
Chatbot tại nơi làm việc - 3 cách chúng có thể 
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp của bạn  

Sử dụng Chatbot tại nơi làm việc có thể có tác động đáng kể đến 

một số chức năng kinh doanh. Chúng bao gồm dịch vụ khách hàng, 

thương mại điện tử, bán hàng và thậm chí cả trợ lý điều hành.   

Nhưng chatbot có thể tác động đến doanh nghiệp của bạn như thế 

nào? Đọc tiếp để tìm hiểu thêm về cách chatbot  có thể mang lại lợi 

ích cho doanh nghiệp của bạn. Nó sẽ làm bạn ngạc nhiên về 

những gì bạn có thể làm với chúng!  Đọc tiếp để tìm hiểu cách 

chatbot đang thay đổi dịch vụ khách hàng và thế giới kinh doanh!   

Dịch vụ khách hàng 
Hầu hết khách hàng không thích cách hệ thống IVR hoạt động.   

Phản hồi bằng giọng nói tương tác ( Interactive voice response = 

IVR) là một công nghệ cho phép con người tương tác với hệ thống 

điện thoại vận hành bằng máy tính thông qua việc sử dụng giọng 

nói và âm DTMF nhập thông qua bàn phím. Trong viễn thông, IVR 

cho phép khách hàng tương tác với hệ thống máy chủ của công ty 

thông qua bàn phím điện thoại hoặc bằng nhận dạng giọng nói, sau 

đó các dịch vụ có thể được hỏi thông qua đối thoại IVR.  Các hệ 

thống IVR có thể phản hồi bằng âm thanh được ghi lại trước hoặc 

tạo động để hướng người dùng tiếp tục về cách tiến hành. Các hệ 

thống IVR được triển khai trong mạng có kích thước để xử lý khối 

lượng cuộc gọi lớn và cũng được sử dụng để gọi ra nước ngoài vì 

các hệ thống IVR thông minh nhiều hơn hệ thống quay số dự đoán. 

Chúng quá có cấu trúc, không cho phép các yêu cầu riêng lẻ và đôi 

khi có thể đưa khách hàng đến không đúng nhóm trợ giúp. Chatbot 

có thể loại bỏ những vấn đề này bằng cách định tuyến khách hàng 

đến đúng nhóm mà không cần sự can thiệp của con người.  Những 

công nghệ này đã được sử dụng bởi các công ty như PayPal và 

Facebook. Nhưng làm thế nào bạn có thể làm cho chúng hiệu quả 

với bạn? Dưới đây là ba cách chatbots có thể giúp bạn.   



 

Hệ thống IVR có thể được sử dụng để mua hàng di động, thanh 

toán ngân hàng, dịch vụ, đơn đặt hàng bán lẻ, tiện ích, thông tin du 

lịch và điều kiện thời tiết. Một quan niệm sai lầm phổ biến đề cập 

đến một tiếp viên tự động như một IVR. Các thuật ngữ là khác biệt 

và có nghĩa là những điều khác nhau đối với các chuyên gia viễn 

thông truyền thống - mục đích của IVR là lấy đầu vào, xử lý nó và 

trả về kết quả, trong khi của một tiếp viên tự động là định tuyến 

các cuộc gọi. Thuật ngữ đơn vị phản hồi giọng nói (VRU) đôi khi 

cũng được sử dụng. 

Một trong những lợi ích lớn nhất của chatbot  là tốc độ. Con người 

không thể giải quyết mọi vấn đề của khách hàng, nhưng chatbot có 

thể trả lời các câu hỏi thông thường và thực hiện các nhiệm vụ đơn 

giản. Điều quan trọng cần lưu ý là chatbot  không bao giờ cảm thấy 

mệt mỏi. Các nhân viên của con người có thể trở nên mệt mỏi và 

quá tải, dẫn đến phản hồi chậm và khách hàng thiếu kiên nhẫn.  Sử 

dụng chatbot để trả lời các câu hỏi của khách hàng có thể giúp các 

doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách loại bỏ các 

tác nhân con người khỏi nhóm hỗ trợ khách hàng.  

Khả năng sử dụng của một chatbot cũng rất quan trọng.  Giao diện 

người dùng phải trong sáng, hiện đại và trực quan. Chức năng của 

bot phải rõ ràng dựa trên bối cảnh và thiết kế của nó.  Khả năng sử 

dụng được đo lường bởi một số yếu tố, gồm dễ học, hỗ trợ người 

dùng, hướng dẫn và đào tạo nhóm dịch vụ.  Nó cũng phải đủ thông 

minh để trả lời các câu hỏi. Chatbot cũng nên dễ dàng điều hướng. 

Các chatbot do AI hỗ trợ có thể trả lời các câu hỏi đơn giản, thu 

thập thông tin quan trọng và xử lý các vấn đề phức tạp.  Chúng 

thậm chí có thể tự động hóa các quy trình mà con người từng 

làm. Chúng cũng có thể cung cấp nội dung thời gian thực và giúp 

các đại diện hỗ trợ khách hàng của con người tập trung vào các 

vấn đề phức tạp hơn. Chatbot cũng có thể tiết kiệm thời gian và 

tiền bạc cho các công ty bằng cách trả lời câu hỏi của khách hàng 



và cung cấp chi tiết bổ sung. Bạn thậm chí có thể sử dụng AI 

chatbot để giúp công ty của bạn hỗ trợ khách hàng. 

Thương mại điện tử 
Trong Thương mại điện tử, chatbot đang định hình lại trải nghiệm 

của khách hàng. Thay vì dựa vào một nhân viên dịch vụ khách 

hàng con người, một chatbot có thể trả lời các câu hỏi của khách 

hàng và đưa ra các đề xuất dựa trên thông tin được cung cấp.  Các 

bot này có khả năng xử lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng sau 

giờ làm, hỗ trợ sau bán hàng và các truy vấn bán hàng.  Nhiều 

thương hiệu và nhà bán lẻ hàng đầu đã bắt đầu sử dụng chatbot  

để cải thiện trải nghiệm khách hàng của họ. 

Ngoài việc tương tác với khách hàng hiện tại, chatbot cũng có thể 

thu hút và khuyến khích khách truy cập thụ động, những người có 

thể vẫn ở lại trang web và từ bỏ giỏ hàng của họ.  Công nghệ này có 

thể giảm đáng kể tỷ lệ bỏ qua giỏ hàng và một chatbot có thể 

hướng khách truy cập đến cổng thanh toán, hoàn tất giao dịch trong 

cuộc trò chuyện. Một chatbot có thể giảm 30% chi phí hỗ trợ khách 

hàng. Trong khi một số công ty có thể cảm thấy rằng chatbot  là lãng 

phí thời gian, các doanh nghiệp khác đã phát hiện rằng họ có thể 

tăng đáng kể sự hài lòng của khách hàng bằng cách triển khai bot.  

Câu hỏi lớn nhất trong Thương mại điện tử là liệu chatbot có phải 

là một công cụ có giá trị hay không.  Có nhiều ứng dụng khác nhau 

cho chatbot trong Thương mại điện tử, từ trả lời các câu hỏi cơ 

bản đến đưa ra các đề xuất. Một số bot có thể trả lời các câu hỏi 

cụ thể, trong khi những bot khác có thể trả lời các câu hỏi trắc 

nghiệm. Tuy nhiên, những bot này phải được lập trình cẩn thận để 

phù hợp với bản sắc của thương hiệu và nghe có vẻ tự nhiên.  Tuy 

nhiên, nếu chatbot được sử dụng trong môi trường Thương mại 

điện tử, nó không bao giờ thay thế người dùng con người.  

Khi bot của bạn đã sẵn sàng để sử dụng trong thời gian thực trong 

Thương mại điện tử, bước tiếp theo là đảm bảo rằng nó có thể 

tương tác với khách hàng. Tự kiểm tra nó sẽ rất quan trọng trong 

việc đảm bảo rằng chatbot của bạn có thể mô phỏng các cuộc trò 



chuyện tự nhiên. Đầu tiên, tạo một trang Facebook nội bộ và liên 

kết tài khoản chương trình chatbot với nó. Tiếp theo, phát triển một 

loạt các chương trình phát sóng và trình tự luồng trong trang thử 

nghiệm. Đăng nhập vào Facebook Messenger có thể mô phỏng 

tương tác của khách hàng thực với một chatbot.  

Bán hàng 
Câu hỏi liệu chatbot có phù hợp với nhóm bán hàng của bạn hay 

không phụ thuộc vào quá trình bán hàng của bạn như thế nào.  Mặc 

dù chatbot rất hữu ích để tạo dữ liệu, nhưng chúng cũng có thể 

đóng một vai trò nào đó trong kênh bán hàng.  Nếu nhóm bán hàng 

của bạn gặp khó khăn trong việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng 

thành doanh số bán hàng, chatbot có thể trợ giúp.  Dưới đây là một 

số cách mà chatbot có thể tăng năng suất của nhóm bán hàng và 

cải thiện lợi nhuận của bạn. 

Đầu tiên, hãy nói về quy trình làm việc.  Các đại diện bán hàng sẽ 

cần sự giúp đỡ từ đồng nghiệp.  Tiếp thị có thể cung cấp khách 

hàng tiềm năng trong nước, trong khi các chuyên gia sản phẩm có 

thể trả lời các câu hỏi kỹ thuật và pháp lý có thể xem xét các thời 

hạn hợp đồng. Chatbot có thể giao tiếp liền mạch giữa các nền 

tảng truyền thông kinh doanh và các ứng dụng khác để đảm bảo 

luồng khách hàng tiềm năng và cơ hội.  Một chatbot bán hàng cũng 

có thể giao tiếp với các thành viên khác trong nhóm thông qua nền 

tảng giao tiếp kinh doanh. Bạn thậm chí có thể yêu cầu chatbot của 

mình cộng tác với các ứng dụng khác trong công ty của bạn.  

Một chatbot có thể được lập trình để trả lời các truy vấn cụ thể.  Nó 

cũng có thể hướng người dùng đến một trang cụ thể hoặc gửi ưu 

đãi giảm giá để đổi lấy địa chỉ email của họ.  Nó cũng có thể cung 

cấp thông tin về tính sẵn có của sản phẩm và giá vận chuyển cho 

người tiêu dùng. Tương tự, một chatbot có thể được lập trình để 

trả lời các yêu cầu lặp đi lặp lại hoặc chuyển cuộc gọi của khách 

hàng đến đại diện trực tiếp con người. Tốt nhất là giữ cho các 

cuộc trò chuyện ngắn gọn và súc tích để chatbot của bạn có thể 

mang lại kết quả mong muốn. 



Nếu định sử dụng chatbot bán hàng trong quy trình bán hàng của 

mình, bạn nên theo dõi kết quả.  Sử dụng dữ liệu từ chatbot của 

bạn có thể giúp bạn cải thiện quy trình họp bán hàng và quản lý 

khách hàng tiềm năng. Một chatbot bán hàng có thể cung cấp cho 

bạn thông tin định tính có giá trị giúp bạn đi sâu vào tâm trí người 

mua. Khi bạn đã đặt mục tiêu cho quy trình bán hàng, chatbot có 

thể bắt đầu tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp của bạn.  

Trợ lý điều hành 
Cho dù chúng được sử dụng cho các nhiệm vụ quản trị hay các 

chức năng điều hành, chatbot có thể mang lại lợi ích to lớn cho các 

công ty. Chúng không chỉ hiệu quả hơn một trợ lý con người mà 

còn tiết kiệm cho các công ty một khoản tiền đáng kể.  Chúng có 

thể được sử dụng để bố trí lại người lao động cho những công việc 

được trả lương cao hơn hoặc có ý nghĩa hơn.  Ngoài ra, chúng có 

thể giúp các công ty cải thiện tỷ lệ giữ chân nhân viên bằng cách 

giảm tỷ lệ hao hụt. 

H&M gần đây đã tung ra một chatbot dành cho khách hàng có tên 

là Barney, giúp khách hàng đưa ra hầu hết các yêu cầu và sau đó 

chuyển các cuộc trò chuyện cho các nhân viên khi thích hợp.  Mặc 

dù chatbot vẫn chưa hoàn toàn tự trị, nhưng chúng có thể thực h iện 

nhiều tác vụ khác nhau như gọi điện thoại, nhắc nhở mọi người về 

cuộc hẹn và lên lịch. Chúng cũng có thể đọc hướng dẫn, cập nhật 

thời tiết và tham gia vào các cuộc trò chuyện thông thường.  Trong 

tương lai, chúng ta có thể thấy chatbot với nhiều vai trò khác nhau, 

bao gồm cả thư ký và trợ lý cá nhân.  

Trợ lý ảo dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo, mạng này học hỏi từ 

thông tin nhập của người dùng và thực hiện các tác vụ dựa trên 

các mẫu mà họ xác định. Chúng không giới hạn trong các tương 

tác giữa người với người và độ chính xác của chúng được cải 

thiện theo thời gian. Chúng cũng có thể tự học nhờ vào phương 

pháp học tập nhân tạo. Tuy nhiên, chúng vẫn còn hạn chế về phạm 

vi và không phù hợp với các quy trình phức tạp.  Nếu bạn quan tâm 



đến việc sử dụng chatbot cho các nhiệm vụ điều hành, hãy đảm 

bảo rằng bạn đã đọc bài viết sau. 

Trong khi trợ lý ảo hỗ trợ con người trong hoạt động kinh doanh, 

chatbot có thể được sử dụng để hỗ trợ khách hàng.  Để hiểu loại 

trợ lý ảo nào sẽ tốt nhất cho công ty của bạn, bạn nên biết rằng 

chatbot phần lớn là các giải pháp dựa trên công ty.  Ví dụ: chatbot 

H&M hoạt động như một nhà tạo mẫu cá nhân và đề xuất trang 

phục dựa trên phong cách của bạn.  Trong khi chatbot có tiềm năng 

rất hiệu quả cho các doanh nghiệp, thì các tác nhân ảo lại hướng 

đến người dùng nhiều hơn. Chúng hoạt động như trợ lý ảo, đọc 

hướng dẫn, cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết và tham gia 

vào các cuộc trò chuyện thông thường.  

Trí tuệ nhân tạo 

Chatbots tại nơi làm việc có thể làm rất nhiều việc, bao gồm tạo 

khách hàng tiềm năng, trả lời câu hỏi và tìm hiểu về khách hàng 

của bạn. Các chatbot AI có thể giúp tiếp thị và bán hàng dễ dàng 

hơn. Khách hàng của bạn sẽ không ngại dành ít thời gian hơn  trên 

điện thoại và chờ đợi câu trả lời.  Ngay cả một cuộc trò chuyện trực 

tiếp với đại diện con người cũng có thể kéo dài từ mười phút trở 

lên. Thay vào đó, các chatbot AI có thể trả lời hầu hết mọi câu hỏi 

ngay lập tức. 

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng chatbot đang vượt ra ngoài các 

chiến lược ngắn hạn nhằm giải quyết các điểm khó khăn cụ thể và 

hướng tới các giao diện trò chuyện có thể mở rộng có thể đáp ứng 

các mục tiêu của doanh nghiệp. Để đảm bảo công nghệ chatbot 

của bạn có thể mở rộng quy mô, hãy  bắt đầu với một dự án 

nhỏ. Nếu bạn không thể chờ đợi, tốt nhất hãy xây dựng nó nhỏ và 

đo lường mức độ thành công của nó.  Đối với các doanh nghiệp 

lớn, thật dễ dàng kết thúc với một số dự án bằng chứng về khái 

niệm, không có sự điều phối của CIO và nhiều cấp độ bảo mật. 

Chatbot tại nơi làm việc đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong 

một số ngành công nghiệp. Thông thường, nhiệm vụ tốn nhiều thời 

gian và có hệ thống. Trên thực tế, Gartner và Servion dự đoán 



rằng vào năm 2020, 85% các tương tác của khách hàng sẽ được 

tự động hóa. Đồng thời, các chatbot AI sẽ xử lý 95% các tương tác 

của khách hàng. Đây chỉ là một số lợi ích bạn có thể nhận được từ 

việc sử dụng chatbot tại nơi làm việc. 

Trò chuyện AI giúp các doanh nghiệp xác định khách hàng tiềm 

năng. Các chatbot được hỗ trợ bởi AI có thể nhận ra khách hàng 

tiềm năng, thực hiện các tương tác hỗ trợ ban đầu và thu thập địa 

chỉ email. Những chi tiết này sẽ giúp đại diện bán hàng cá nhân 

hóa các tương tác với người tiêu dùng.  Với những công cụ này, 

khách hàng của bạn sẽ không phải dành thời gian giao dịch với đại 

diện của con người, mà thay vào đó có thể nói chuyện với chatbot 

tại nơi làm việc theo các điều kiện của họ.  Những lợi ích của công 

nghệ mới này là rất nhiều và ngày càng tăng.  

 


