
ĐÀO TẠO BÁN HÀNG – GIẢI PHÁP RPA

Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel
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Tổng quan RPA
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RPA giúp giải phóng con người khỏi những 
công việc thủ công. Cho phép nhân viên tập 
trung vào việc xây dựng các mối quan hệ, các 
nhiệm vụ có giá trị, mang tính chuyên môn 
sáng tạo.

GIỚI THIỆU CHUNG

24/7 available

400% Earn on investment

70% R e d u c t i o n  i n 

Data Entry costs

30% R e d u c t i o n  i n 

Labor costs

30% Boost in  

productivity

RPA là lực lượng lao động kỹ thuật 
số được kiểm soát bởi con người

RPA là phần mềm, mô phỏng hoạt động của 
con người thông qua giao diện người dùng

Robots thực hiện các công việc khối 
lượng lớn, tính chất lặp đi lặp lại, yêu 
cầu xử lý nhanh và độ chính xác cao 
hơn con người

Khái niệm RPA (Robotic Process Automation) 
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GIÁ TRỊ MANG LẠI

Chính xác
Tăng cường 

tuân thủ

Robot phần mềm được lập 
trình để làm việc theo quy tắc. 
Chúng tuân thủ, nhất quán, không 
bao giờ mệt mỏi và không bao 
giờ mắc sai lầm.

Robot thực hiện nhiệm vụ 1 
cách đáng tin cậy, giảm rủi ro. 
Mọi thứ chúng làm đều được 
giám sát. Con người có toàn 
quyền kiểm soát để mọi hoạt 
động diễn ra theo đúng tiêu 
chuẩn hiện hành.

RPA có thể giảm chi phí xử lý 
lên đến 80%. Trong ít hơn 12 
t h á n g ,  hầu  hế t  c á c  d o a n h 
nghiệp đều nhận được lợi 
tức đầu tư (ROI) tốt hơn và 
giảm chi phí tích lũy.

Giảm chi phí

Trên toàn bộ các đơn vị kinh 
doanh của doanh nghiệp, RPA 
có khả năng thực hiện song 
song một lượng lớn số lượng 
hoạt động, từ máy tính để bàn 
sang môi trường đám mây. Các 
robot bổ  sung có thể  được 
triển khai nhanh chóng với chi 
phí tối thiểu, đáp ứng nhu cầu 
tăng về khối lượng công việc 
theo thời vụ.

Mở rộng 
nhanh chóng

Nhân viên là những người đầu 
tiên được trải nghiệm lợi ích 
của RPA vì giúp họ loại bỏ các 
hoạt động không gia tăng giá 
trị và giảm tải công việc.

Cải thiện hiệu suất 
công việc

1 2 3 4 5
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CÔNG NGHỆ
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02
Ví dụ cụ thể về RPA
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Nhiều quy trình, quy định yêu cầu 
bắt buộc tuân thủ

Khó khăn trong việc hợp nhất các hệ thống 
để rút ngắn thời gian xử lý các quy trình lõi.

Hệ thống CNTT đa dạng, phức tạp,  chưa 
có sự kết nối Thiếu đồng bộ thông tin 

Khối lượng công việc thủ công lớn, đặc 
biệt trong tài chính kế toán, quản lý chuỗi 
cung ứng, nhân sự, CNTT…

Giải pháp giúp tự động hóa 
và tối ưu quy trình

Giải pháp có chi phí hợp lý với thời 
gian hoàn vốn ngắn (< 6 tháng)

Giải pháp không làm thay đổi 
các hệ thống CNTT hiện có, 
giảm thiểu rủi ro gây ra do các 

tác động lên các hệ thống 

Giải pháp triển khai nhanh 
và tạo ra các cải tiến ngay 
lập tức

25% lượng công việc có thể được thực hiện bởi robot

70% lượng công việc thủ công có thể được giảm thiểu

Với RPA

Thách thức Giải pháp

Giải pháp Viettel: Robotic Process Automation (2)
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EXAMPLE PROCESS | XỬ LÝ HÓA ĐƠN
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EXAMPLE PROCESS | XUẤT HÓA ĐƠN TỰ ĐỘNG
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 Shipment scheduling and tracking

 Order-to-cash

Logistics

Manufacturing

Viettel

Dự án đang triển khai

 Quản lý chuỗi cung ứng

 Quản lý tồn kho

 Trích xuất/ di chuyển dữ liệu 

 Xử lý thay đổi thông tin chuyến bay

 Đối chiếu chứng từ trong vận hành tín dụng

 Cảnh báo/ thực hiện xử lý sự cố vận hành mạng lưới 

viễn thông

 Đối chiếu dữ liệu đồng bộ tiền đi/ tiền về với 

sao kê ngân hàng

 Đối chiếu và lập tờ khai thuế

 Audit các hệ thống truyền dẫn

Tiết kiệm 90-95% thời gian

Tỉ lệ chính xác 100%
Giảm 3 lần chi phí

Tiết kiệm 60% - 67% thời gian

Tỉ lệ chính xác 100%

Tiết kiệm 85%-93% thời gian

Tỉ lệ chính xác 100%

MỘT SỐ CASE THAM CHIẾU



11

Low Medium High

F&L (Cargo) OperationsMaintenance & 
Engg.

Airport 
Services 

Sales & 
Service 

Product 
Management 

HR IT & Admin

Asset Allocation and 
Tracking 

Material Management 

Sales & Operations 
Planning 

Auditing

HR Surveys & 
Policies

Goal Setting 

Marketing Planning

IT Budget Planning

Routes and Scheduling

New Route and 
Capacity Planning 

Technology 
Transformation

Auditing

Key KPIs: Performance 
Report, Goal Achievement, 
Utilization, Sales Report 

Sales and Distribution

Key KPIs
Product wise sales, 

Penetration, Growth in new 
markets, RASK & CASK 

Financial Settlements 

Customer Acquisition 
Planning

Campaign 
Management 

E-Commerce 

Key KPIs
Sales, BLF/PLF, Category 
Penetration, Click-through

Slot Management 

Task Management 

Baggage Handling 

Operational 
Performance

Catering

Lounge Management

Key KPIs
CSAT Score, TAT, IROP, 

Wastage 

MRO Scheduling 

IROP Planning 

Procurement, SLA 
Monitoring

Group Operations 

Turn around services

Asset Allocation 

Key KPIs
Asset Utilization, Productivity, 

Cost Reductions

Gate Assignment

Fleet Assignment

Customer Complaint

Ground Transportation 

Crew Accommodations 

Bag Management 

Key KPIs
Customer Complaints, Hotel & 

Transportation Cost, 
Onboarding, Ground Time 

Asset Tracking

Outbound Orders 

Dispatch Routing

Picking & Packing

Loading

Warehouse Space 
Allocation

Key KPIs
CSAT, ESAT, Compliance Cost, 
Arrest Leaks & Faulty Payouts 

Heatmap cơ hội tự động hóa trong ngành hàng không

CƠ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA
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CƠ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA
Trong lĩnh vực Retail
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HEAT MAP CƠ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TRONG NGÀNH VIỄN THÔNG

Viễn thông 
thuộc nhóm 
ngành có tỷ 
lệ ứng dụng 

RPA cao nhất 
(cùng với 

ngành Y tế, 
BFSI, IT và 

bán lẻ).
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CƠ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA
Trong lĩnh vực Bất động sản

Real Estate Portfolio
Management

Facilities
Management

Compile legal
and contractual
documentation

Manage and report
critical dates and

milestones

Manage portfolio
data and

documents

Abstract lease
and associated

documents

Manage payments
and receivables

Conduct
reconciliation and
manage disputes

Conduct lease
audit

Report on
compliance and

FASB13 requirements

Schedule facilities
management

activities

Process utility billing 

Monitoring utility
consumption

Create inventory

Manage Security
Access

Workplace 
Optimization

Monitor and refine 
workspace optimization

 Manage occupancy

Maintain space and 
occupancy data

Capital Projects 
Management

Report cost,  schedule, 
scope, quality, safety, and 

risk

Review and process 
payments

 Manage change order 
process

 Complete asset 
documentation

 Archive documents

 Perform financial contract 
closeout

Performance 
Management

 Manage purchase orders

Manage relationship 
database

Conduct budget 
reconciliations

 Allocate cost to 
appropriate P&L

Programs 
Management

 Calculate carbon 
footprint

 Report sustainability 
metrics

Develop Facilities and 
Administration rate

Develop labor rate

Perform billing

High More than 70% of activities can be automated Medium Between 30% and 70% of activities can be 
automated 

Real Estate and Operations Workplace and Capital Projects Performance and Programs



15TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL | 

HEAT MAP CƠ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA NGÀNH Y TẾ

60% chuỗi 
giá trị trong 

ngành y tế có 
thể hưởng 
lợi từ RPA

Ít nhất 36% 
quy trình có 
thể được tự 

động hóa 
nhờ RPA
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HEATMAP CƠ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA TRONG LOGISTICS

Good Receipts Updates & 
Amendments

Update Batch No, Serial

Generate Pick Lists 

Shipment Creation 

Ship. Document Gathering 

Ship Tracking

BOL  Creation

Carrier Selection Handle Order Inquiry

 Create & Send Quote 

 Inventory Panning &  
Optimization  Order Prioritizations 

Order Entry

Order Modification/ 
Cancellation

 Order Allocation
 RM Communications  

Management

Authorize RMA

Create RMA

Create Return Shipment 
Order

Doc. Handling

High High Automation Potential Medium Medium Automation Potential

Warehouse Management Logistics Administration Reverse LogisticsInquiry & Quotes

 EDI Exception Handling 

Order Management

 Schedule Return Pick up

Goods  Receipts 

Match Grs With Planned 
Arrivals Shipment Creation  Create & Send Quote 
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HEATMAP CƠ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA NGÀNH SẢN XUẤT

SUPPLIER 
MANAGEMENT PROCUREMENT LOGISTICS INVENTORY AND 

PLANNING MANUFACTURING CUSTOMER DELIVERY

RFP / RFQ generation 
and data aggregation

Purchase order 
creation and matching

Logistic service 
provider contract 

management

Demand and supply 
daily reports BoM generation Order status updates

Vendor mapping 
(metadata search)

Matching and 
reconciliation of invoice 

and goods receipt

Performance based 
delivery time updates

Material transaction 
updates Predictive maintenance

Return processing, 
automated order 

information collection

Contracts management Vendor performance 
reports

Delivery management 
and tracking, proof of 

delivery

Material master data 
maintenance, e.g. PDM 

and ERP

Production plan 
generation

Customer complaint 
handling, order 
information and 

forwarding

Vendor selection Freight tendering
Customs clearance 

documentation 
handling

Demand forecasting Production cell-to-cell 
data transfer  

Supplier risk 
management

Material requirement 
and shortage reports EDI data handling Available to Order 

(dynamic delivery time) Scrap / Waste reporting
 

Update scorecards and 
dashboards

Vendor managed 
inventory (VMI) reports 

and replenishment

Shipping information 
generation and 

extraction

Inventory level 
optimization

In-cell quality control & 
cross-referencing

 

High Automation Potential

Medium Automation Potential
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CƠ HỘI TỰ ĐỘNG HÓA NGÀNH NĂNG LƯỢNG

Energy 
& Utilities

Ngành năng lượng & tiện ích có thể 
tiết kiệm từ 237 đến 813 tỷ USD 

mỗi năm nhờ công nghệ RPA
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03
Triển khai RPA như thế nào?
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Phạm vi

Mức độ trưởng thành của 
trung tâm vận hành robot

Quy trình khởi đầu Quy trình cấp 
phòng ban

Mới nổi

Quy trình cấp tổ 
chức

Trưởng thành

Quy trình cá nhân

Tăng tốc, tự động 
hóa do nhân viên 

dẫn dắt

TransformingTransformingChứng minh Bắt đầu Mở rộng Chuyển đổi

N/A

Dưới 10
Số lượng Robots

Hàng nghìn

Automation Hub

Task Mining

Process Mining

Sản phẩm tối ưu khám phá 
cơ hội tự động hóa

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI TỰ ĐỘNG HÓA
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HÀNH TRÌNH RPA
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Quy trình trưởng 
thành và ổn định

Các quy trình thủ 
công lặp đi lặp lại

Quy trình dựa trên 
quy tắc

Không có ngoại lệ 
hoặc tỷ lệ thấp

Các quy trình với DL 
đầu vào có thể đọc 
được theo chuẩn

Có thể thay đổi 
phương pháp xử lý

Tiết kiệm được 
nhân sự bằng tự 

động hóa

Khối lượng công 
việc lớn

NGUYÊN TẮC TRIỂN KHAI TỰ ĐỘNG HÓA
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MÔ HÌNH TRIỂN KHAI TỔNG QUAN
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04
Danh mục dịch vụ VTS 
cung cấp
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“VTS cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai end to end các sáng kiến tự động hóa cho doanh 
nghiệp được thực hiện dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng”.

Tư vấn Triển khai Quản lý Vận hành Tối ưu
- Tư vấn công nghệ
- Hỗ trợ lựa chọn đối tác
- Nhận diện và đánh giá 
các use case tự động hóa
- Phát triển các business 
case triển khai tự động hóa
- Đánh giá tuân thủ và rủi 
ro
- Bảo mật

- Quản trị chương trình tự 
động hóa
- Nhận diện các yếu tố ngoại lệ
- Xây dựng giải pháp và thiết 
kế kỹ thuật
- Ghi lại, ánh xạ và cập nhật 
quy trình
- Trích xuất dữ liệu từ các hệ 
thống không đồng nhất
- Tận dụng kho lưu trữ các 
thành phần và tiện ích dựng 
sẵn
- Tích hợp AI tự động hóa 
thông minh
- Tích hợp hệ thống của doanh 
nghiệp

- Bảo trì các quy trình tự 
động hóa
- Hỗ trợ nâng cấp
- Chăm sóc khách hàng
- Hỗ trợ và bảo trì
- Kiểm tra và QA
- Quản lý phiên bản và 
phối hợp cập nhật
- Quản lý thay đổi

- Quản lý hạ tầng
- Quản lý ứng dụng
- IT help desk

- Nhận diện những giá 
trị từ những tính năng 
mới và phân tích lợi ích 
của chúng
- Liên tục bổ sung, nâng 
cấp, di chuyển và hợp 
nhất
- Tài liệu hóa những 
trường hợp triển khai tốt 
nhất trong thực tế và 
các giải pháp thúc đẩy



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


