
 
 

   
 

GÓI/TÍNH NĂNG BASIC PRO BUSINESS ENTERPRISE 

Số lượng người tham gia 100 100 300 500 - 1,000 

Số lượng license tối đa Mua Free 1-9 10-99 50+ 

Hỗ trợ kỹ thuật Online Help Center Ticket & Live Chat Ticket, Live Chat, & Phone Ticket, Live Chat, & Phone 

Chu kỳ thanh toán – Theo năm Theo năm Theo năm 

Họp nhóm không giới hạn 
    

Gọi video 1:1 không giới hạn 
    

Thời gian họp nhóm/ 1 lần đăng nhập 40 phút 30 giờ 30 giờ 30 giờ 

Ghi lại cuộc họp Lưu trữ PC 
Lưu trữ trên máy tính và 1 GB trên 

cloud /1 license 

Lưu trữ trên máy tính và 1 GB trên 

cloud /1 license 

Lưu trữ trên máy tính và không giới hạn 

GB trên cloud /1 license 

Hội nghị qua điện thoại – Toll-based Toll-based Toll-based 

Chia sẻ màn hình 
    

Chia nhóm trong cuộc họp 
    

Backgroup ảo 
    

ID cuộc họp cố định 
    

Chat nhóm và chat riêng tư 
    

Quyền quản lý của host  
    

Ghi chú thích trên màn hình được chia 

sẻ 
    

Bàn phím, chuột điều khiển từ xa 
    

Bảng trắng (Whiteboard) 
    

Chia sẻ đồng thời nhiều màn hình 
    

Mã hóa TLS 
    

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI ZOOM MEETINGS



 
 

Mã hóa AES-256 
    

Phòng chờ 
    

Tích hợp Zoom vào các thiết bị hội 

nghị 
    

Ghim đồng thời nhiều người tham gia 
    

Làm nổi bật nhiều người 
    

Tính năng Filters 
    

Tính năng bỏ phiếu (biểu quyết) – 
   

Đồng chủ trì cuộc họp và người chủ 

trì thay thế 
– 

   

Chỉ định người thay thế lên lịch cuộc 

họp 
– 

   

REST API – Pro REST API Rate Limits REST API Rate Limits REST API Rate Limits 

Khả năng tương tác với Skype for 

Business (Lync) 
– 

   

Livestream trên Faceboook, Youtube, 

… 
– 

   

Tính năng báo cáo – 
   

Quản lý người dùng – 
   

Ghi phụ đề trực tiếp – 
   

Cổng thông tin quản trị – – 
  

Tích hợp LTI – – 
  

Ghi lại phụ đề video – – 
  

Quảng bá thương hiệu – – 
  

Quản lý Domains – – 
  

SSO – – 
  

Tính năng phiên dịch – – 
  

Quản lý và hỗ trợ khách hàng – – – 
 

Đánh giá – – – 
 

 


