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Tổng đài analog
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Tổng đài analog

vCông nghệ Analog: Là công nghệ thoại truyền
thống, hoạt động thông qua đường line bưu
điện.

vKhi khách hàng đăng ký sử dụng, các nhà mạng
sẽ kéo line bưu điện trực tiếp đến văn phòng
khách hàng.

v Tổng đài analog là tổng đài hoạt động trên công
nghệ analog. Từ đó, khách hàng mua tổng đài
Analog (thiết bị phần cứng), chia ra các máy
nhánh (line)
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Tổng đài analog

vƯu điểm

§ Có thể hoạt động độc lập không cần mạng.

§ Chi phí đầu tư rẻ hơn so với tổng đài IP.
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Tổng đài analog

vNhược điểm

§ Tổng đài Analog cần phải đi một đường dây điện

thoại riêng ( không sử dụng với mạng LAN )

§ Tính năng tổng đài rất hạn chế : chỉ một số tính năng

nghe gọi cơ bản.

§ Nếu cần mở rộng phải nâng cấp phần cứng: nâng

cấp loại tổng đài, gắn thêm các loại Card hỗ trợ,

phải kéo thêm line,…

§ Chi phí bảo trì, nâng cấp, sữa chữa cao.
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Tổng đài analog

vNhược điểm

§ Thường xuyên bị bận line, phải dùng nhiều số điện

thoại,.. khó quảng bá.

§ Không quản lý cuộc gọi, file ghi âm của nhân viên trao

đổi với khách hàng.

§ Không hỗ trợ API kết nối với các phần mềm CRM, ERP

§ Không hỗ trợ kết nối nhiều chi nhánh, chuỗi cửa hàng.
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Tổng đài analog

vNhược điểm

§ Không hỗ trợ quản lý từ xa, khó khăn trong vấn đề

vận hành, quản lý.

§ Không thống kê báo cao về số lượng cuộc gọi, hiệu

quả làm việc của nhân viên.

§ Không thể kết nối chuỗi cửa hàng hay các chi nhánh

với nhau
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Tổng đài analog

v Tổng đài Analog bao gồm:

§ Tín hiệu đầu vào*

§ Thiết bị chuyển mạch Analog

§ Thiết bị đầu cuối
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Tổng đài analog
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Tổng đài IP
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Tổng đài IP

v Tổng đài IP là tổng đài điện thoại được triển khai
trên nền tảng internet có sẵn tại doanh nghiệp,
kết nối bằng cáp mạng Lan.

vSo với tổng đài analog truyền thống (công nghệ
cũ) thì tổng đài IP có nhiều ưu điểm và tính
năng hiện đại hơn như:
§ Sử dụng chung trên nền tảng internet (không cần

đầu tư đấu dây nguồn riêng).

§ Ghi âm cuộc gọi.

§ Trả lời tự động IVR.

§ API kết nối với các phần mềm CRM, ERP…

§ Kiểm tra báo cáo lịch sử cuộc gọi
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Tổng đài IP
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Tổng đài IP
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Tổng đài IP
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Tổng đài IP
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Tổng đài IP
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Tổng đài IP
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Tổng đài IP

vĐầu số tổng đài: Là thành phần quan trọng của

tổng đài giúp tổng đài có thể gọi ra và gọi vào.

Có nhiều loại đầu số khác nhau như đầu số điện

thoại bàn (theo mã vùng), 1900, 1800… Trong

đó đầu số hotline chăm sóc khách hàng 1900 và

1800 là những sự lựa chọn phổ biến ở các doanh

nghiệp hiện đại.
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Tổng đài IP

v Đầu số công nghệ analog: Một số nhà mạng cung 

cấp như VNPT, Viettel …. Để đấu nối đầu số analog 

vào tổng đài IP cần có thiết bị chuyển đổi từ analog 

sang IP.

v Đầu số công nghệ VOIP (hay còn gọi là siptrunk xem 

thêm chi tiết dịch vụ siptrunking): Đầu số sử dụng 

công nghệ này có thể cấu hình trực tiếp trên tổng 

đài IP qua đường kết nối internet mà không cần thiết 

bị chuyển đổi. Một số nhà mạng cung cấp như FPT, 

CMC, Viettel…
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Tổng đài IP

v Tổng đài IP là trung tâm của giải pháp, đóng vai trò

kết nối giữa đầu số và các thiết bị đầu cuối để làm

nên hệ thống hoàn chỉnh hoàn chỉnh.
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Tổng đài IP

v Thiết Bị Đầu Cuối:
§ Điện thoại IP

§ Điện thoại Analog + ATA Gateway

§ Softphone
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Gọi điện thoại qua Internet

vVoIP ( Voice over Internet Protocol - Voice over 

IP ) là công nghệ truyền âm thanh thông qua IP, 

giải pháp này giúp doanh nghiệp có thể gọi điện 

thoại giữa các chi nhánh với nhau thông qua 

internet, hoàn toàn miễn phí, không giới hạn vị 

trí địa lý, miễn có kết nối internet là có thể thực 

hiện cuộc gọi
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Gọi điện thoại qua Internet

v Tổng đài IP là loại tổng đài thế hệ mới hoạt động

đựa trên công nghệ IP chạy trên nền internet.

Tổng đài IP sử dụng chung hạ tầng của mạng

LAN và chuyển tiếng nói thành các gói dữ liệu và

truyền đi cùng với các dữ liệu khác của mạng nội

bộ. Tổng đài IP thích hợp cho các công ty có chi

nhánh ở nhiều địa phương khác nhau và các

công ty có nhu cầu liên lạc quốc tế thường

xuyên.
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Gọi điện thoại qua Internet

vGiải pháp này thích hợp cho các đối tượng sau

§ Hệ thống ngân hàng

§ Doanh nghiệp, công ty lớn nhiều chi nhánh

§ Trung tâm đào tạo nhiều chi nhánh

§ Trung tâm chăm sóc khách hàng

§ Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại

§ Khách sạn, resort

§ Hệ thống office, cao ốc văn phòng cho thuê
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Gọi điện thoại qua Internet

vDoanh nghiệp là một hệ thống công ty lớn với

nhiều chi nhánh, nhiều bộ phận, phòng ban, văn

phòng làm việc hay các địa điểm cách xa về địa

lí. Khi ứng dụng giải pháp tổng đài VoIP doanh

nghiệp sẽ có nhứng lợi thế sau:

§ Thực hiện cuộc gọi điện thoại dễ dàng

§ Các cuộc gọi ra vào không giới hạn cùng 1 lúc

§ Chức năng IVR cho tổng đài như lời chào thoại, ghi

âm lời nhắn vào voice mail
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Gọi điện thoại qua Internet

§ Thực hiện cuộc gọi giữa các chi nhánh miễn phí.

§ Chuyển cuộc gọi đường dài / liên tỉnh thành nội hạt

§ Cài đặt hệ thống SIP trên điện thoại di động, từ di
động có thể dùng đầu số điện thoại bàn để gọi ra
hoặc gọi miễn phí về số nội bộ của công ty.

§ Ghi âm cuộc gọi

§ Tích hợp hệ thống quản lý của Doanh nghiệp

§ Quản lý cuộc gọi

§ Biên tập thông tin âm thanh/ kịch bản

§ Thống kê, báo cáo dịch vụ

§ Và nhiều chức năng tùy biến khác…
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Gọi điện thoại qua Internet

v Bài toán đặt ra là công ty bao gồm 1 trụ sở và 1 chi nhánh,

hoặc có thể nhiều hơn như một trụ sở tại HCM, một chi

nhánh tại Hà Nội, 1 tại Đà Nẵng và các chi nhánh khác tại

nước ngoài… Yêu cầu một giải pháp kết nối thoại sao cho

cuộc gọi giữa trụ sở chính và chi nhánh hoặc giữa các chi

nhánh với nhau được coi là các cuộc gọi nội bộ và không

phát sinh cước.

v Ngoài ra, các nhân viên khi về nhà, khi đi công tác vẫn có

thể thực hiện các cuộc gọi nội bộ không mất phí từ điện

thoại di động hoặc laptop của mình cho tât cả các máy

nhánh trong nội bộ công ty.
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Gọi điện thoại qua Internet
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Gọi điện thoại qua Internet
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Gọi điện thoại qua Internet

v Thành phần của hệ thống bao gồm:

§ Máy chủ tổng đài IP (server)

§ Thiết bị Voice gateway

§ Thiết bị đầu cuối
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk

vChuẩn bị

§ Download ISO AsteriskNow

§ Tạo USB boot / Copy ISO vào ESXi
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Cài đặt tổng đài Asterisk

v Trên ESXi tạo VM có cấu hình:

§ System: Other

§ CPU: 1 Core

§ RAM: 2 GB

§ HDD: 20 GB

§ Network: Bridged
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Cài đặt tổng đài Asterisk
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Tạo số điện thoại

vSử dụng trình duyệt đăng nhập vào tổng đài IP

§ Applications -> Extensions -> Sip Device -> Submit

§ User Extension: Số điện thoại

§ Secret: Mật khẩu
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Tạo số điện thoại
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Tạo số điện thoại
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Tạo số điện thoại

57http://truongnhandao.edu.vn



Tạo số điện thoại
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Tạo số điện thoại
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Tạo số điện thoại
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Cấu hình ATA Gateway

vNhấn **** 110#

vNghe đọc địa chỉ IP
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Chuyển tiếp cuộc gọi
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Chuyển tiếp cuộc gọi

vApplications -> Extensions
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Chức năng trả lời tự động (IVR)
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Chức năng trả lời tự động (IVR)

vGhi âm lời chào

vUpload file ghi âm: Admin -> System Recordings

v Tạo kịch bản: Applications -> IVR

vCấu hình số tổng đài sử dụng chức nằng IVR
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Chức năng trả lời tự động (IVR)

vAdmin -> System Recordings
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Chức năng trả lời tự động (IVR)

vApplications -> IVR
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Chức năng trả lời tự động (IVR)

vApplications -> IVR
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Chức năng trả lời tự động (IVR)

vCấu hình số tổng đài sử dụng chức nằng IVR

vApplications -> Extensions
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Chức năng trả lời tự động (IVR)

vKết hợp IVR và chuyển cuộc gọi
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Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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Số điện 
thoại 091… Số điện 

thoại 097…



Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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TRỤ SỞ HCM

CHI NHÁNH HN



Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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SERVER
ASTERISK

GATEWAY
ATA

ĐIỆN THOẠI
ANALOG

DÂY CÁP
CÁC LOẠI

ROUTERDESKTOP



Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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Tổng đài nội bộ cho doanh nghiệp

Ứng dung DN có nhiều chi nhánh

Thực hiện được
cuộc gọi nội bộ nhiều chi nhánh

SẢN PHẨM
ỨNG DỤNG



Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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Thực hiện được cuộc gọi liên mạng

Tổng đài hoạt động ổn định

Chất lượng cuộc gọi
Âm thanh rõ ràng

TIÊU 
CHUẨN KỸ 

THUẬT
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Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP



Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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Bước 1: Cấu hình IP tĩnh cho Server thông qua Router. 

Bước 4: Tạo số điện thoại trung gian

Bước 7: Kiểm tra hoạt động 

Bước 2: Tạo số điện thoại từng chi nhánh, theo quy hoạch đầu số

Bước 3: Đăng nhập số điện thoại vào Gateway ATA,
và kiểm tra cuộc gọi nội bộ. 

Bước 5: Cấu hình thông số kết nối

Bước 6: Cấu hình định tuyến cuộc gọi



Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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STT SAI HỎNG NGUYÊN NHÂN PHÒNG TRÁNH

1

Không thực 
hiện được 
cuộc gọi ra 
đến tổng 
đài khác.

Số điện thoại 
đang gọi không 
tồn tại

Kiểm tra sự tồn tại số 
điện thoại đã gọi trên 
tổng đài kết nối.

Cấu hình Sip 
Trunk không 
đúng.

Kiểm tra thông số kết 
nối của tổng đài quản 
lý số đã gọi.

Cấu hình định 
dạng cuộc gọi 
ra không đúng

Kiểm tra định dạng 
cuộc gọi Outbound 
Routes.

Tổng đài kết 
nối bị mất điện

Trang bị nguồn điện 
dự phòng



Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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STT SAI HỎNG
NGUYÊN 

NHÂN
PHÒNG TRÁNH

2

Thực hiện được 

cuộc gọi, Nhưng 

khi tổng đài khởi 

động lại thì không 

thực hiện được 

cuộc gọi.

Địa chỉ IP 

của tổng 

đài thay 

đổi

Cấu hình địa chỉ 

IP tĩnh trên tổng 

đài hoặc cấu hình 

cấp phát địa chỉ IP 

theo địa chỉ MAC 

trên Router.



Kết nối nhiều tổng đài điện thoại IP
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STT SAI HỎNG NGUYÊN NHÂN PHÒNG TRÁNH

3

Chất lượng 

cuộc gọi kém, 

lúc nghe, lúc 

không

Băng thông 

đường truyền 

mạng bị xung 

đột với các 

dịch vụ khác

Cấu hình chức 

năng QoS trên 

Router. Ưu tiên 

băng thông cho 

dịch vụ VoIP.



Chức năng ghi âm và lịch sữ cuộc gọi

81http://truongnhandao.edu.vn



Chức năng ghi âm và lịch sữ cuộc gọi
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Chức năng ghi âm và lịch sữ cuộc gọi
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Kết nối tổng đài IP với mạng 
điện thoại PSTN
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Kết nối tổng đài IP với mạng 
điện thoại PSTN
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Thank You!
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