Hội thảo công nghệ IoT, AI và RPA tại Việt Nam
Lời giới thiệu
Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp và lời cảm ơn chân thành tới quý công ty.
Trong dịp này với chủ đề IT hóa công ty chúng tôi tổ chức buổi hội thảo tại 3 khu công nghiệp với chủ đề “Hiện
thực hóa! Triển lãm công nghệ IoT, AI và RPA nhà máy tại Việt Nam”.
Tại hội thảo này, chúng tôi sẽ giới thiệu các ví dụ thực tế về IoT, AI, RPA và Digital Annealer trong các hoạt động
của nhà máy, khu công nghiệp và hoàn toàn có thể ứng dụng ngay lập tức.
Sự hiện diện của quý công ty là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Kính thư
Lịch trình
Công ty TNHH Fujitsu Việt Nam

Tại Bình Dương
Thời gian: Thứ 2 ngày 15/07/2019 từ 08:30～12:00 (tiếp đón khách từ 08:00)
Địa điểm : Sân golf Sông Bé
Tại Hồ Chí Minh
Thời gian: Thứ 3 ngày 16/07/2019 từ 08:30～12:00 (tiếp đón khách từ 08:00)
Địa điểm: Khách sạn Sheraton

Chương trình dự kiến
08:30～09:00

Triễn lãm cũng diễn ra đồng thời với hội thảo

Chương trình có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

【Bài phát biểu chính】
Xu hướng phát triển nhà máy thông minh và cải cách sản xuất kĩ thuật số của Fujitsu

09:00～09:30

Ứng dụng IoT vào sản xuất ～Ứng dụng thực tiễn～

09:30～09:45

Giải lao

09:45～10:15

Ứng dụng RPA (Robotics Process Automation)

10:15～11:05

【Bài phát biểu đặc biệt】
Tối ưu hóa hiện trường sản xuất! Cải cách nhà máy với Digital Annealer

11:05～11:20

Giải lao

＊Demo tại khu vực triển lãm

＊Demo tại khu vực triển lãm

11:20～11:50

Giải pháp bảo mật hệ thống do Fujitsu Việt Nam đề xuất

11:50～12:00

Phiên bản mới nhất của phần mềm nhân sự, tính lương EZ-Manage

■Miễn phí tham dự

■Ngôn ngữ: Tiếng Nhật (được phiên dịch ra tiếng Việt)

Nội dung hội thảo và triển lãm
08:30～09:00

Xu hướng phát triển nhà máy
thông minh và cải cách sản xuất
kĩ thuật số của Fujitsu

※Triển lãm sẽ diễn ra đồng thời với hội thảo
Hội thảo

[Từ khóa] Giải pháp nhà máy thông minh của Fujitsu, xu hướng ngành
sản xuất

Những nỗ lực của Fujitsu trong việc cải cách kĩ thuật số
ngành sản xuất trong bối cảnh sự cạnh tranh ngày càng khốc
liệt.

Phân tích
công việc

Mô phỏng

Phân tích, so
sánh dữ liệu

An toàn

Trực quan hóa
sản xuất

09:00～09:30

Ứng dụng IoT vào sản xuất
～Ứng dụng thực tiễn～

Hội thảo
Triển lãm

[Từ khóa] IoT、trực quan hóa dữ liệu, phân tích/ so sánh dữ liệu, an toàn
thiết bị
Giới thiệu cụ thể về ứng dụng giải pháp IoT để trực quan hóa số lượng thông tin
khổng lồ trong nhà máy và thúc đẩy nhận thức về cải tiến theo quan điểm mới.
Trực quan hóa dữ liệu

Thu thập dữ liệu

Phân tích
dữ liệu realtime

AI

Trực quan hóa tổng thể nhà máy

Phân
tích hình
ảnh

Platform
Network/ Interface

Tập hợp dữ
liệu kiểm tra
an toàn

Giám sát tình hình sản
xuất

09:45～10:15

Ứng dụng RPA
(Robotics Process Automation)

Hội thảo
Triển lãm

[Từ khóa] Tự động hóa công việc hàng ngày bằng RPA, 4 kĩ thuật ứng dụng
Các robot phần mềm sẽ thực hiện thay các công việc hàng ngày nâng cao hiệu quả.
Ví dụ về ứng dụng trong thực tiễn.

Nâng cao mức độ tự động hóa
Các dịch vụ bao gồm tự động hóa
nhập dữ liệu giấy và sửa lỗi đọc OCR

Đơn giản hóa liên kết hệ thống
Sử dụng RPA cho I/F để cải tiến hệ thống và
phát triển mà không ảnh hưởng đến các hệ
thống hiện có

10:15～11:05

Tích hợp ảo các quy trình công việc
được phân lô nhỏ

Triển lãm

Ứng dụng: Tối ưu hóa trình tự sản xuất, kế hoạch nhân sự, tuyến đường
vận chuyển bằng xe không người lái, tuyến đường vận chuyển trong nhà
máy
Digital Annealer

Xây dựng nghiệp vụ mới với RPA
Sử dụng RPA vào xây dựng nghiệp vụ
mới để thực hiện nhanh chóng.
Lấy hàng xuất kho theo
thứ tự trên đơn hàng nên
sẽ đi qua cùng 1 chỗ
nhiều lần nên hiệu quả
thấp

11:20～11:50

Hội thảo

[Từ khóa] Tối ưu hóa các vấn đề khác nhau trong lĩnh vực
sản xuất!
Giải quyết các vấn đề không thể giải quyết được bằng các máy
tính thông thường với kĩ thuật mới của Fujitsu, được lấy cảm
hứng từ các hiện tượng lượng tử!

Tự động hóa
sử dụng RPA
hiện tại
Cải thiện khả năng sử dụng
bằng work flow ảo

Tối ưu hóa hiện trường sản xuất!
Cải cách nhà máy với Digital Annealer

Giải pháp bảo mật hệ thống

Hội thảo
Triển lãm

[Từ khóa] Bảo vệ đa tầng, tấn công mạng
Ở bất kì tổ chức nào, chỉ một tầng bảo mật sẽ không thể bảo vệ toàn diện
và hacker hoàn toàn có thể nhanh chóng tìm ra lỗ hổng. Chúng tôi giới
thiệu cách giải quyết các cuộc tấn công mạng bằng cách bảo vệ đa tầng
đồng thời sử dụng các giải pháp như tường lửa, quét phần mềm độc hại,
hệ thống phát hiện xâm nhập, mã hóa dữ liệu.

11:50～12:00

Tối ưu hóa
tuyến đường di
chuyển

Rút ngắn và tối ưu hóa
quãng đường di
chuyển; hiển thị cho
người vận hành

Phiên bản mới nhất của
phần mềm quản lý nhân sự,
tính lương EZ-Manage

Hội thảo
Triển lãm

[Từ khóa] Bảng chấm công, lương, trực quan hóa dữ liệu, phiên
bản Web
Chúng tôi đã nâng cấp phiên bản cũ để thân thiện với người dùng hơn
và cung cấp phiên bản Web dễ nhìn của phần mềm quản lý nhân sự và
tính lương “EZ-Manage” được hơn 100 khách hàng sử dụng.
Chúng tôi sẽ giới thiệu cả dashboard trực quan hóa dữ liệu mới.

EZ-Manage
Phần mềm quản lý nhân sự, tính lương
Dashboard

Tuyển dụng

Employee selfservice

Nhân sự

Chức năng phê
duyệt

Chấm công

Payroll
Lương

Cách đăng kí tham dự
Mail: jocseminar@vn.fujitsu.com
Xin hãy điền những thông tin sau và gửi lại vào email bên dưới trước thời hạn đăng kí.

Thời hạn đăng kí: ngày 03/07 (Thứ tư)
Phiếu đăng kí
Hãy lựa chọn □ Thứ hai ngày 15/07/2019
địa điểm tham dự

□ Thứ ba ngày 16/07/2019

Sân golf Sông Bé
Khách sạn Sheraton

Tên công ty
Bộ phận
Chức danh
Tên
Địa chỉ email
Số điện thoại
■

Liên hệ:

FUJITSU VIETNAM LIMITED
TEL
：+84-24-22203113
E-Mail ：jocseminar@vn.fujitsu.com
Phụ trách：Nhung (Tiếng Nhật, Tiếng Việt）

Thông tin được khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng bởi Fujitsu Co.,Ltd và các công ty thuộc tập đoàn Fujitsu cho các mục đích sau:
•
Liên lạc liên quan đến hội thảo và tiếp đón vào ngày diễn ra hội thảo
•
Thông tin về các sự kiện/ hội thảo và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ

Chỉ dẫn địa điểm
77 Đại lộ Bình Dương,
Lái Thiêu, Thị xã Thuận
An, tỉnh Bình Dương,
Việt Nam

Sân golf Sông Bé

88 Đồng Khởi, phường
Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Khách sạn Sheraton

お申込み方法は裏面になります

