử tính năng bảo mật anh xem nhé. 

Đang có chương trình cho Flash JVJ dung lượng 

8G, giá chỉ có 199k lại còn tặng kèm headphone.  

KH: Vậy lấy cho anh 2 cái đi. 

2. USB 3G 

{ Điểm nhấn: kết nối internet di động liên tục ở mọi 

nơi } 

NV: Công việc của anh chắc thường phải đi công 

tác xa? 

KH: Mỗi tháng phải đến trên 10 ngày. 

NV: Vậy thì anh nên có thêm USB 3G. 

KH: Chi thế em? Laptop của anh đã có wifi rồi 

NV: Vâng, nhưng với wifi anh chỉ vào được ở 

những nơi có trạm phát sóng. Còn khi đang đi 

đường hoặc ở những nơi không có trạm phát sóng 

thì không vào được. Với USB 3G thì anh khỏi lo 

việc mất kết nối internet. 

KH: Chi phí có cao không? 

NV: Các hãng điện thoại di động thường xuyên có 

các chương trình khuyến mãi, ngoài ra em sẽ hướng 

dẫn anh thêm cách sử dụng USB 3G hiệu quả nhất 

nên chi phí sử dụng sẽ không mắc hơn ADSL là bao 

đâu. USB này có khe gắn thẻ nhớ anh lắp thêm cái 

thẻ micro SD thì sẽ có thêm 1 USB để lưu dữ liệu 

đó. 

KH: Lấy cho anh 1 cái và cài đặt sẵn luôn nhé. 

3. Wireless 

{ Điểm nhấn: kết nối internet không dây, bảo mật } 

NV: Dạ đây, Laptop của anh em đã cài xong, với 

Laptop này thì tha hồ lướt net bằng wireless 

KH: Wireless? Anh có nghe nói nhưng không biết 

cụ thể. 

NV: Wireless là công nghệ kết nối mạng không dây 

qua sóng vô tuyến, các máy kết nối wireless có thể 

di chuyển dễ dàng chứ không phải đặt cố định như 

các máy nối mạng có dây. Bản thân laptop  đã được 

sản xuất cho mục đích để dễ dàng mang đi nếu phải 

lệ thuộc vào cáp mạng sẽ hạn chế rất nhiều. 

KH: Cần những gì để kết nối wireless? 

NV: Anh sẽ cần thêm bộ phát sóng Wireless Access 

Point để thu phát sóng vô tuyến kết nối đến Laptop 

của anh. Ngoài ra nếu anh gắn thêm USB Wireless 

cho máy bàn thì máy bàn cũng có thể kết nối 

wireless không cần đến dây mạng nữa. Vừa gọn 

gàng, thẩm mỹ mà lại linh hoạt hơn trong việc bố 

trí máy tính nơi làm việc 

KH: Chi phí có cao không? liệu nhà hàng xóm có 

xài ké của mình không? 

NV: Access Point hiện nay đều có chế độ bảo mật, 

phải khai báo đúng password thì mới có thể kết nối 

được, anh mà không muốn thì sẽ không ai kết nối 

vào mạng của anh được. Giá của AP hiện nay đã 

giảm rất nhiều. Nếu anh mua thì em sẽ cài đặt sẵn 

và nếu cần em sẽ đến lắp đặt tận nơi. 

KH: Lấy cho anh 1 cái và cài đặt sẵn luôn nhé. 

4. External HDD 

{Điểm nhấn: kho dữ liệu di động, lưu trữ được các 

tập tin lớn, truy xuất dữ liệu nhanh} 

 

NV: Dạ đây, Laptop của anh em đã cài xong, các 

dữ liệu em đang cấu hình lưu tự động vào ổ đĩa E 

trên máy của anh. Nhưng với các dữ liệu quan 

trọng anh nên lưu thêm 1 bản bên ngoài để đề 

phòng trường hợp chết ổ cứng. 

KH: Anh có lưu trên USB rồi. 

NV: Dạ, anh nên lưu trên ổ cứng di động sẽ nhanh 

và an toàn hơn. 

KH: Sao thế? Anh tưởng lưu trên USB là được rồi 

NV: USB thường có dung lượng nhỏ nên chỉ dùng 

trong trao đổi dữ liệu là chính. Để lưu dữ liệu anh 

nên dùng ổ cứng di động do ổ cứng có dung lượng 

lớn, khả năng truy xuất dữ liệu cao, quản lý theo 

cấu trúc thư mục nên dùng cho backup dữ liệu sẽ 

tiện hơn. Ví dụ kích thước tập tin backup hệ thống 

hoặc các file video có thể lên đến vài GB vượt quá 

sức chứa của USB, lúc này lưu trên ổ cứng sẽ tiện 

hơn. 

KH: Giá ổ cứng di động này cao hơn USB nhiều. 

NV: Dạ không hẳn thế đâu anh. Giá 1 ổ cứng di 

động 1TB khoảng 2 triệu nhưng có sức chứa hơn 
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100 USB Flash 8G giá khoảng 200k/cái. Tính ra 

anh đầu tư cho ổ cứng vẫn rẻ hơn lại còn mạnh hơn 

USB Flash.  

KH: Ok, lấy cho anh 1 cái luôn. 

5. Phần mềm diệt Virus 

{ Điểm nhấn: bảo vệ an toàn dữ liệu, dùng phần 

mềm bản quyền sẽ được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật từ 

hãng. } 

NV: Dạ đây, Laptop của mình em đã cài xong. 

Trên máy em đã có cài sẵn phần mềm diệt virus 

miễn phí, anh nhớ update thường xuyên để diệt hiệu 

quả hơn. Anh có thường lên internet không ạ? 

KH: Có, công việc của anh yêu cầu lên net thường 

xuyên. 

NV: Thế thì anh nên dùng các phần mềm Internet 

Security vì ngoài việc chống virus các phần mềm 

này còn hỗ trợ các lổ hổng bảo mật, thư tín và 

nhiều mục khác. Mức độ an toàn của các phần mềm 

này cao hơn hẳn phần mềm chỉ diệt virus. Bách 

Khoa hiện đang phân phối khá nhiều phần mềm của 

các hãng nhưng khách hàng VN thường chuộng 

Kaspersky. 

KH: Anh nghe nói phần mềm này có thể crack để 

xài miễn phí mà? 

NV: Thật ra việc xài phần mềm crack là không tốt 

lắm đâu anh. Một số phần mềm crack không tốt có 

thể làm vô hiệu hóa 1 số tính năng nào đó, chưa kể 

có khi còn kèm cả virus hoặc trojan trong đó. Phần 

mềm KIS này được nhà sản xuất hướng đến thị 

trường VN nên giá cả chấp nhận được. Bản quyền 1 

năm sử dụng chỉ có 300k tính ra chưa đến 1k/ngày 

nhưng máy của mình được bảo vệ an toàn và ngoài 

ra anh còn được hãng hỗ trợ tư vấn miễn phí. Anh 

lấy 1 bản nhé, em cài và cập nhật luôn cho anh. 

KH: Ok  

6. Máy in 

{ Điểm nhấn: in ấn, cụ thể hóa kết quả công việc. } 

NV: Gia đình ta có xài máy in chưa vậy anh?  

KH: Anh thỉnh thoảng mới xài. 

NV: Thật ra có máy in sẽ rất tiện. Anh có thể in ấn 

báo cáo, các tài liệu dùng cho công việc của anh 

hoặc dùng cho việc học tập của các cháu. 

KH: Anh thường chỉ làm việc trên file mềm thôi. 

NV: File mềm có những tiện lợi của nó nhưng nếu 

anh cần tra cứu 1 tài liệu, tham khảo các chi tiết. 

trên nhiều trang thì bản in sẽ tiện hơn nhiều chứ. 

Anh cũng có thể chọn lọc các bài toán hay hoặc tài 

liệu bổ ích từ internet rồi in ra cho các cháu học. 

Với máy in màu anh có thể in các hình chụp từ máy 

ảnh KTS không thua kém gì việc phải mang ra hiệu 

ảnh để rửa ảnh. 

KH: Thế máy in có mắc không, chi phí in thế nào? 

Em tư vấn cho anh cụ thể hơn đi. 

NV: Máy in hiện có nhiều loại nhưng dùng cho gia 

đình thì có 2 loại chính nên chọn là máy in Laser và 

in phun. Máy in phun có giá rẻ, in được màu, có thể 

in ảnh đẹp nhưng chi phí cho 1 bản in cao hơn máy 

laser, ngoài ra nếu không in trong thời gian dài có 

thể bị khô mực tắc đầu in. Máy laser đơn sắc thì có 

chi phí in rẻ hơn, xài mực bột nên không lo tắc đầu 

in, mực có thể nạp lại khi hết. Nếu có điều kiện anh 

nên trang bị máy in laser màu sẽ kết hợp được hết 

các ưu điểm của 2 dòng máy trên, 

KH: Cho anh lấy máy laser màu luôn đi. 

7. Adapter + Pin 

{ Điểm nhấn: nguồn dự phòng, đảm bảo cung cấp 

nguồn liên tục để làm việc. } 

NV: Dạ đây, Laptop của mình em đã cài lại xong. 

Pin trên máy của anh cũng đã hơi cũ, khả năng tích 

điện đã giảm. Em gởi anh hướng dẫn sử dụng và 

bảo quản để kéo dài tuổi thọ của pin. Thời gian 

dùng của pin này chắc chỉ còn hơn 1h đúng không 

anh? 

KH: Đúng rồi, có khi chỉ còn được 45 phút. 

NV: Đang làm công việc dở dang mà hết pin quả là 

bất tiện. Theo em, anh nên mua thêm 1 pin dự 

phòng, model máy của anh có loại pin 9 cell đảm 

bảo hoạt động liên tục tối thiểu 4h. Với pin này thì 

mỗi khi đi xa anh sẽ không phải lo về thời gian sử 

dụng. 

KH: Anh nghe nói có bộ adapter sạc pin dùng năng 

lượng mặt trời? 

NV: Vâng đúng rồi ạ, loại này vừa sử dụng được 

điện nguồn vừa sử dụng được năng lượng mặt trời 

để tích điện sau đó sạc cho máy tính.  

KH: Ok lấy cho anh 1 bộ pin và adapter luôn. 

8. Dây mạng 

{ Điểm nhấn: kết nối nhanh, ổn định. } 

NV: Anh đã có dây mạng chưa ạ? 

KH: Máy anh có wifi rồi đâu cần thêm dây mạng! 

NV: Để chắc ăn thôi anh, đề phòng trường hợp kết 

nối wifi của mình có trục trặc do card wifi hoặc 

accesspoint hoặc khi anh cần truy xuất mạng nội bộ 

với tốc độ nhanh hơn. 

KH: Mạng có dây chạy nhanh hơn mạng không 

dây? 

NV: Trong mạng LAN thì đúng như thế đó anh. Tốc 

độ thông thường của mạng có dây hiện nay là 

100Mbps trong khi tốc độ wifi phổ biến là 54Mbps. 

Ngoài ra truy cập qua đường cáp mạng sẽ có tín 

hiệu ổn định hơn. Khi truy cập mạng có dây anh có 

thể tắt wifi trên laptop để tiết kiệm pin, kéo dài 

thêm thời gian sử dụng. Dây mạng này rất rẻ, lại 

gọn nhẹ mang theo dễ dàng mà. Em bấm 2m dây 

mạng cho anh nhé? 

KH: Ok  
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KIẾN THỨC GIAO TIẾP NÂNG CAO 

Số hiệu: HD01-CN Phiên bản: 1.0 Ngày hiệu lực: 15/10/2010 

Tập giao tiếp từ tâm bằng kể chuyện 

1. Vị khách nào? 

     Một phụ nữ vừa ra khỏi cửa, bà thấy ba ông lão 

râu tóc bạc phơ đang ngồi trước sân. Tuy bà không 

nhận ra họ là người quen nhưng vẫn niềm nở nói:” 
Tôi nghĩ chúng ta không quen biết nhau, nhưng có 

lẽ các vị cũng đã đói, xin mời vào nhà dùng một 
chút gì đó.” 

      “Ông chủ có nhà không?  Chúng tôi không thể 

vào nếu không có chủ nhà”. Ba ông lão cùng đáp. 

     Người phụ nữ trở vào, kể lại câu chuyện về ba 
ông lão lạ. Người chồng nói:” Hãy nói với họ là tôi 

có nhà và mời họ vào!” Người phụ nữ trở ra và mời 
ba ông lão vào nhà. 

    “Chúng tôi không thể cùng lúc vào nhà được”. 

Họ nói.  “Tại sao?” Người phụ nữ cảm thấy khó 

hiểu. 

    Một ông lão trong số họ chỉ vào người bạn của 

mình:” Tên của ông ta là Giàu Có”. Rồi chỉ vào 

người còn lại:” Ông ta là Thành Công, còn ta là 
Tình Yêu”. Rồi ông lão nói tiếp:” Ngươi hãy vào nhà 

và bàn bạc với chồng ngươi, quyết định chỉ một 
người trong ba chúng tôi được vào nhà”. 

    Người vợ vào nhà hỏi chồng. Người chồng hào 

hứng nói:” Nhanh chóng mời Giàu Có vào nhà đi !” 

    Người vợ không đồng tình:” Ông à, tại sao 
chúng ta không mời Thành Công?” 

    Người con dâu ở trong phòng vô tình nghe được 

cuộc nói chuyện của cha mẹ, liền đưa ra ý kiến của 
mình:” Con nghĩ chúng ta nên mời Tình Yêu”.  

Nếu bạn là chủ nhà, bạn sẽ mời ai? Tại sao? 

------------------------ 

2. Điều gì đã xảy ra ? 

    Hai mươi lăm năm trước, một vị giáo sư xã hội 

học dẫn học sinh của mình đến một vùng quê 
nghèo khó để tiến hành điều tra hoàn cảnh sống và 

trưởng thành của 200 trẻ em. Sau cuộc điều tra, 

kết luận của mỗi sinh viên về tương lai của các em 
bé đều giống nhau:” Những đứa trẻ sống trong 

làng quê nghèo khổ này đều không có tương lai”. 

    25 năm sau, một trong những sinh viên đi khảo 
sát dạo đó trở thành giáo sư. Ông vô tình phát hiện 

trong tủ tài liệu cũ có báo cáo về cuộc nghiên cứu 
năm nào. Ông tò mò nghĩ, không biết tình trạng 

hiện nay của những đứa trẻ đó như thế naò? Vì 

thế, ông cùng sinh viên của mình tiếp tục điều tra 
về những đứa trẻ năm xưa. 

    Kết quả của cuộc điều tra rất khả quan: Tất cả 

những đứa trẻ đều đã lớn, ngoài 20 người chuyển 
đi nơi khác hoặc tử vong, còn lại 180 người, trong 

số đó có 176 người đều có công việc tốt. Không 
những vậy, có nhiều người còn rất thành công, trở 

thành luật sư, bác sĩ, chủ doanh nghiệp… 

    Vị giáo sư vô cùng kinh ngạc, quyết định làm rõ 

sự tình. Ông đến thăm một vài người trong danh 
sách các trẻ em đã được điều tra 25 năm trước và 

hỏi họ” Nguyên nhân lớn nhất tạo ra thành công 

của anh chị đến nay là gi?” Không hyẹn mà gặp, họ 
đều có cùng câu trả lời:” Vì tôi gặp được một cô 

giáo”. 

    Vị giáo sư cuối cùng cũng tìm được cô giáo kia. 
Bà tuy đã cao tuổi nhưng mắt vẫn sáng và đầu óc 

còn minh mẫn. Ông hỏi: “bà đã dùng cách gì để 
biến những đứa trẻ nghèo khó kia thành những 

người thành công?” 

Nếu bạn là cô giáo đó, bạn sẽ trả lời thế nào? 

----------------------------- 

3. Bạn chọn ai?  

Xưa kia, có một vị quốc vương đã cao tuổi. Ngài 
quyết định truyền lại ngôi cho một trong ba đứa 

con trai của mình. Một ngày nọ, quốc vương cho 

gọi ba người con trai đến và nói:” Cha đã già nên 
muốn một trong ba con thay cha cai trị đất nước. 

Nhưng cha muốn các con rời khỏi hoàng cung, và 
một năm sau, các con hãy trở về, kể lại cho cha 

nghe là các con đã làm được việc gì cao thượng 

nhất. Chỉ có người đã làm những việc cao thượng 
chân chính mới có thể kế thừa ngôi vị “. 

       Một năm sau, ba hoàng tử trở về và trước mặt 

quốc vương họ kể lại những thu hoạch của mình 
trong suốt một năm lưu lạc bên ngoài đó. 

       Hoàng tử đầu nói: ”Trên đường đi, con gặp 

một người lạ, ông ta rất tin tượng con, nhờ con 
đem túi tiền đến một thị trấn khác cho con trai ông 

ta.” Con đem túi tiền đến an toàn và được trả công 
1/3 túi tiền, nhưng con không nhận. Anh ta nài nỉ 

mãi nên con nhận và chia hết cho dân nghèo tại 

khu đó. 

        Hoàng tử thứ hai tiếp: ”khi du hành, con 
tới một thôn trang, vừa lúc gặp bọn cướp đang 

hoành hành, con chạy tới giúp dân làng đánh đuổi 
bọn cướp, bảo vệ tài sản cho dân làng. Sau đó già 

làng gả cô con gái xinh đẹp của ổng cho con, 
nhưng con không nhận và quay về đây” 

       Chàng hoàng tử út do dự rồi nói: ”Con có 

một kẻ thù, hắn trăm phương nghìn kế muốn mưu 

hại con. Có vài lần, con suýt nữa chết trong tay 
hắn. Khi con rời khỏi cung, vào một đêm tối, con 

một mình cưỡi ngựa vươt qua vách núi vừa cao vừa 
dốc, con phát hiện kẻ thù đang nằm ngủ dưới một 

gốc cây lớn. Con chỉ cần nhẹ nhàng ra tay, hắn sẽ 

bỏ xác ngay tại vách núi. Nhưng con không làm 
như vậy. Con đành thức hắn, nói cho hắn biết ở 

đây rất nguy hiểm, khuyên hắn nên tiếp tục hành 
trình. Việc này…Việc này không thể tính là một việc 

lớn, phải không cha?” 

Theo bạn,bạn chọn ai kế ngôi?  

 


