Báo cáo tổng hợp
Môn: Quản trị hệ thống thông tin
Nhóm 2 – 57TH.2A
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Tạo tên miền cho nhóm
Kết nối zoho mail và crm
Gửi email cho các thành viên bằng email domain
Add mail cuongdo@wru.vn làm admin
Update tên nhóm trong trello
Phân công công việc từng thành viên trong nhóm
Những việc đã làm được
1. Tạo tên miền cho nhóm
misproject2018.cf

2. Kết nối zoho mail và crm
Email zoho của các thành viên trong nhóm:
+ Hiếu: ngochieu@misproject2018cf.000webhostapp.com
+ Hải: minhhai@misproject2018cf.000webhostapp.com
+ Hường: huongvt@misproject2018cf.000webhostapp.com
+ Hình ảnh:

3. Add mail cuongdo@wru.vn

4. Update tên nhóm trong trello

5. Phân công công việc thành viên trong nhóm
STT Họ và tên
1
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Nội dung

Nguyễn Ngọc Hiếu - Về Domain: Verify tên miền cho nhóm + Tạo
email theo domain với zoho cho nhóm
- Về Clouflare: Kết nối tên miền với Cloudflare.
- Về Hosting: Upload website ecommerce lên
host.
- Về LinkedIn: Đăng ký tài khoản cá nhân
- Về Website wordpress: Thiết kế website +
Tích hợp woocommerce plugin, tích hợp sản
phẩm CRM...
- Về CRM: Quản trị tài khoản danh bạ…
Vũ Thị Hường
- Về Domain: Đăng ký tên miền + Cài đặt Zoho
CRM với tài khoản đã đã tạo.
- Về Clouflare: Tìm hiểu dịch vụ quản lý DNS.
- Về Hosting: Quản trị file upload.
- Về LinkedIn: Đăng ký tài khoản cá nhân + Tạo
nhóm giới thiệu các thành viên.
- Về Website: Thiết kế website + Tìm hiểu kết
nối web với CRM +Quản trị sản phẩm + Tạo
phân quyền thành viên + Quản lý hóa đơn tích
hợp CRM, ...
- Về CRM: Tạo báo cáo, sự kiện, chiến dịch,
khuyến mại + quản trị liên hệ phản hồi khách
hàng …
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Nguyễn Thị Minh
Hải

- Về Domain: Tìm hiểu dịch vụ Zoho mail +
Liên kết tài khoản mail với zoho CRM.
- Về Cloudflare: Tìm hiểu nghiệp vụ cloudflare.
- Về Hosting: Quản trị nội dung file.
- Về LinkedIn: Đăng ký tài khoản cá nhân.
- Về Website: Thêm dữ liệu khách hàng tiềm
năng + tìm kiếm đối tác,..
- Về CRM: Quản trị phản hồi khách hàng + Lập
báo cáo phân tích tình hình kinh doanh + Kết
nối giỏ hàng từ website tới CRM…

Những việc chưa làm được
1. Gửi email giữa các tài khoản zoho theo domain
+ Trong quá trình verify domain nhóm gặp lỗi ở phần MX Record (No
DMARC record found) và chưa tìm ra cách xử lý nên chưa thể gửi mail

Danh sách thành viên trong nhóm
STT

Mã sinh viên Lớp

Họ và tên
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1551060742

57TH2

Vũ Thị Hường

2

1551061019

57TH2

Nguyễn Ngọc Hiếu
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Nguyễn Thị Minh Hải

