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I. GIỚI THIỆU VỀ Z ROOMS



Z Rooms là nền tảng dùng để hỗ trợ quản lý nhà cho thuê hiệu quả
bằng cách:

- Giảm thiểu chi phí văn phòng phẩm.
- Tăng hiệu xuất, tối ưu quy trình vận hành.
- Giám sát, đo lường chất lượng dịch vụ.
- Mang lại trải nghiệm mới và khác biệt dành cho khách thuê.
- Tăng doanh thu từ việc khai thác dịch vụ đi kèm.
- Cộng đồng và đối tác hỗ trợ để lấp phòng trống nhanh chóng.
- Cộng đồng chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm kinh doanh.

NỀN TẢNG KINH DOANH PHÒNG CHO THUÊ BẰNG CÔNG NGHỆ



WEBSITE DÀNH CHO ADMIN
Các tính năng:

- Hệ thống phân quyền chi tiết các tính năng theo từng
nhà cho các cấp độ nhân viên.
- Tập trung dữ liệu và quản lý trên cùng nền tảng.
- Báo cáo tự động bằng biểu đồ.
- Gửi thông báo điện tử hàng loạt đến khách thuê.
- Gửi hóa đơn và biên nhận điện tử đến khách thuê.
- Tạo hóa đơn nhanh chóng bằng tay hoặc import
file excel.
- Hệ thống đăng tin phòng tự động liên kết đặc biệt
- của Z Rooms.
- Quản lý chi tiết hiện trạng hợp đồng thuê phòng bằng biểu đồ.
- Nhận yêu cầu từ khách thuê bằng hình ảnh kèm mô tả.
- Chat Group giữa Admin – Quản lý nhà – nhân viên – khách thuê.
- Gán điều phối giao việc cho nhân viên.
- Số hóa và lưu trữ hồ sơ (Hợp đồng, bản khai nhân khẩu, nội quy, quy trình, tài liệu …)



Ứng dụng dùng để nhân viên quản lý và báo cáo
tự động tiến độ xử lý công việc được giao. Là
công cụ hỗ trợ tối ưu vận hành, giao tiếp và lưu
trữ thông tin hiệu quả, đồng bộ trên cùng nền
tảng quản trị số.

Z STAFF - ỨNG DỤNG DI ĐỘNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN



Siêu ứng dụng cho khách
thuê.
“Z Citizen” là ứng dụng kết
nối khách thuê và chủ cho
thuê. Lưu trữ, trao đổi và
kiểm soát thông tin trên ứng
dụng di động.

Trang chủ Hộp thư Hóa đơn

Z CITIZEN - ỨNG DỤNG DI ĐỘNG DÀNH CHO KHÁCH THUÊ



Trang đăng tin phòng cho thuê khác biệt của Z Rooms:
- Flash Deals cho phòng.
- Đặt lịch đến xem phòng.
- Đặt cọc giữ phòng.
- Đăng tin giảm giá phòng.
- Xem được số khách thuê đang đi xem phòng theo thời

gian thực.
- Trải nghiệm có 1 không 2 cho tìm phòng thuê.
- Kết nối các đối tác chia sẻ khách thuê có nhu cầu.
- Hỗ trợ tìm khách từ các đơn vị môi giới.
- Chính sách giới thiệu bạn bè hấp dẫn.

WEBSITE ĐĂNG TIN PHÒNG TRỐNG ZROOMS.ASIA



- Book giặt ủi và cập nhật tự động tiến
trình giặt.

- Các sản phẩm đang khuyến mãi và giảm
giá gần khu vực sinh sống.

- Mua sắm online và nhiều hơn thế nữa.
- Tính năng tích hợp dịch vụ xung quanh

trên ứng dụng của khách thuê.

TÍCH HỢP DỊCH VỤ THÊM CHO KHÁCH THUÊ



II. CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Các ưu đãi dành riêng cho công dân số
của “Z Citizen” mang đến sự khác biệt
cho khách thuê của bạn.
Mang lại giá trị cho khách cung với trải
nghiệm dịch vụ số tiện lợi, nhanh
chóng và hiện đại.

ƯU ĐÃI TỪ DỊCH VỤ XUNG QUANH CHO KHÁCH THUÊ



Bạn có thể tạo các chính sách thưởng dành cho nhân viên dựa
trên điểm sao đánh giá sau hoàn thành xử lý yêu cầu để kích thích
thi đua tăng cường chất lượng dịch vụ.

Điểm đánh giá 5 sao tạo lợi thế cạnh tranh và uy tín cho thương
hiệu của bạn.

ĐÁNH GIÁ 5 SAO CHO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ



Với tính năng đặc biệt Flash Deals chủ nhà tự
điều chỉnh trong thời gian vài ngày và giá giảm
sâu cho 1 vài phòng để kích thích nhu cầu và
bán nhanh các phòng tồn.

TÍNH NĂNG FLASH DEALS ĐỂ BÁN PHÒNG CẤP TỐC



Việc chiết khấu cho hợp đồng dài hạn giúp
khách thuê ra quyết định đặt phòng nhanh
hơn.

Việc điều chỉnh chiết khấu dễ dàng trên nền
tảng quản lý được đồng bộ với trang đăng tin 
theo thời gian thực để tạo sự hấp dẫn đối với
sản phẩm phòng của bạn.

TÍNH NĂNG CHIẾT KHẤU CHO KHÁCH VỚI HỢP ĐỒNG DÀI HẠN



III. CÁC ĐỐI TÁC



Với quy mô: 1000 phòng cho thuê khắp 13 
quận Tp. Hồ Chí Minh.

Sau 2 tháng thử nghiệm, Zacoland đã thành
công trong việc chuyển đổi số trong mô hình
vận hành 100% để mang lại trải nghiệm tuyệt
vời cho khách hàng của mình, và tối ưu chi 
phí vận hành, kiểm soát chất lượng dịch vụ tốt
nhất và theo dõi báo cáo trực tiếp bất cứ khi
nào và bất cứ ở đâu.

Hơn 500 lượt khách thuê cài ứng dụng
“Z Citizen” trong 5 ngày triển khai.

ZACOLAND - ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHUYÊN NGHIỆP



HÌNH ẢNH KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC



Tối ngày 13/01/2020, những gương mặt thân quen từ các thương hiệu lớn trong thị trường phòng cho thuê đã có buổi họp
mặt cuối năm cùng nhau chia sẻ và đưa ra những ý tưởng để tạo nên sự khác biệt trong năm mới.

CỘNG ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ TP.HCM:



IV. CHÍNH SÁCH HỢP TÁC



CHÍNH SÁCH HỢP TÁC

Phí dịch vụ

Phí sử dụng nền tảng quản lý Miễn phí

Phí hoa hồng thuê phòng

trên trang zrooms.asia

3%/giá thuê phòng/tháng x số tháng cho thuê

(tối đa HĐ 12 tháng)

Chia sẻ doanh thu dịch vụ
(từ các đối tác cung ứng)

+ 30%

*Ví dụ: Giá thuê phòng 5 triệu/tháng, hợp đồng thuê 3 tháng
=> Phí hoa hồng = 3% x 5.000.000 x 3 tháng = 450.000đ



V. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI



LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI SỐ HOÁ

THÀNH CÔNG TRONG 30 NGÀY



- Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng thực tế và
các quy trình vận hành nền tảng số.
- Kiểm tra và cấp chứng nhận sau khi hoàn

thành khóa đào tạo Z Rooms.
- Đồng hành cùng cài app cho khách thuê.
- Hỗ trợ trực tuyến 24/7 cho các Digital

Admin.

Z ROOMS ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG NHẬN DIGITAL ADMIN



Hình ảnh
Z Academy
Khoá ZA-01



Đây là một trong những hoạt động gắn kết với
cộng đồng sinh viên của Z Rooms.
Chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng và một vài
kiến thức đến thế hệ trẻ là những thế hệ
trụ cột của tương lai.

Z Rooms tại Khoa Dược – Đại Học Y Dược Tp. HCM

Z ROOMS CHIA SẺ KINH NGHIỆM TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC



Z Rooms tại Đại học Sư phạm TP.HCM



Z Rooms tại ITP cùng khóa học Giả lập mô hình kinh doanh
dành cho các bạn sinh viên Đại học Y Dược



Bùi Nguyễn Quỳnh Như

Chuyên viên phát triển kinh doanh Z Roooms

+84 903 308 232

quynhnhu@houzecommerce.vn


