
Về Chúng Tôi
QUICKOM thuộc Beowulf là hệ thống truyền 
thông ứng dụng công nghệ mã QR cho tổng 
đài cuộc gọi và giao dịch cá nhân. Với 
QUICKOM, khách hàng có thể gọi trực tiếp 
đến doanh nghiệp chỉ bằng cách quét mã QR 
trên thiết bị di động thông minh của mình. 
Mỗi mã QR đều có thể được cá nhân hóa 
hoànhoàn toàn như là thiết lập địa điểm kết thúc 
cuộc gọi, giới hạn thời gian, và mục đích liên 
lạc để đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.

QUICKOM cung cấp một giải pháp nhanh chóng và dễ dàng cho doanh nghiệp hoặc cá nhân để gửi tin 
nhắn, thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video thông qua công nghệ mã QR.

Các Dịch Vụ Chính

NHẮN TIN GỌI ĐIỆN THOẠI GỌI VIDEO

Giải Pháp QUICKOM

Khách Hàng và Đối Tác

contact@beowulfchain.com https://quickom.beowulfchain.com/LIÊN HỆ:

Tập đoàn bảo hiểm 
AIA

Thị Trường Sỉ E-Teleconnect Kryptono Exchange

Công ty cung cấp dịch 

vụ tổng đài cho doanh 

nghiệp hàng đầu tại 

Philippines.

Sàn giao dịch tiền điện 

tử toàn diện cho mọi 

người.

Một trong những 

ngân hàng thương 

mại cổ phần lớn nhất 

tại Việt Nam. 

Trang thương mại điện 

tử dành cho buôn bán 

sỉ lớn nhất Việt Nam. 

Tập đoàn bảo hiểm 

nhân thọ lớn nhất 

Đông Á.

Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông lớn nhất 

Việt Nam

VNPT Ngân Hàng Bưu Điện
Liên Việt

Tổng đài dành cho doanh nghiệp với chi phí thấp.
Mã QR khác nhau cho các bộ phận khác nhau.
Tự động điều hướng cuộc gọi khách hàng đến đúng đại diện để bán hàng hoặc hỗ trợ.
Phản hồi từ khách hàng về chất lượng dịch vụ ngay sau mỗi cuộc gọi.

Tạo mã QR khác nhau cho các sản phẩm khác nhau.
Chia sẻ mã trên thị trường hoặc bất kỳ nền tảng xã hội nào khi liên hệ trực tuyến.
Nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn từ khách hàng trong thời gian thực. Người mua sẽ 
có thể hỏi và liên hệ với người bán về vấn đề đặt hàng.

Được thiết kế cho các hoạt động giao dịch trực tuyến, kết nối cá nhân hoặc quảng cáo.
Tùy chỉnh khả năng truy cập của mã QR để giới hạn tính hợp lệ của cuộc gọi và đảm bảo 
kiểm soát quyền riêng tư.

TỔNG ĐÀI CUỘC GỌI

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

GIAO DỊCH CÁ NHÂN


