HOTLINE: +84 819 500 222

ONCALL APP DÀNH CHO THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Luôn sẵn sàng nhận cuộc gọi, không cần
lo lắng bỏ lỡ cuộc gọi đến

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP
App chỉ cài được số nội bộ (extension).
1. Tải App từ Google Play hoặc Apple Store.
2. Người dùng đăng nhập bằng số nội bộ hoặc
sử dụng tính năng Scan QR Code.
3. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng
có thể gọi hoặc nhận cuộc gọi từ các số nội bộ
khác, số di động hoặc đầu số cố định của các nhà
mạng.
4. Tiện ích hơn với tính năng nhắn tin, gọi video
trên ứng dụng.
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FPT TELECOM INTERNATIONAL
FPT Telecom International là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông hàng đầu Việt Nam. Chúng
tôi mang đến sự mạnh mẽ và tính linh hoạt để có thể lựa chọn một nền tảng cơ sở hạ tầng CNTT, mức độ
quản trị dịch vụ phù hợp với tổ chức của bạn, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và sự thành công
trên con đường phát triển doanh nghiệp của bạn.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Viễn thông và cung cấp dịch vụ VoIP cho các doanh nghiệp tại
Việt Nam, FPT Telecom International mang đến giải pháp hạ tầng thông tin toàn diện và hiệu quả cho
hành trình trải nghiệm dịch vụ của khách hàng.
FPT VOIP
Dịch vụ VoIP (Voice over Internet Protocol – Truyền giọng nói trên giao thức IP) là công nghệ truyền giọng
nói (tín hiệu âm thanh analog) sang tín hiệu kỹ thuật số và truyền qua kết nối IP. VoIP cho phép thực hiện
cuộc gọi trực tiếp trên điện thoại IP, máy tính, hoặc điện thoại truyền thống có kết nối với bộ chuyển đổi.
FPT VoIP là dịch vụ điện thoại cố định đầu tiên tại Việt Nam có năng lực cung cấp đa dịch vụ, nhiều tính
năng hỗ trợ trên một kết nối.
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