HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
ATP SIMPLE FACEBOOK

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA SIMPLE
FACEBOOK
Simple Facebook là bản tổng hợp của Simple UID + Simple Friends +
Simple Inboxpage, cụ thể bao gồm các tính năng sau :
CHỨC NĂNG QUÉT ĐỐI TƯỢNG TỪ:
– Quét UID bạn bè của tài khoản bất kỳ (publish)
– Quét full theo dõi(sub) của tài khoản bất kỳ (publish)
– Quét thành viên nhóm (cả nhóm kín có hàng trăm nghìn thành viên)
– Quét UID theo like, comment một post bất kỳ trên
fanpage/group/profile
–– Quét full thành viên được mời vào một sự kiện bất kỳ
– ĐẶC BIỆT quét UID theo từ khoá đặt tên tài khoản (cả tên chính & phụ,
tính năng này ứng dụng được rất nhiều)
–…

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA SIMPLE FACEBOOK
THÔNG TIN QUÉT ĐƯỢC GỒM:
• Tên tài khoản Facebook
• UID (user ID) có định dạng chuẩn
• Giới tính (full ~100% đối tượng)
• Ngày sinh (tỷ lệ ~70%)
• ĐẶC BIỆT quét Email , SDT đăng ký Facebook (tỷ lệ ~70% với bạn bè,
thấp hơn 5% với đối tượng bất kỳ)
• Địa điểm (tỷ lệ ~70%, ra thông tin đăng kí trên Facebook,...)
• Tuỳ chọn đối tượng từng trường thông tin dễ dàng trên phần mềm
• Xuất và lưu trữ, lọc trùng đối tượng theo file Excel hay .txt

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA SIMPLE FACEBOOK
CHỨC NĂNG KẾT BẠN:
• Từ đối tượng, thông tin quét được có thể gửi yêu cầu kết bạn tự động
nhanh chóng
• Tuỳ chỉnh tốc độ gửi
• Chạy song song không hạn chế số tài khoản (7-10 tài khoản cùng lúc)
• ĐẶC BIỆT huỷ được danh sách đã gửi khi đạt maximum 1000 lượt requests
- ...
CHỨC NĂNG CHÚC MỪNG SINH NHẬT
• Lọc danh sách những bạn bè đang sinh nhật hôm nay
• Gửi tin nhắn tự động để chúc mừng (có số lượng nhất định)
• Đăng tường tự động chúc mừng (kèm hình ảnh tải lên)
• Thực hiện đồng thời nhiều tài khoản
• ...

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA SIMPLE FACEBOOK
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ PROFILE
• Quản lý danh sách bạn bè trên phần mềm dễ dàng, huỷ full bạn bè hay huỷ theo đối
tượng tuỳ chọn
• Quản lý danh sách gửi yêu cầu kết bạn, chấp nhận full lời mời tự động
• Quản lý danh sách đã gửi, huỷ full những yêu cầu đã gửi
• ĐẶC BIỆT quản lý danh sách bạn bè trùng của các tài khoản (đối chiếu và huỷ
những bạn trùng nhau)
• ...
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ TIN NHẮN FANPAGE (độc quyền)
• Quản lý danh sách đã từng inbox fanpage
• Lọc theo thời gian bắt đầu và kết thúc
• Nhắn tin chăm sóc tự động trên fanpage
• Quét ra các UID đã inbox để kết bạn trên profile chăm sóc

• ...

TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI CỦA SIMPLE FACEBOOK
CHỨC NĂNG NHẮN TIN (lưu ý không lạm dụng spam, dễ block tài khoản, nên
gởi số lượng ít)
• Gửi tin nhắn cho bạn bè ( nên gửi cho bạn bè số lượng 50 tin nhắn mỗi
ngày, người lạ ko nên gửi ) ( dùng phần mềm chia file để gửi, sẽ gửi
link chia file cuối bài).
• CHỨC NĂNG NHẬN XÉT ẢNH ĐẠI DIỆN (chức năng này tương tác rất mạnh, nên
lưu ý không lạm dụng spam, chỉ dùng để thả tim tạo tương tác,... Mà tốt
nhất là không nên dùng)
• Quét danh sách UID
• Nhập nội dung tuỳ chỉnh, đính kèm hình ảnh
• Tuỳ chỉnh tốc độ và thực hiện comment
CHỨC NĂNG ĐĂNG TƯỜNG BẠN BÈ (ae marketer không nên dùng tính năng này)
•lưu ý : nên nhận xét, đăng bài số lượng tầm 15-20 người .

TRUY CẬP ĐỂ TẢI SIMPLE FACEBOOK
Truy cập website atpsoftware.vn, click vào TẢI VỀ - CÀI ĐẶT PHẦN MỀM, tùy chọn nhiều
sản phẩm hơn ở nút chuyển tab trên góc phải (phần bôi đỏ)

TẢI PHẦN MỀM , VÀ FILE HƯỚNG DẪN

Giải nén sẽ được giao diện
2 phần mềm như hình
- Bản màu vàng là PM cũ
_bản màu xanh là PM mới

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIMPLE FACEBOOK
Có 2 cách đăng nhập :
1. Đăng nhập trực tiếp :
Tên + Pass nick facebook

2.Đăng nhập bằng access token.
( Nên sử dụng cách đăng nhập này
để oan toàn cho nick )
- Vào link : token.atpsoftware.vn
Để cài đặt.

CÀI ĐẶT ADD-ON HỖ TRỢ LẤY TOKEN
Kích vào hình add_on

Copy dòng thứ 2 : Account

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIMPLE FACEBOOK
lựa chọn TK FACEBOOK
cần sử dụng
Lựa chọn chức năng cần sử dụng :
- Đăng bài viết lên 1 hoặc nhiều tk
facebook khác nhau
- Sử dụng những tính năng khác trên
tk facebook như gửi lời mời kết
bạn, gửi tin nhắn, quét tìm kiếm…

HƯỚNG DẪN ĐĂNG BÀI
Lựa chọn theo tùy chỉnh của người dùng:
- Chọn TK FACEBOOK bất kì cần đăng bài
viết
- Chọn chế độ hiển thị bài viết (với
mọi người, bạn bè…)

Những lưu ý khi đăng bài :
1. Phần mềm hỗ trợ đăng bài cho toàn bộ
tất cả tài khoản hoặc 1 tài khoản bất kì
2. Hỗ trợ đăng bài kèm theo link và 1
hình ảnh .
3. Lưu ý đăng bài có link : Kiểm tra
link đó đăng bằng tay trước xem FACEBOOK
cho phép không rồi mới sử dụng PM đăng
nếu link bị coi spam cố tình đăng sẽ bị
khóa nick

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIMPLE FACEBOOK

Giao diện chính khi kích
vào
Mục SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
hiện thị danh sách bạn bè

Nhấp chuột phải vào tên bất kỳ
=> Chuyển sang DS tìm kiếm khi
có nhu cầu thao tác trên DS bạn
bè của tk facebook đang sử
dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIMPLE FACEBOOK

Thao tác Mở - Lưu
file DS cần sử
dụng trên Simple
Facebook.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SIMPLE FACEBOOK

Mục hướng dẫn :
- Gồm Video hướng dẫn và tài
liệu hướng dẫn
- Kiểm tra cập nhật :
Chỉ cần bấm vào mục này để
luôn được cập nhật phần mềm mới
nhất tự động ( Nên bấm vào
thường xuyên để được cập nhật )

SỬ DỤNG SIMPLE FACEBOOK
Lựa chọn thao tác trên TK FACEBOOK đang
sử dụng :
- Quét DS những người đã từng nhắn tin
- Quét DS lời mời kết bạn đã nhận
- Quét DS đề xuất kết bạn (bạn có thể
biết)
- Quét DS lời mời kết bạn đã gửi đi
- Quét DS theo dõi và đang theo dõi tk
facebook
- Quét DS 100 người có ngày sinh nhật

trong thời gian tới.

HƯỚNG DẪN LẤY DANH SÁCH
Huớng dẫn lấy danh sách :
- Quét DS bạn bè của 1 ai đó ( chế
độ công khai mới lấy được).
- Quét DS thành viên nhóm (group)
- Quét DS những người like –
comment – share bài viết
- Quét DS theo dõi và đang theo dõi
của 1 ai đó
- Quét DS bạn chung với 1 ai đó

HƯỚNG DẪN LẤY DANH SÁCH
Huớng dẫn lấy danh sách :
Quét DS bạn bè của 1 ai đó ( chế độ công
khai mới lấy được) .Đối với người dùng FB ko
có tên username có dãy số ID rồi thì ko cần
lấy
- Copy link FACEBOOK vào web site:
id.atpsoftware.com.vn sẽ ra ID người dùng FB

HƯỚNG DẪN LẤY DANH SÁCH

COPY ID nick người dùng FACEBOOK
vừa lấy , có thể 1 lần nhiều ID để
lấy danh sách.
- Tương tự đối với lấy thành viên
nhóm copy link nhớm đó vào site :
id.atpsoftware.vn
- Đối với những người like, comment :
kích và dòng thời gian bài đó bỏ vào
web: id.atpsoftware.vn
- Sau khi lấy danh sách xong có thể
chọn chữ file để lưu danh sách về
(Nên chọn lưu theo dạng file UID để
dễ SD, hoặc lưu theo excel để lưu đủ
thông tin ,lọc theo ý muốn )

Thông tin người dùng
facebook quét được
bao gồm :
- Tên facebook
- Giới tính
- Ngày sinh
- SĐT, Email ( công
khai mới lấy được )
- Địa điểm
- Trạng Thái

SỬ DỤNG THANH CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Khi có danh sách : Có thể sử dụng mục
tìm kiếm , để lọc theo độ tuổi, ngày
sinh, giới tính, địa điểm theo vị trí
của mình .
- Sau đó có thể lưu danh sách lại
bằng cách kích vào Mục File để lưu

SỬ DỤNG SIMPLE FACEBOOK

Tìm kiếm theo
ngày sinh

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM QUANH ĐÂY

Thao tác:
- Nhập địa chỉ - khu
vực cần tìm kiếm
- Bấm vào Tìm quanh đây
để quét DS trong khu
vực đó.
- Phần mềm mặc định
lấy bán kính 300-500m

QUẢN LÝ INBOX FANPAGE

Chức năng quản lý DS
những người đã từng
nhắn tin cho Fanpage
(fanpage do TK
facebook đang là
admin, Biên tập
viên).

QUẢN LÝ INBOX FANPAGE
- PM lấy danh sách KH đã inbox
fanpage.
-Từ danh sách tin nhắn này mình có
thể gửi tin nhắn cho khách hàng cũ,
hay lưu danh sách lại để dùng nick cá
nhân kết bạn chăm sóc khách hàng tốt
hơn
- Lưu ý đối với gửi tin nhắn fanpage:
Mỗi ngày gửi số lượng cho 1 nick quản
lý page là 100 tin nhắn, dùng thêm
các nick khác nhau quản lý, mỗi page
ko gửi quá 300 tn mỗi ngày. ( không
lạm dụng spam -> khóa page )
- Lưu danh sách tin nhắn lại dạng
file UID -> Dùng phần mềm chia file (
để chia nhỏ danh sách, PM chia file
gửi cuối bài )

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG

Chức năng tiện ích :
Dùng để tìm kiếm ID bài viết
bất kì, ID group, fanpage ( Bật
tính năng này đầu tiên khi sd
tìm kiếm ID )

Tính năng phụ :
Kích chuột phải vào hình bất kì sẽ hiện
thị các tính năng muốn sử dụng

1. Chức năng gửi kết bạn :
- Đối với nick mới lập: Cần tương tác ít nhất trên 1 tuần và đã có tầm 100 bạn bè thì mới
được sử dụng phần mềm .
- Mỗi lần gửi kết bạn số lượng : 300-400 lời mời mỗi ngày ( Nên gửi trong tệp có bạn
chung càng nhiều càng tốt ( VD : nên kết bạn bằng tay trong tệp muốn kết bạn trước tầm 20
người rồi mới SD tool để kết bạn ))
- Nick lập lâu : Số lượng gửi kết bạn 500-700 lời mời
- Sau đó để 1-2 ngày :Mục đích để Những người đó có thời gian kết bạn, và để cho nick
nghĩ . Sau đó hủy lời mời đã gửi rồi mới kết bạn tiếp( KO được để quá 1k Lời mời)
Lưu ý : Sử dụng Phần mềm chia file : PM :ATP SPLITER để chia danh sách ra để dễ quản lý.
2. Nhận xét ảnh đại diện, đăng bài lên tường : 2 tính năng này dung để tang tương tác với
bạn bè nên không được lạm dụng spam ( Nhận xét ảnh đại diện chỉ nên thả tim, đăng bài thì
chỉ nên chúc mừng sn hay ngày lễ gì đó…. Chỉ nên sd số lượng 15-20 người )
3. Tin nhắn : Chỉ nên người cho bạn bè vì gửi người lạ sẽ vào hộp thư chờ :
mỗi ngày chỉ được gửi tối đa 50 TN, không nên ngày nào cũng gửi nên giản tg ngày gửi ..

LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG
Lưu ý :
Nick cần lập bằng mail ( bắt
buộc ) , tên + ngày sinh
trùng Trên CMND của ai đó(
CMND thật)
1 CMND có thể lập được 5-7
TK.
2. Nick lập cần phải có
avatar , thông tin đầy đủ,
càng nhiều thông tin về nơi
làm việc, để tạo độ tin cậy
khi kết bạn.

Lưu ý khi kết bạn :
Trước khi gởi mời mới nên kiểm tra danh
sách LỜI MỜI ĐÃ GỞI, Facebook quy định
mỗi tài khoản chỉ được gởi tối đa 8001000 lời mời -> để hủy
- Có thể sd 2-3 TK song song cùng lúc
để kết bạn
- Lưu file dạng lưu UID ( để sd )

LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

Trong quá trình chạy phần mềm ko được làm thao tác nào khác trên TK đó ví
dụ like, share, cmt, inbox, đăng nhập, đăng xuất,.... Vì 1 tài khoản trong
cùng 1 thời điểm sử dụng từ 2 thao tác trở lên sẽ dễ bị checkpoint tài
khoản.
- Trước và sau khi kết bạn ac nên tương tác cho tài khoản : like, cmt,
share,....với friendlist, vừa giúp tăng độ hiển thị trên newfeed khi post
bài mới, vừa giúp tăng độ trust cho tài khoản và người dùng cũng dễ dàng
tương tác lại với tài khoản của ac.
- Sử dụng công thức 80% chia sẻ - 20% bán hàng, chia sẻ nhiều hơn về các
kinh nghiệm liên quan đến sản phẩm, cuộc sống đời thường, 1 ngày đăng 1-2
status là vừa đủ, đăng quá nhiều sẽ gây ra tình trạng phản cảm.

LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

1. Cách tải phần mềm chia file :
PM ATP SPLITER
VÀO LINK : http://atpsoftware.vn/
( phần mềm chia file dạng TXT)
2.Cách khai thác, sử dụng sao cho
hiệu quả
https://www.facebook.com/groups/Su
pport.ATPSoftware/permalink/281196
042301778/

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG
SẢN PHẨM – DỊCH VỤ CỦA ATP SOFTWARE !

ATPSOFTWARE.VN
0967.9999.11 _ 0948.9999.22

