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プログラム内容


コロナ禍後のテクノロジーの進化とその影響

企業におけるDX推進にかかるSWOT分析

DXを効率的に進めるための適応型ソリュション

ベトナムでのDX推進事例のご紹介

質疑応答
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参加無料

お申込方法

新型コロナの世界的な拡大により、DXは、ビジネスにおけるシナジーを生み
出すための必須ツールであり、かつwithコロナ時代に会社として適応していく
ためにも欠かせないテクノロジーソリューションと考えられるようになりまし
た。在宅勤務、電子文書、オンライン会議、人事労務管理システムなどのツー
ルは従来から存在していましたが、それらは既にMust-haveのツールといって
も過言ではありません。また、特に年末年始の時期は、プロアクティブな組織
改革や業務プロセス改善をスタートさせるのに最適なタイミングといえます。


本ウェビナーでは、ベトナムのDX推進状況とそのSWOT分析をもとに、これか
ら皆様がバックオフィス業務効率化、2023に市場競争力向上のためDX化を検
討していく参考となるよう、ベトナムにおけるDX推進事例や最適なDXツール
をご紹介しながら解説していきます。
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SỰ CHUYỂN DỊCH 

ĐƯỢC CẬP NHẬT SAU ĐẠI DỊCH
CÔNG NGHỆ SỐ
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Trưởng Bộ phận Hành chính & 

Quản lý nội bộ
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Kế toán trưởng
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Nội dung chương trình
Sự chuyển dịch & tác động của công nghệ sau đại dịch

Phân tích SWOT về chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Giải pháp thích nghi để tối ưu vận hành trong hoạt động chuyển đổi số

Một số ví dụ điển hình các doanh nghiệp đã chuyển đổi số tại Việt Nam

Giải đáp vướng mắc cùng diễn giả

01

02

03

04

05

tr
ực

 t
uy

ến
 q

ua
 z

o
om

Miễn phí tham dự

Sự bùng phát mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 cho thấy vai trò nổi bật của số hoá và công 
nghệ số khi giúp chúng ta tương tác, làm việc và thích nghi theo một cách thức hoàn toàn 
mới. Công việc từ xa, chứng từ điện tử, hội họp trực tuyến, quản trị nhân sự bằng hệ thống, 
đã xuất hiện nhiều năm nhưng chỉ nở rộ thành xu hướng trong thời kỳ Covid-19. Đến thời 
điểm hiện tại, khi thế giới và Việt Nam đã đi đến gần cuối chặng đường của năm 2022, 
chuyển đổi số đã không còn là câu chuyện của riêng ai mà trở thành cơ hội giúp doanh 
nghiệp giải quyết những thách thức trong vận hành và quản lý một cách có chủ đích. 


Bên cạnh một số góc nhìn đa chiều về sự chuyển dịch công nghệ số sau đại dịch, chuyên đề 
hội thảo đặc biệt trong dịp cuối năm này sẽ góp phần phác họa rõ nét hơn bức tranh số của 
thời đại, mang đến những ví dụ điển hình và cụ thể nhất của các doanh nghiệp đã tham gia 
chuyển đổi số, giúp người tham dự có thể chủ động cân nhắc lựa chọn và tận dụng tối đa 
các giải pháp công nghệ tiên tiến, nâng cao tính hiệu quả, linh hoạt, minh bạch, gia tăng 
năng lực cạnh tranh trên thị trường cho năm 2023 sắp đến.
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