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1.  Giới thiệu 

AutoEmail là một sản phẩm phần mềm của SINNO giúp tự động gửi email với số lượng lớn một cách 

chính xác, có thể lên lịch gửi bất cứ thời điểm nào. Bao gồm các tính năng nổi bật như: 

• Lên lịch gửi email hàng loạt TỰ ĐỘNG. 

• Quản lý lịch gửi email (done, fail, pending…) 

• Thêm email. 

• Soạn email có preview. 

 

Hình 1. Giao diện chính 

2.  Tiện ích của sản phẩm  

 Web app email tool version 1.0. 

 

Công cụ gửi mail mới do SINNO phát triển hướng tới mục đích khắc phục hạn chế tự động spam của 

các hệ thống hiện tại, giúp đem lại trải nghiệm sử dụng đơn giản, dễ dàng đến với người dùng. 

• Dễ dàng sử dụng, phù hợp với tất cả mọi người. 

• Tự động gửi email với số lượng lớn một cách chính xác, có thể lên lịch gửi bất cứ thời điểm 

nào. 
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3.  Hướng dẫn sử dụng nhanh 

 Hướng dẫn đăng nhâp. 

 

Truy cập vào: https://landingpage.soict.ai/AutoEmail để đăng nhập phần mềm AutoEmail. 

Màn hình sẽ hiển thị như bên dưới: 

 

Hình 2. Các vùng chức năng trên giao diện chính 

Sau đó nhập địa chỉ email của bạn và mật khẩu tương ứng. Click I agree to the Terms and 

Conditions và LOGIN để bắt đầu sử dụng phần mềm. 

3.1. Các cài đặt bắt buộc 

Bước 1. Nếu chưa đăng kí tài khoản, click Register để đăng kí, màn hình lúc này hiển thị: 

 

Gõ địa chỉ email, tên và mật khẩu để đăng kí. Chọn I agree to the Terms and Conditions và 

reg để hoàn tất đăng kí tài khoản. 

 

Bước 2. Sau khi hoàn thành đăng nhập, màn hình chính hiển thị “Quản lý tiến độ” của các 

email là giao diện chính như hình dưới: 

1 

2 
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3.2. Thao tác thường dùng 1 

Quản lý tiến độ email đã set-up: 

Bước 1. Chọn Dashboard. 

 

Bước 2. Màn hình hiện lên là tiến độ danh sách các email đã cài đặt thời gian gửi tự động 

như hình trên. 

 

3.3. Thao tác thường dùng 2 

Cài đặt nội dung, thời gian gửi tự động, danh sách người nhận: 

Bước 3. Chọn Menu feature => Send email. 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Bước 4. Phần Schedule Insert là danh sách email gửi tự động (mỗi dòng là một địa chỉ 

email); tên; ngày giờ gửi. 

Tại đây, bạn hãy nhập những nội dung tương ứng với mong muốn của mình. 

Bước 5. Phần Preview là xem trước nội dung gửi đi. 

Điều này sẽ giúp bạn thấy được các lỗi của email (nếu có) để kịp thời sửa chữa. 

Như vậy, sau đi cài đặt nội dung, thời gian, địa chỉ người nhận, phần mềm Automail sẽ tự động 

gửi email với số lượng, thời gian đã set-up. 

 

4 

5 

3 
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4.  Liên hệ 

Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ theo các đơn vị và cá nhân sau: 

 

Thông tin sản phẩm 

Website: https://landingpage.soict.ai/AutoEmail 

 

 

Những người thực hiện 

Trần Minh Tuấn 

• MSSV: 20205137 

• Email: tuan.tm205137@sis.hust.edu.vn 

• Trách nhiệm: Programmer 

 

 

 

Trần Thị Ngân Huyền  

• MSSV: 20203219 

• Email: huyen.ttn203219@sis.hust.edu.vn 

• Trách nhiệm: Business Analyst 

 

 

 

Nguyễn Quang Hưng 

• MSSV: 20183760 

• Email: hung.nq183760@sis.hust.edu.vn 

• Trách nhiệm: Front-end Designer 

 

 

 

 

  



AutoEmail Tên sản phẩmHướng dẫn sử dụng 

http:// sinno.soict.hust.edu.vn 8/9 

 

 

 

Lê Trọng Khánh 

• MSSV: 20194082 

• Email: khanh.lt194082@sis.hust.edu.vn 

• Trách nhiệm: Business Analyst 

 

 

 

Phạm Khánh Linh 

• MSSV: 22A4020102 – Banking Academy 

• Email: lynkdaring@gmail.com 

• Trách nhiệm: Content Creator 

 

 

 

Nguyễn Thế Nhật 

• MSSV: 20194347 

• Email: nhat.nt194347@sis.hust.edu.vn 

• Trách nhiệm: Programmer 

 

 

 

Nguyễn Hải Anh 

• MSSV: 20194222 

• Email: anh.nh194222@sis.hust.edu.vn    

• Trách nhiệm: Business Analyst 
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Phan Quang Trung 

• MSSV: 20193696 

• Email: trung.pq193696@sis.hust.edu.vn 

• Trách nhiệm: Content Creator 

 

 

 

Nguyễn Thế Vũ 

• MSSV: 20194214 

• Email: vu.nt194214@sis.hust.edu.vn 

• Trách nhiệm: Video Creator 

 

 

Trần Huy Tú 

• MSSV: 20184216 

• Email: tu.th184216@sis.hust.edu.vn 

• Trách nhiệm: Programmer 

 

 

 

 

 

Tổ chức 

Câu lạc bộ SINNO SOICT Innovation Club 

Địa chỉ : Phòng 205, toà nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội 
Email : sinno@soict.hust.edu.vn 
Website: http://sinno.soict.hust.edu.vn, http://soict.hust.edu.vn/sinno 
 

 


