SMS247.VN HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN AMAZON SES
Amazon SES tên đầy đủ là Amazon Simple Email Service là một dịch vụ SMTP server cho phép người dùng gửi
email marketing với số lượng lớn có giá thành rẻ và chất lượng tốt nhất hiện nay (giá chỉ 0,1$/1000 email). Với tốc
độ gửi rất nhanh, khả năng vào Inbox luôn cao và đặc biệt là phương thức thanh toán tiện lợi (bạn chỉ cần nạp
trước tiền bằng thẻ VISA giống như SIM điện thoại, gửi bao nhiêu Amazon sẽ tự động trừ trong thẻ bấy nhiêu) do
đó hiện nay dịch vụ Amazon SES đang là sự lựa chọn hàng đầu của các cá nhân và doanh nghiệp trong giải pháp
Email Marketing.
Lưu ý:
Bạn đăng ký visa tại ACB chỉ 15 phút là có thẻ – Lưu ý nên dùng visa debit để đến ngày thanh toán thì nạp
tiền vào (tầm 5 hàng tháng AMZ sẽ tự gọi lệnh thanh toán vì vậy bạn cần nạp từ mồng 1 cho chắc).
Để sử dụng hiệu quả dịch vụ Amazon SES các bạn có thể sử dụng phần mềm Email Marketing Online do
chính SMS247.VN cung cấp! (Đơn giản chỉ cần lập tài khoản và sử dụng toàn bộ trên giao diện Web – Không
cần cài đặt gì thêm lên máy tính của bạn)

Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Amazon SES:
Bước 1: Đăng ký tài khoản
Đăng ký thành viên bằng cách truy cập vào link sau: https://console.aws.amazon.com/ses/home để đăng ký dịch vụ
gửi email marketing SES của Amazon (Simple Email Service). Điền email và chọn I am a new user như hình sau
rồi nhấn Sign in using our secure server:
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Tiếp tục điền đầy đủ các thông tin tài khoản như hình sau rồi nhấn Continue:
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Nhấn Sign up for AWS để khởi tạo tài khoản:
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Điền đầy đủ các thông tin (nên điền luôn thông tin thẻ tín dụng của các bạn), lưu ý phần Zip or Postal Code cần
điền đúng mã của tỉnh của bạn, có thể xem zip code của tỉnh
mình https://www.tnd.vn/khachhang/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=72, phần số điện thoại phải điền số
điện thoại thật để xác thực cho bước sau, nhấn Create Account and Continue để khởi tạo tài khoản:
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Điền các thông tin trên thẻ tín dụng của bạn vào (chọn visa hoặc master đúng với thẻ của bạn) và nhấn Continue:
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Bước 2: Xác thực số điện thoại
Phần Country Code chọn Vietnam(+84), phần Phone number thì để măc định số điện thoại mà bạn đã khai báo ở
bước 1, nhấn Call Me Now để bên Amazon gọi điện xác thực:
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Nếu số điện thoại bạn khai báo là có thật thì ngay lập tức tổng đài tự động của Amazon sẽ gọi điện để xác thực
đồng thời trên trình duyệt web sẽ hiển thị số pin của bạn, nếu bạn không biết nhiều về tiếng Anh thì cứ… tự tin mà
nhấn nút nghe và không cần biết họ nói gì, tuy nhiên khi họ ngừng nói hãy bấm 4 số pin mà họ cung cấp trên
website vào và giữ máy cho đến khi họ tự kết thúc cuộc gọi.
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Nếu số Pin bạn nhập chính xác thì sẽ được báo như hình sau, nhấn Continue để chuyển sang bước tiếp theo:
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Bước 3: Chọn gói dịch vụ và xác nhận đăng ký
Kết thúc bước 2 sau khi nhấn Continue bạn chọn gói Basic (Free) như hình rồi nhấn Continue:

SMS247.VN

Check mail bạn sẽ nhận được Email thông báo xác thực tài khoản, nhấn vào link liên kết để xác nhận:
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Đăng nhập vào tài khoản như hình sau:

SMS247.VN
Vào Services chọn SES như hình sau:
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Nhấn Sign Up For Amazon SES để kết thúc công việc xác thực đăng ký tài khoản:
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Thông thường sẽ mất vài tiếng để Amazon xác minh tài khoản của bạn, đến khi Amazon setup xong sẽ gửi email
thông báo thành công và bạn vào lại link trên sẽ không còn nút Sign Up for Amazon SES nữa.

Bước 4: Nâng cấp tài khoản
Mặc định tài khoản Basic của Amazon là cho phép bạn gửi 200 mail/ ngày, do đó bạn cần nâng cấp tài khoản lên
để được phép gửi 10.000 email/ ngày.

Bạn truy cập lại vào trang quản lý của Amazon SES, tiếp tục bấm vào nút Request Production Access.

SMS247.VN
Điền đầy đủ các thông tin như hình sau:
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Đợi khoảng vài tiếng đến 24 tiếng nếu mọi thông tin của bạn đều chuẩn xác sẽ có email như sau gửi về thông báo
nâng cấp thành công:
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Vào lại phần SES sẽ thấy giới hạn gửi email là 10.000 email/ ngày:
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Bước 5: Tạo Access Key ID và Secret Access Key
Tại trang quản lý của Amazon SES bạn click chuột vào tên tài khoản sau đó chọn Security Credential:
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Click vào Access Key (Access Key ID and Secret Access Key):
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Click Creat New Access Key:
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Nhấn Show Access Key để lấy thông tin Access Key ID and Secret Access Key, bạn có thể download thông tin
về để lưu trữ, thông tin này sẽ được sử dụng trong phần thiết lập trong công cụ gửi Email Marketing Online tại
SMS247.VN
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Bước 6: Đăng ký xác thực địa chỉ Email gửi mail
Click vào Email Addresses -> Verify a New Email Address
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Điền email bạn muốn dùng để gửi email marketing vào (bất cứ email nào mà bạn sở hữu) -> nhấn Verify this
Email Address
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Bạn vào email vừa đăng ký để nhấn xác nhận, sau khi xác nhận xong thì khoảng 1-2 phút email của bạn sẽ được
xác nhận và có trạng thái là verified như hình:
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Ngay từ bây giờ bạn đã có thể sử dụng email marketing của Amazon SES với giới hạn 10.000 email/ ngày với chi
phí chỉ khoảng hơn 20.000 vnđ/ ngày, nếu sử dụng liên tục Amazon sẽ tự động nâng cấp bạn lên mức 25.000
email/ngày – bạn tha hồ gửi với tốc độ 10 email/giây.
Để sử dụng hiệu quả dịch vụ Amazon SES các bạn có thể sử dụng phần mềm Email Marketing Online do chính
SMS247.VN cung cấp !

Chúc bạn thành công!

Liên hệ: WWW.SMS247.VN
Hotline: 04.3869.7373 - 0988815656

