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Zoom Pro Zoom Business Zoom Enterprise

346,000đ/tháng/host
470,000đ/tháng/host
 * Minimum of 10 hosts

470,000đ/tháng/host
 * Minimum of 50 hosts

Số người tham gia 100
Có gói nâng cấp thêm 500 và 1000 người

300
Có gói nâng cấp thêm 500 và 1000 

người

Enterprise 500

Enterprise Plus 1000
Có gói nâng cấp thêm 500 và 1000 

người

Các cuộc họp 1 - 1 không giới hạn √ √ √

Thời gian mỗi cuộc họp 24/24 24/24 24/24

Không giới hạn số lượng cuộc gọi √ √ √

Online Support √ √ √

Tính năng hội nghị truyền hình
- Video HD Up to 720p HD video

- Voice HD

- Chế độ loa Trong cuộc họp video, Zoom tự động phát hiện người nào đang nói và tự động chuyển 

nguồn cấp video sang loa hiện tại.

- Chế độ toàn màn hình và view gallẻry Show up to 25 video feeds per screen.

- Chia sẻ màn hình đồng thời Các máy chủ sử dụng ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom có thể chọn 

cho phép nhiều người tham gia chia sẻ màn hình của họ cùng một lúc trong cuộc họp.

- Tham gia bằng phòng họp bằng cuộc gọi (call-in)

-Nền ảo

√ √ √

Báo Giá Zoom Video Communications

Tính năng

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG CGV
Hotline : 0839833366

Điện thoại: 0896161789 - Ext : 15556 

Công ty cổ phần Viễn thông CGV  kính chúc Quý khách hàng sức khỏe và thành đạt. Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá thiết bị Video Conference như sau:



Tính năng webinar
- Chia sẻ ứng hụng và màn hình

- Cá nhân hóa phòng họp và ID 

Tạo phòng họp trực tuyến vĩnh viễn của riêng bạn. Bạn có thể bắt đầu cuộc họp này bất cứ lúc nào 

hoặc lên lịch để sử dụng trong tương lai.

- Họp tức thời hoặc lên lịch

- Chrome / Outlook plugin

Với Tiện ích mở rộng Zoom Chrome, bạn có thể lên lịch các cuộc họp Thu phóng trực tiếp từ Lịch 

Google, bắt đầu một cuộc họp ngay lập tức hoặc lên lịch một cuộc họp trong tương lai. Với Plugin 

Zoom Microsoft Outlook, bạn có thể lên lịch và bắt đầu các cuộc họp Zoom tức thì, biến các sự kiện 

hiện có thành các cuộc họp Thu phóng và đồng bộ hóa thời gian rảnh / bận với Zoom Client dựa trên 

Lịch Outlook của bạn.

- Lên lịch với tiện ích mở rộng trên chrome

- Ghi âm cục bộ MP4 hoặc M4A

- Trò chuyện cá nhân và nhóm

- Quản lý Host

- Giơ tay

√ √ √

Tính năng hợp tác nhóm
- Phòng nghỉ

- Tương thích Mac, Windows, Linux, Ios, Android

- Tin nhắn nhóm và hiển thị sự hiện diện

- Chia sẻ màn hình bất kỳ ứng dụng Ipad/Iphone nào

- Cùng chú thích trên màn hình chia sẻ

- Điều khiển bàn phím/ Chuột

- Bảng trắng

- Multi-share

√ √ √

An Ninh - Bảo mật
- Mã hóa bảo mật (SSL)

- Mã hóa Aes 256 Bit

√ √ √

Quản lý người dùng
Quản lý người dùng cho phép Chủ sở hữu tài khoản và Quản trị viên quản lý người dùng của họ, chẳng 

hạn như thêm, xóa và gán vai trò và các tính năng bổ trợ.

√ √ √

Quản trị 
Là quản trị viên tài khoản hoặc chủ sở hữu, bạn có các điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt 

ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo.

√ √ √

Báo cáo
Chạy các báo cáo sử dụng để tìm hiểu có bao nhiêu cuộc họp đang diễn ra trong tổ chức của bạn, ngày 

nào, số lượng người tham gia, số phút họp và hơn thế nữa.

√ √ √

ID phòng họp cá nhân tùy chỉnh
√ √ √

Chỉ định kế hoạch họp
Cho phép bạn chỉ định người khác thiết lập các cuộc họp cho bạn. Người được ủy quyền cũng phải có 

ít nhát "plan Pro"

√ √ √

1Gb MP4 hoặc M4A cloud lưu trữ
Ghi lại các cuộc họp trong Zoom Cloud, nơi tệp có thể được tải xuống và / hoặc truyền phát từ trình 

duyệt. Các định dạng có sẵn bao gồm MP4 (video), M4A (âm thanh) và txt (trò chuyện).

√ √ Không giới hạn

Rest API 

https://marketplace.zoom.us/
√ √ √

Tương tác (LYN) Skype for Business
Cho phép người dùng Lync 2010, 2013 và người dùng Skype for Business bắt đầu cuộc họp ZOOM từ 

danh sách liên hệ Lync.

√ √ √

Hỗ trợ điện thoại chuyên dụng − √ √

Bảng điều khiển quản trị
Bảng điều khiển Zoom cho phép quản trị viên trên tài khoản xem thông tin từ sử dụng tổng thể đến dữ 

liệu trực tiếp trong cuộc họp.
− √ √



Url vanity
Create your own customized URL (yourcompany.zoom.us). − √ √

Tùy chọn triển khai tại chỗ
Cho phép dữ liệu chia sẻ video, thoại và nội dung trên đám mây riêng của bạn. Máy ảo tại chỗ (VM) có 

thể được cài đặt trên bất kỳ cơ sở hạ tầng ảo hóa nào.
− √ √

Quản lý được Domains
Sử dụng tên miền địa chỉ email công ty / trường đại học của bạn để tự động thêm người dùng vào tài 

khoản của bạn.
− √ √

Đăng nhập một lần
Cho phép bạn đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của công ty. Đăng nhập Zoom một lần (SSO) dựa 

trên SAML 2.0. Zoom cũng có thể hoạt động với các Nhà cung cấp dịch vụ khác như PingOne, Okta, 

Centrify, Shibboleth, Gluu, OneLogin, Fugen, Symplified và Azure AD (bao gồm hỗ trợ cho việc cung 

cấp người dùng).

− √ √

Xây dựng thương hiệu công ty
Thêm thương hiệu của công ty bạn vào trang tùy chỉnh của riêng bạn, nơi người dùng của bạn có thể 

tham gia một cuộc họp.
− √ √

Email tùy chỉnh
Tạo một mẫu email có thương hiệu để gửi lời mời đến những người tham dự. − √ √

Tích hợp LTI
Dễ dàng sắp xếp một cuộc họp với bất kỳ hoạt động khóa học nào và mời các sinh viên phù hợp từ hệ 

thống quản lý học tập của bạn (làm việc với Moodle, Canvas, Desire2Learn và Blackboard).
− √ √

Bảng ghi âm trên đám mây
Bản sao đám mây được tạo tự động có trong gói Business trở lên − √ √

Quản lý thành công khách hàng tiềm năng − − √

Review kinh doanh điều hành
Phân tích xu hướng áp dụng chi tiết, theo dõi ROI, thảo luận lộ trình sản phẩm. − − √

Gói giảm giá trên Hội thảo trên webinar và Zoom Room − − √

Về Zoom

Zoom giúp loại bỏ rào cản video và webconferencing.

Được thành lập vào năm 2011, Zoom là công ty hàng đầu trong các doanh

nghiệp hiện đại truyền thông video, với một nền tảng an toàn, dễ dàng cho

video và hội nghị âm thanh, nhắn tin và hội thảo trên web

hệ thống điện thoại di động, máy tính để bàn. Zoom Rooms là giái pháp gốc của

phòng hội thảo dựa trên phần mềm được sử dụng trên toàn thế giới như trong

hội nghị, cuộc trò chuyện, và phòng đào tạo, cũng như điều hành văn phòng và

lớp học. Zoom giúp hơn 600.000 doanh nghiệp và các tổ chức mang các nhóm

của họ lại với gần nhau để làm được nhiều việc hơn.

Zoom được giao dịch công khai trên Nasdaq (mã đánh dấu: ZM)

và có trụ sở tại San Jose, California.

Tài liệu được phát hành tại đơn vị phân phối

Zoom tại Việt Nam: Công ty cổ phần Viễn Thông CGV

https://cgvtelecom.vn/


