
 

Vui lòng xem kỹ : Bước 1 > Bước 2 > Bước 3 :  là các chức năng chính. 
Các hướng dẫn màu xanh bên dưới hỗ trợ việc đăng tin và xử lý lỗi. 

Hướng dẫn tạo tài khoản 

Kích hoạt tài khoản đã tạo 

Lưu nick cũ vào phần mềm 

Hướng dẫn đăng tin tự động 

Cách xử lý lỗi khi đăng tin  

Tại sao đăng được ít trang?  

Hẹn giờ đăng tin tự động 

 

Cách Xóa các tin đã đăng 

Quán lý danh sách bài đăng 

Tạo nhóm các trang miễn phí 

Hướng dẫn hẹn giờ Up/đẩy 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HẢI HÀ 
 

- Hà Nội:   Số 63, Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, HN 

- TP HCM:  Số 89/40/13, Nguyễn Hồng Đào, P14, Tân Bình 

- Website:  https://allpro.vn/bds 

- Liên hệ:  035.3635.123 

CÁC KÊNH HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG 
 

- ĐT/Zalo:  035.3635.123 (Mr Sinh) 

- Fanpage:  vBDS – Đăng tin Bất Động Sản 

- Nhóm zalo:  Nhóm 1 –  Nhóm 2 

- Youtube:  vBDS - Đăng tin Bất Động Sản 

Thứ 5 hàng tuần Học Đăng Tin tại: 
 

➢ Website: https://allpro.vn/hoc-dang-tin 

➢ Nhóm Zalo:  Học đăng tin – Đăng là có khách 

➢ Group Fb: Học đăng tin BĐS 

Đăng mãi không có khách?  
    Bạn muốn đăng tin hiệu quả hơn? 

Giới thiệu phần mềm Hướng dẫn cài đặt Hướng dẫn Update    Các video hướng dẫn 

Gợi ý: - Giữ phím Ctrl và click vào link để xem hướng dẫn 

 - File hướng dẫn này có thể đã cũ, tải file mới tại đây 

Uptin là gì? Tại sao phải Up? 3.2 

Bí kíp đăng tin xem tại: 

https://youtu.be/GcM9QQVTA8M
https://youtu.be/8kJu3SSaBoA
https://youtu.be/BQmVPrt4n5Q
https://youtu.be/N5-O61STM0U
https://youtu.be/KF0WM2ylb_k
https://youtu.be/kXKAHYiqOpI
https://youtu.be/u5uxblbUpGw
https://youtu.be/3kXo2EJeSCY
https://youtu.be/SRWkFVUIOv0
https://youtu.be/Yiql1XTB3FY
https://youtu.be/_iPP0lohmTw
https://youtu.be/_iPP0lohmTw
https://allpro.vn/bds
https://fb.com/allpro.vn
https://zalo.me/g/suuwci621
https://zalo.me/g/ivjcvb570
https://www.youtube.com/channel/UCCiODZEVKJOtHrQc4bxmWzw
https://allpro.vn/hoc-dang-tin
https://zalo.me/g/czdtvd306
https://www.facebook.com/groups/hocdangtin
https://youtu.be/tI3EUbKXhrA
https://allpro.vn/bds/cai-dat/
https://youtu.be/z2zWYJb_7CA
https://www.youtube.com/channel/UCCiODZEVKJOtHrQc4bxmWzw
https://www.facebook.com/allpro.vn
https://zalo.me/g/ivjcvb570
https://allpro.vn/bds
https://dl.dropboxusercontent.com/s/zchz8h04okkwkhc/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20vBDS%202022.pdf?dl=0
https://youtu.be/cztNB6LoGVc
https://www.youtube.com/channel/UCCiODZEVKJOtHrQc4bxmWzw

