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PHẦN MỀM QUÉT EMAIL – SỐ ĐIỆN THOẠI TỰ ĐỘNG 

I. Giới thiệu: Worldmailer có chức năng chính là tự động quét và lấy email, số điện thoại từ 

website chỉ định. 

1. Đầu vào: Địa chỉ website (vd: rongbay.com) 

2. Đầu ra: Danh sách tất cả các email, số điện thoại có trong toán bộ website đầu vào. 

II. Các chức năng chính: 

1. Truy xuất các link con của website: Tự động lấy tất cả các link con của website đầu 

vào. Ví dụ: Bạn đưa vào là “rongbay.com” thì phần mềm sẽ tự động lấy tất cả các trang 

con của site. 

 

 
 

(Hình 1: Ảnh dữ liệu trên phần mềm) 

 

2. Truy xuất email: Phần mềm quét qua tất cả các trang con và truy xuất lấy ra danh 

sách email kèm link, tiêu đề chứa những dữ liệu trên 
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(Hình 2: Danh sách email truy xuất) 

3. Truy xuất số điện thoại: Phần mềm quét qua tất cả các trang con và truy xuất lấy ra 

danh sách số điện thoại kèm link, tiêu đề chứa những dữ liệu trên 

 

 
 

(Hình 3: Danh sách số điện thoại truy xuất) 

 

4. Chức năng kiểm tra email hợp lệ: Phần mềm sẽ quét qua tất cả các email đầu ra, 

kiểm tra và loại bỏ những email không hợp lệ (Email không hợp lệ là những email 

không tồn tại do người dùng nhập bừa, vd: 133232323@gmail.com hoặc những email 

đã bị khóa) 

mailto:133232323@gmail.com
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(Hình 4: Click vào “Verify” để tiến hành lọc bớt email không hợp lệ). 

 

 
 

(Hình 5: Kết quả sau khi chạy kiểm tra email). 

 

5. Xuất danh sách email và số điện thoại ra file excel:  Sau khi truy xuất và kiểm tra 

hợp lệ xong thì chúng ta có thể xuất danh sách kết quả ra file excel để lưu trữ hoặc 

dùng vào việc khác. 
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(Hình 6: File dữ liệu excel xuất ra từ phần mềm). 

 

6. Lưu trữ dữ liệu đầu ra tự động: Phần mềm cho phép người dùng tùy chọn lưu trữ 

kết quả truy xuất (Email và Số điện thoại) vào cơ sở dữ liệu trực tuyến và dùng chính 

dữ liệu này để thực hiện bước gửi email tự động một cách dễ dàng. Dữ liệu lưu trữ sẽ 

được phân ra theo nhóm để tiện quản lý. 

 

 

 
 

(Hình 7: Dữ liệu được lưu theo nhóm). 
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7. Gửi email tự động: Có 2 chế độ gửi email tự động để lựa chọn 

a. Tuần tự: Emai sẽ được gửi tuần tự theo 1 khoảng thời gian thiết lập. 

 

 
(Hình 8: Chính sách gửi email tuần tự). 

 

b. Không tuần tự: Email sẽ được gửi tự động nhưng khác với ở cách a là giữa 

những lần gửi thì có độ trễ khác nhau, chính sách này tối ưu hơn để tránh bị spam. 

 

 
(Hình 9: Chính sách gửi email không tuần tự). 

 

c. Hệ thống email mẫu đồ sộ và đặc sắc 
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(Hình 10: Thư viện mẫu). 

 

 
 

(Hình 10: Phần gửi email). 

 

 

8. Tracking (Đánh giá kết quả gửi email): Là chức năng để người kiểm tra email gửi đi 

đã được nhận hay chưa và người nhận đã mở email ra đọc bao nhiêu lần 
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