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CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA FASTKEY

Hình thành tại
Singapore

2012
Quốc gia Châu Á

đã sử dụng

05
Dự án áp dụng

Fastkey

500+
Môi giới BĐS tại các

nước sử dụng

45N+Giới thiệu về

FastKey

Được phát triển bởi PropertyGuru 
Tập đoàn công nghệ bất động sản 
hàng đầu châu Á, FastKey là giải 
pháp dựa trên sự am hiểu sâu sắc 
những thách thức mà các doanh 
nghiệp BĐS đang phải đối mặt từ sự 
cạnh tranh gay gắt trên thị trường .

Đồng thời, nắm bắt xu hướng tất yếu 
ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực 
BĐS và tác động mạnh mẽ của công 
nghệ trong việc thay đổi hành vi mua 
bán BĐS ngày nay, PropertyGuru 
mang đến cho các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực này sự đột 
phá trong công nghệ quản lý bán 
hàng với nhiều tính năng ưu việt, 
không chỉ tạo ra trải nghiệm hoàn 
toàn mới cho người mua nhà mà còn 
định hình lại cách thức bán hàng và 
quản lý bán hàng hiệu quả hơn.
Phần mềm FastKey được sử dụng 

bởi đội ngũ bán hàng và marketing 
trong các doanh nghiệp BĐS để giới 
thiệu dự án và giao dịch với khách 
hàng. FastKey hỗ trợ doanh nghiệp 
không bỏ lỡ bất cứ cơ hội bán hàng 
nào bằng cách theo sát quá trình tư 
vấn, chăm sóc khách hàng từ lúc 
nhận thông tin các khách hàng quan 
tâm dự án cho đến khi ký hợp đồng. 

Vượt trên sự mong đợi về một sản 
phẩm phần mềm, FastKey giúp 
nâng cao năng lực cạnh tranh và mở 
ra cơ hội to lớn cho doanh nghiệp 
BĐS trong việc xây dựng vị thế dẫn 
đầu thị trường. 
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Tính năng và lợi ích

FastKey

FASTKEY ĐỒNG HÀNH
CÙNG DOANH NGHIỆP

BẤT ĐỘNG SẢN

GIA TĂNG TỶ LỆ
CHUYỂN ĐỔI

TRONG MỖI
GIAI ĐOẠN
BÁN HÀNG

TÍNH NĂNG
ESALESKIT

Gây ấn tượng và thuyết phục khách 
hàng với bộ tài liệu bán hàng tích 
hợp tất cả thông tin dự án trên cùng 
một nền tảng

Thống nhất tài liệu chính thức của dự 
án từ chủ đầu tư trên cùng một nền 
tảng FastKey giúp đồng bộ hình ảnh 
thương hiệu
 
Xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và 
đáng tin cậy đối với khách hàng

Tạo điều kiện thuận lợi giúp nhân 
viên tư vấn dễ dàng hơn và nhanh 
hơn với giao diện trực quan, hấp dẫn 

TÍNH NĂNG
LEAD MANAGEMENT

Tiếp cận Khách hàng nhanh chóng 
hơn, hiệu quả hơn dựa trên hệ thống 
tự động phân bổ và quản lý chặt chẽ 
hoạt động tư vấn, chăm sóc khách 
hàng.

Tổng hợp và phân bổ dữ liệu khách 
hàng quan tâm dự án một cách 
nhanh chóng đến nhân viên kinh 
doanh phù hợp

Quản lý việc liên hệ, tư vấn và chăm 
sóc khách hàng của NVKD từ đó có 
giải pháp hỗ trợ kịp thời từ cấp lãnh 
đạo để gia tăng cơ hội chốt khách 
hàng

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các 
kênh truyền thông marketing để có 
sự điều chỉnh hoạt động dựa trên tình 
hình thực tế



TÍNH NĂNG
REPORTS & ANALYTICS 

Hệ thống báo cáo và phân tích dữ 
liệu chính xác, hỗ trợ xây dựng các 
chiến lược kinh doanh và maketing

Tổng hợp và tự động gửi báo cáo định 
kỳ các thông tin về khách hàng, giao 
dịch, nguồn marketing 

Đa dạng các loại hình báo cáo phù 
hợp với nhiều đối tượng

Hỗ trợ cấp quản lý đưa ra các quyết 
định kinh doanh sáng suốt và nhanh 
nhạy dựa trên dữ liệu thực 
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TÍNH NĂNG
AGENT MARKETPLACE 

Mở ra cơ hội gia tăng doanh số tại thị 
trường quốc tế với mạng lưới môi 
giới nước ngoài

Agent MarketPlace như một trang 
thương mại điện tử trên mobile cho 
các dự án BĐS trong khu vực châu Á

Giới thiệu dự án tới hơn 45.000 NVKD 
nước ngoài đang sử dụng phần mềm 
FastKey

Phân quyền xem dự án tùy chỉnh 
theo theo yêu cầu của CĐT

TÍNH NĂNG
EBOOKING

Tối ưu hiệu quả giao dịch và tạo trải 
nghiệm bán hàng bất động sản hoàn 
toàn mới

Quy trình đặt căn giữ chỗ và thanh 
toán nhanh chóng, diễn ra 24/7 và 
linh hoạt tùy chỉnh 

Thông tin bảng hàng được phân 
quyền đến từng tài khoản riêng biệt 
  
Hình thức thanh toán đặt cọc online 
tiện lợi cho khách hàng khi giao dịch   
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Đặc điểm nổi bật của

FastKey

App riêng của doanh nghiệp
FastKey được phát triển dưới 
dạng App riêng của doanh 

nghiệp với đầy đủ thông tin dự 
án và các tính năng hữu ích

Sử dụng trên nhiều thiết bị
Fastkey sử dụng được trên 
nhiều thiết bị như máy tính 

bàn, điện thoại, máy tính bảng

Khả năng bảo mật dữ liệu
Bảo mật dữ liệu ở cấp độ cao 

nhất và tăng cường tính ổn định 
trong quá trình vận hành với 

nền tảng đám mây của Amazon

Không hạn chế số lượng users
Giúp doanh nghiệp linh hoạt 
trong quá trình mở rộng hoạt 

động kinh doanh

Khả năng phân quyền cao
Tùy theo từng bộ phận và đặc 
thù công việc của mỗi nhân sự 

phụ trách

Cập nhật thời gian thực
Dữ liệu được cập nhật theo 

thời gian thực mọi lúc, mọi nơi

Giao diện thân thiện
Giao diện hấp dẫn, thân thiện 

và dễ sử dụng

6 loại ngôn ngữ
Phát triển 6 loại ngôn ngữ phù 

hợp với nhiều đối tượng sử 
dụng ( tiếng Anh, tiếng Trung, 

tiếng Nhật, tiếng Indonesia, 
tiếng Thái, tiếng Việt)

Cài đặt nhanh chóng
Thời gian cài đặt nhanh chóng 

trong vòng 20 ngày  
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Tại sao nên lựa chọn

FastKey

Phù hợp với nhu cầu của từng đối tượng từ 
nhân viên đến các cấp quản lý 

Theo dõi hiệu quả của toàn bộ giai đoạn bán 
hàng giúp cấp quản lý đưa ra các chiến lược 
Sales & Marketing dựa trên dữ liệu thực tế

Là phần mềm đã và đang được tin dùng bởi 
hàng trăm chủ đầu tư trong và ngoài nước 
với nhiều dự án BĐS quy mô lớn

Tối ưu chi phí, gia tăng hiệu quả kinh doanh

Hệ thống tự động giúp tiết kiệm thời gian và 
kết nối linh hoạt

Hỗ trợ và chăm sóc khách hàng trong suốt 
quá trình tư vấn triển khai, bàn giao và 
hướng dẫn sử dụng 

Được phát triển bởi PropertyGuru - Tập đoàn 
công nghệ BĐS uy tín hàng đầu với đội ngũ 
nhân sự chuyên môn cao và giàu kinh 
nghiệm triển khai

FASTKEY
MỞ RA CƠ HỘI
TĂNG TRƯỞNG
VƯỢT TRỘI

NHỜ ỨNG DỤNG
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI
DÀNH CHO
DOANH NGHIỆP
BẤT ĐỘNG SẢN
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Một số hình ảnh của

FastKey

SỰ KIỆN ĐÀO TẠO
NVKD ỨNG DỤNG
FASTKEY
VÀO QUÁ TRÌNH
BÁN HÀNG   

GIAO DIỆN CỦA FASTKEY
HIỂN THỊ TRÊN CÁC THIẾT BỊ
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Hành trình xây dựng vị thế dẫn đầu của Tập đoàn
PropertyGuru & Batdongsan.com.vn

CHÚNG TÔI ĐÃ TRẢI QUA MỘT CHẶNG ĐƯỜNG DÀI

HƠN 13 NĂM ĐỂ XÂY DỰNG VỊ THẾ DẪN ĐẦU VÀ TRỞ THÀNH 
CÔNG TY CÔNG NGHỆ BĐS ĐÁNG TIN CẬY TRÊN THỊ TRƯỜNG 
CHÂU Á

Tập đoàn PropertyGuru có đội ngũ nhân sự đa dạng về quốc tịch và số lượng đông đảo tại các quốc gia. 
Chúng tôi xây dựng văn hóa cùng nhau theo đuổi những điều tốt đẹp và cung cấp những giá trị hữu ích với chất lượng 
vượt trội cho khách hàng dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo tài năng và giàu kinh nghiệm. 

Thailand 

Vietnam 

Malaysia

Indonesia 
Singapore

#1 Indonesia

#1 Thailand

#1 Vietnam

#1 Singapore

CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ CỐT LÕI VÀ QUAN TRỌNG
TẠO NÊN UY TÍN VÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI 

1200+
NHÂN SỰ

27
QUỐC GIA

#1 Malaysia

23



GIẢI PHÁP
SALES &
MARKETING

DÀNH CHO CHỦ ĐẦU TƯ
VÀ SÀN GIAO DỊCH
BẤT ĐỘNG SẢN
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HỆ SINH THÁI CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ ĐA DẠNG
TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN Ở KHẮP THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Chúng tôi hiện diện trên khắp 14 quốc gia châu Á như Singapore, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, .... 
Kết hợp kinh nghiệm triển khai ở thị trường các nước trong khu vực và sự thấu hiểu thị trường BĐS Việt Nam, chúng 
tôi mang đến các giải pháp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, môi giới cũng như của người mua nhà.   

Hành trình xây dựng vị thế dẫn đầu của Tập đoàn
PropertyGuru & Batdongsan.com.vn

Dịch vụ Nghiên cứu thị trường

Sản xuất tư liệu truyền thông

Truyền thông BĐS trên hệ 
thống Website thuộc tập đoàn 
PropertyGuru

Phần mềm bán hàng
PropertyGuru FastKey

Giải thưởng BĐS

Sự kiện BĐS

Truyền thông tổng thể
(IMC)/Lead Generation
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Trụ sở chính và các chi nhánh
Batdongsan.com.vn

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Tầng 8, Tòa nhà Xổ số Kiến thiết (Lottery 
Tower), Số 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, 
Quận 5, HCMC
Điện thoại: 0904 893 279

Chi nhánh Nha Trang
Tầng 6, Tòa nhà CTCP Điện Lực Khánh 
Hòa, 11 Lý Thánh Tôn, Phường Vạn 
Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: (0258) 3 818 886
Mobile: 0902 169 295

Chi nhánh Vũng Tàu
Tầng 4, tòa nhà ACB, số 111 Hoàng Hoa 
Thám, phường 2, TP. Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3 511 339
Mobile: 0904 509 293

Văn phòng Quận 1 TP. Hồ Chí Minh
Lầu 5 Sailing Tower, 111A Pasteur, 
phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC
Điện thoại: 090 494 6163

Chi nhánh Bình Dương
Phòng 10, tầng 16, Becamex Tower, số 
230 Đại lộ Bình Dương, P.Phú Hòa, 
TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0274) 22 21 201
Mobile: 0919 255 580

Chi nhánh Đà Nẵng
Tầng 9, tòa nhà Vĩnh Trung Plaza, số 255 
– 257 Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, 
quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3 666 968
Mobile: 0904 907 279

Chi nhánh Cần Thơ
Lầu 8, số 8 đường Phan Văn Trị, phường 
An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3 837 838
Mobile: 0902 229 697

Chi nhánh Đồng Nai
Lầu 18, tòa Pegasus, số 53-55 đường Võ 
Thị Sáu, phường Quyết Thắng, TP. Biên 
Hoà, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0906 282 428

Chi nhánh Hải Phòng
Phòng 601B, TD Business Center, lô 20A 
Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP. 
Hải Phòng
Điện thoại: (0225) 3 246 848
Mobile: 0903 456 322

Trụ sở Hà Nội
Tầng 31, Keangnam Landmark Tower, khu E6, 
khu đô thị Cầu Giấy, Mễ Trì, Quận Nam Từ 
Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3 562 5939 | (024) 3 562 5940



FASTKEY.
CÔNG NGHỆ VƯỢT BẬC
TRONG QUẢN LÝ BÁN HÀNG
BẤT ĐỘNG SẢN

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Batdongsan.com.vn
Thành viên của PropertyGuru Group
Phòng Giải pháp Chủ đầu tư

Fastkey@batdongsan.com.vn 
098 6573705


