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I. Điều kiện cần để cài Zalo Messenger 
Để cấu hình thành công Zalo Messenger bạn cần số thông tin sau: 

• Chứng chỉ SSL của site Bitrix 24 của bạn phải hợp lệ. Ban có thể kiểm tra nó 

https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html. Dán domain của site bạn vào và kiểm tra 

• Admin account của Bitrix24: Bạn cần có quyền admin để cài đặt 

• Một Zalo Official Account (OA) đã được xác thực bởi Zalo 

• Một ứng dụng liên kết với Zalo OA trên, ứng dụng này phải 

o Đang hoạt động  

o Được Zalo cấp tất cả các quyền để sử dụng Zalo OA APIs. 

Thông tin chi tiết các bước cài đặt có thể xem ở video: https://youtu.be/PWlsiagHikY 

https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
https://youtu.be/PWlsiagHikY


 

 

 

II. Các quá trình và dữ liệu trao đổi 
Dữ liệu người dùng luôn được quan tâm đặc biệt về bảo mật cũng như an toàn. 

• HTTPS để gửi nhận data 

• Hệ thống chỉ lưu thông tin cơ bản của người dùng: domain, tên người liên hệ, email người liên 

hệ, các tokens của Bitrix24 và Zalo. 

 

Quá trình cài đặt 



 

 

 

Gửi tin nhắn từ Zalo vào Bitrix 

 

Gửi tin nhắn từ Bitrix sang Zalo 



 

 

III. Cài đặt Zalo App 
Chọn ứng dụng Zalo Messenger, chấp nhận các điều khoản và permission sau đó bấm nút Install. 

 

Zalo Messenger sẽ sử dụng các Permission: 

• Open Channels (imopenlines)  

• CRM (crm)  

• Users (user)  

• Chat and Notifications (im)  

• Creating and managing Chat bots (imbot)  

• Data storage (entity)  

• Instant system messages (without access to service user channel) (pull)  

• Service channel for instant system messages (subscription for information on updates of all 

available system items) (pull_channel)  

• Messaging service (messageservice) 

• List (list) 

Sau khi bấm nút Install, vào app Zalo messenger, bấm Finish install để hoành thành quá trình cài đặt 

app. 



 

 

 

Sau khi app cài đặt thành công, sẽ reload vào giao diện của app. 

 

 



 

 

IV. Liên kết Official Account với Open Channel 
Mở app Zalo Messenger để liên kết Official Account(OA) với Open Channel 

 

• OA List: danh sách Zalo Official Account kết nối với Open Channel đã được config 

• Channel: Danh sách open channel của bitrix client 

• OA ID: Official Account ID 

• OA Secret: Official Account Secret 

 Lưu ý: tại một thời điểm, chỉ có một official account kết nối với một open channel 

1. Đăng ký OA và kiểm tra các quyền cần thiết 

a. Official Account 
Bạn cần đăng ký 1 tài khoản OA để tích hợp với Bitrix. 



 

 

 

Tài khoản OA của bạn phải được xác thực đầy đủ bởi Zalo trước khi tiến hành tích hợp với Bitrix24. Mặc 

định mỗi khi được cấp một tài khoản OA bạn cũng sẽ được cấp kèm một ứng dụng Zalo  

b. Ứng dụng Zalo 
Bạn cần 1 ứng dụng Zalo để đại diện cho tài khoản OA của bạn để giao tiếp với người dùng Zalo và Bitrix. 

Bạn cần có một ứng dụng Zalo nếu chưa có và cần đăng ký quyền đầy đủ với Zalo. 

Để tạo ứng dụng bạn vào:  

 

Bạn có thể nhấn nút Thêm ứng dụng mới hay nhấn vào danh sách ứng đụng đang có của bạn. 



 

 

 

Hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đang trong trạng thái đang hoạt động. 

 

Bạn cũng nhớ đăng ký cá quyền bên dưới cho ứng dụng của mình. Nếu chưa được duyệt, nhấn nút Nộp 

xét duyệt để đăng ký duyệt. 



 

 

 

 

2. Thêm một OA 
Để thêm OA, nhập thông tin của oa (id, và secret key lấy trong official account zalo), chọn open channel 

cần thêm, sau đó bấm nút Save 

 

3. Sửa OA 
Để sửa thêm tin oa đã config, chọn oa cần sửa trong list danh sách oa. 



 

 

 

Nhập thông tin cần sửa, lưu ý chỉ có thể sửa thông tin open channel và oa secret, và chỉ có thể chọn 

những open channel nào chưa được config, sau đó bấm nút Save. 

4. Xóa OA 
Để xóa thông tin OA, chọn oa cần xóa, sau đó bấm vào nút x. 

 

Popup xác nhận xóa hiện ra, chọn Delete để xóa 



 

 

 

V. Active imconnector Zalo Messenger với Open channel trong 

Contact Center của bitrix client 
Để active imconnector của zalo chat sau khi cài app với open channel mong muốn, đăng nhập vào bitrix 

client, vào mục Contact Center, chọn zalo connector 

 

 

Sau đó chọn open channel cần kết nối, config users in queue (đây là users sẽ nhận tin nhắn từ zalo 

client), permissions,..Sau đó bấm nút connect. 



 

 

 

VI. Hướng dẫn config Webhook trong Zalo Official Account config để 

nhận tin nhắn từ Zalo client 
Sau khi active thành công imconnector với open channel, bấm nút Copy để copy link hook (đây là api để 

nhận tin nhắn từ zalo Official Account). 

 

Paste vào  mục Webhook URL trong Zalo Official Account setting page. 



 

 

 

Ngay bên dưới, nhấn vào một trong các nút Kiểm TRA và sau đó nhấn Gửi sự kiện để kiểm tra việc giao 

tiếp giữa ứng dụng Zalo với Zalo Messenger app hook trên Bitrix24. Kết quả nên có màu xanh với thông 

điệp thành công ở góc phải bên trên. Kết quả trả về bên trong khung màu đỏ cho biết có lỗi đâu đó. Bạn 

có thể gửi chúng tôi báo lỗ để được hổ trợ. 
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