
Hội thảo trực tuyến: Phân tích dữ liệu và ứng dụng 
khai thác quy trình tự động trong Tổ chức tài chính

Ngày 5/10/2021 (thứ Ba),  2PM - 3PM

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Miễn phí

Đối tượng tham dự: Trưởng phòng / Phó phòng các bộ phận sau:
• Phòng Tài chính, Kế toán
• Phòng Kiểm toán nội bộ / Kiểm soát nội bộ
• Phòng Mua, Bán, và Phòng Nhân sự

Làm thế nào để tối ưu hóa 
quy trình kinh doanh?

Đơn vị tổ chức



Trong thời kỳ chuyển đổi số, các tổ chức và doanh nghiệp 
đang có xu hướng dịch chuyển, tiến tới sử dụng các giải 
pháp phân tích dữ liệu (data analytics) và khai phá quy trình 
(process mining) nhằm mục đích khai thác, giám sát và cải 
tiến các quy trình trong hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng 
các giải pháp này giúp tăng hiệu quả hoạt động bằng cách 
giảm thiểu thời gian vận hành và hạn chế tác động của các 
lỗ hổng trong quy trình.

Vậy các tổ chức tài chính và ngân hàng cần hiểu rõ những 
vấn đề gì trong quá trình áp dụng các giải pháp khai thác 
quy trình tự động? Làm thế nào để tối ưu hóa được quy 
trình kinh doanh?

Tham gia buổi hội thảo trực tuyến do PwC Việt Nam phối 
hợp cùng Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) tổ chức để lắng 
nghe chia sẻ của các chuyên gia đến từ Việt Nam và Thụy 
Sỹ về những vấn đề trên. Vui lòng điền đơn đăng ký tham gia TẠI ĐÂY.

Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ:
● Cô Nguyễn Phương Khanh, 0933 270 366, 

nguyen.phuong.khanh@pwc.com.
● Cô Vũ Hà Huyền, 0988 649 288, 

daotao.vnba@gmail.com 

Nội dung chính

Tại sao các tổ chức tài chính cần ứng 
dụng khai thác quy trình tự động?

Phương thức tiếp cận của PwC

Các ví dụ điển hình và thử nghiệm demo

Đăng ký tham gia

Hỏi & Đáp

https://forms.gle/taE2vZBvtboV4B17A
mailto:nguyen.phuong.khanh@pwc.com
mailto:daotao.vnba@gmail.com


Diễn giả hội thảo

Ông Goh Yu Loong
Giám đốc
Dịch vụ quản lý rủi ro CNTT
PwC Việt Nam

Ông Peter Blank
Trưởng phòng
Dịch vụ khai thác quy trình 
thông minh
PwC Thụy Sĩ

Ông Tiết Ngọc Thạch
Trưởng phòng
Dịch vụ quản lý rủi ro CNTT
PwC Việt Nam
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