
CÔNG TY CỔ PHẦN ADT QUỐC TẾ



Trong vòng 10 năm tới ADT sẽ trở

thành tập đoàn công nghệ hàng

đầu về tuyển dụng, đào tạo trực

tuyến và quản trị doanh nghiệp

thông minh tại Việt Nam và quốc tế.



Kết nối việc làm - Nâng tầm trí tuệ

❖ Kết nối việc làm: Đúng người, đúng việc,

nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cho nhà

tuyển dụng.

❖ Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến

hiện đại, giúp mọi người đều có cơ hội

tiếp cận và nâng cao tri thức.

❖ Liên tục cải tiến và sáng tạo công nghệ

để góp phần tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp

cho cộng đồng.



TỬ TẾ

Cư xử chính trực, nhân văn với chính mình, công việc, gia 

đình và xã hội. Coi trọng nhân tài. Đam mê với công việc. 

Thấu hiểu khách hàng, khách hàng là số 1

01

CHUYÊN NGHIỆP

Chuyên nghiệp trong công việc, trong từng thao tác. Nói đi 

đôi với làm. Tuân thủ kỷ luật và giữ đúng cam kết.
02

SÁNG TẠO

Liên tục cải tiến, đổi mới và áp dụng công nghệ hiện đại.03



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ TRƯỜNG HỌCNỀN TẢNG TUYỂN DỤNG THÔNG MINH

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ THÔNG MINH



Tiện ích – Hiệu quả - Tiết kiệm

CRM- TUYỂN SINH



Là hệ thống CRM giúp nhà trường có thể:

✓ Quản lý toàn bộ dự liệu tuyển sinh: dữ liệu thô, dữ

liệu từ các chiến dịch marketing mang lại

✓ Xây dựng chiến dịch marketing, thực thi và thu

thập dữ liệu

✓ Chăm sóc khách hàng: tích hợp sẵn Call center, 

SMS, Zalo.. Cho đến khi thu học phí.

✓ Xây dựng và quản lý hệ thống cộng tác viên

Về CRM TUYỂN SINH
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BENEFIT

Lợi ích CRM tuyển sinh

Khai thác tối đa tài nguyên dữ
liệu: chốt sales. Đầu ra đơn vị 

này là đầu vào đơn vị khác

Dễ dàng tuyển và quản lý
cộng tác viên

Quản lý hoàn toàn dữ liệu
phục vụ tuyển sinh

Nhanh chóng đào tạo đỗi ngũ
sales/tuyển sinh theo kịch bản

Công cụ tạo chiến dịch 
marketing và đo lường hiệu

quả: từ kênh nào? Nguồn nào

Nhanh chóng mở rộng mạng
lưới tuyển sinh hiện đại và đào 

tạo mạng lưới.



Có thể nâng cấp, phát triển, 

kết nối với hệ thống đang có

qua  API

Dễ dàng nâng công suất

server khi có yêu cầu

Dễ sử dụng – tổng thời gian

đào tạo: 60 phút.

Hệ thống đã được customize –

điều chỉnh phục vụ tuyển sinh

Tích hợp các công cụ

marketing: tạo lading page, 

mã hóa UTM, email marketing

Tích hợp công cụ chăm sóc khách 

hàng: Call Centers, gửi tin nhắn SMS, 

Zalo 

Điểm khác biệt CRM tuyển sinh
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Quy trình đào tạo-chuyển giao



Admin-quản trị hệ thống: cài đặt và phân
quyền1.

Marketing: xây dựng chiến dịch và thực 

thi, đo lường3.

Sales: chăm sóc khách hàng, chốt đơn5.

Kế toán: theo dõi và ghi nhận 

doanh số
7.

Managers: quản lý toàn bộ dữ liệu, xây

dựng Phễu CRM
2.

Sales-admin: nhận danh khách khách

hàng và chia cho sales/CTV
4.

Cộng tác viên: phối hợp sales chăm sóc

khách hàng
6.

Đào tạo –chuyển giao
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Cam kết

BẢO ĐẢM HỆ 
THỐNG VẬN 
HÀNH TỐT, 

BĂNG THÔNG 
TỐT ĐÀO TẠO VÀ 

CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ ĐỒNG HÀNH 

VÀ HỖ TRỢ 
24/24H

BẢO TRÌ, 
NÂNG CẤP, 
CẬP NHẬT 

TÍNH NĂNG 
MỚI NHẤT



LÊ KHẮC HIỆP – Tổng Giám Đốc

0986 354 152/ 0948 509 698

david@adtgroup.net

BT08, 180 đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội


