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Thiết lập Lời chào



1. Thiết lập Lời chào

● Mục đích: Lời chào sẽ xuất hiện khi khách hàng

bấm Quan tâm OA.

● Có ba kiểu Lời chào bao gồm:

○ Lời chào bằng Tin nhắn văn bản;

○ Lời chào bằng Hình ảnh;

○ Lời chào có Nhiều liên kết.

Official Account (OA) chỉ có thể thiết lập một kiểu

lời chào cho gian hàng của mình.

Giao diện Lời chào Nhiều liên kết sau khi được thiết lập.



1. Thiết lập Lời chào

● Thao tác:

Bước 1: Đăng nhập OA tại oa.zalo.me > Quản lý (1) > Thông tin tài khoản (2) > Thiết lập tài

khoản (3).

Bước 2: Vào mục Lời chào để tiến hành thiết lập (4)

1 

2

3 
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1. Thiết lập Lời chào

● Đối với lời chào Tin nhắn văn bản: Soạn lời chào bằng văn bản tối đa 500 ký tự, sau đó bấm Lưu.

● Đối với lời chào Hình ảnh: Chọn ảnh và soạn lời chào (tối đa 150 ký tự), sau đó bấm Lưu.



1. Thiết lập Lời chào

● Đối với lời chào Nhiều liên kết: Nhập đường dẫn (có thể lấy đường dẫn Official Account hoặc

đường dẫn về bài viết/sản phẩm của Shop), sau đó nhập tiêu đề, mô tả và chèn hình ảnh, bấm

Lưu để hoàn tất.
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Thiết lập Trả lời tự động



2. Thiết lập Trả lời tự động

● Mục đích: Khi khách hàng nhắn tin cho OA, hệ

thống sẽ tự động gửi tin nhắn OA đã thiết lập trong

mục Trả lời tự động để trả lời khách hàng.

● Có ba kiểu Trả lời tự động bao gồm:

○ Trả lời tự động bằng Tin nhắn văn bản;

○ Trả lời tự động Hình ảnh;

○ Trả lời tự động có Nhiều liên kết.

OA chỉ có thể thiết lập một kiểu cho gian hàng của

mình.

Giao diện Trả lời tự động có Nhiều liên kết sau khi được thiết lập.



2. Thiết lập Trả lời tự động

● Thao tác:

Bước 1: Giống bước 1 ở thiết lập Lời chào.

Bước 2: Bật Trả lời tự động và tiến hành thiết lập Trả lời tự động tương tự như thiết lập Lời chào.

● Ở thiết lập Trả lời tự động, OA có thể cài đặt thời gian áp dụng (không giới hạn hoặc giới hạn

ngày bắt đầu và ngày kết thúc).
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Thiết lập Menu



3. Thiết lập Menu

Mục đích: Giúp khách hàng chủ động tiếp cận

nguồn thông tin của cửa hàng bằng thanh công

cụ được đặt ở cuối mỗi khung chat.

Giao diện Menu sau khi được thiết lập, xuất hiện ở cuối khung chat.



3. Thiết lập Menu

● Thao tác:

Bước 1: Giống bước 1 ở Thiết lập Lời chào.

Bước 2: bấm Thêm Menu > Nhập Tên Menu > chọn Vị trí > Chọn Loại Menu > Lưu để hoàn

tất.

● Có thể thiết lập tối thiểu 1 Menu và tối đa 3 Menu bằng cách chọn Thêm Menu.

● Tên Menu có tối đa 20 ký tự.

● Vị trí: gồm 3 vị trí Trái – Giữa – Phải.



3. Thiết lập Menu

● Chọn loại Menu:

○ Menu cha: Là menu lớn nhất, được hiển thị trên khung chat

để khách hàng tiếp cận. Trong menu cha sẽ chứa các menu

con nhỏ hơn.

○ Mở trang web: đường dẫn (link) dẫn đến Website.

○ Truy vấn tự động: OA nhập cú pháp cần truy vấn theo cấu

trúc #noidung (Tạo nội dung truy vấn trong phần truy vấn tự

động ở mục 4).

○ Gọi điện: OA thiết lập số hotline của doanh nghiệp/cửa hàng

được cài đặt sẵn.

○ Mở trang sản phẩm: dẫn đến trang sản phẩm của cửa hàng.

● Các thao tác:

○ Sửa: chỉnh sửa thông tin đã thiết lập;

○ Ẩn/Hiện: tắt/bật hiển thị cho Menu;

○ Lưu/Hủy: lưu/hủy thao tác đang thực hiện;

○ Menu con: nằm trong Menu cha, có thể thiết lập cùng lúc

nhiều Menu con.
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Thiết lập Truy vấn tự động



4. Thiết lập Truy vấn tự động

● Mục đích: truy vấn tự động là hình thức trả lời tự

động dựa trên một số cú pháp có sẵn do OA thiết

lập, VD: #mevabe, #sanphammoi,… Khi người

dùng gõ cú pháp này ở mục chat, nội dung chi

tiết tương ứng sẽ tự động hiện ra.

● Có ba kiểu Truy vấn tự động bao gồm:

○ Truy vấn tự động bằng Tin nhắn văn bản;

○ Truy vấn tự động bằng Hình ảnh;

○ Truy vấn tự động có Nhiều liên kết.

OA chỉ có thể thiết lập một kiểu cho gian hàng

của mình.

Giao diện Truy vấn tự động Nhiều liên kết với cú pháp #mevabe sau khi 

được thiết lập.



4. Thiết lập Truy vấn tự động

● Thao tác

Bước 1: Giống bước 1 ở thiết lập Lời chào.

Bước 2: Chọn Thêm truy vấn > Nhập cú

pháp và nội dung cần truy vấn > Bấm Tạo

truy vấn để hoàn tất.

● Cú pháp: #noidung, tối đa 40 ký tự (ví dụ

#mevabe).

● Nội dung: thiết lập tương tự như ở thiết

lập Lời chào và Trả lời tự động.

Giao diện thiết lập truy vấn tự động



4. Thiết lập Truy vấn tự động

Bước 3: Vào Thiết lập Menu > Nhập cú pháp đã tạo trong Menu Truy vấn > Lưu.

● Đây là bước tự chọn, OA có thể thực hiện để tối ưu Truy vấn tự động.

Giao diện Truy vấn tự động khi người dùng bấm vào 

Menu có chứa Truy vấn tự động.
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