


CHUYỂN ĐỔI SỐ TRẢI NGHIỆM
NGÀNH NGÂN HÀNG
Chuyển đổi số trải nghiệm là chiến lược cốt lõi đang mang lại những bước

tiến đáng kể cho ngành ngân hàng trong cải thiện và tối ưu hóa dịch vụ

khách hàng. Yếu tố then chốt này chính là chìa khóa giúp ngành ngân hàng

tạo lợi thế cạnh tranh, thích ứng thời cuộc từ đó phát triển bền vững hơn.

Khách hàng giao dịch 

sau khi TPBank triển 

khai hệ thống Livebank

Tăng

150% 

Chi phí vận hành chi nhánh 

hàng tháng tại Kuveyt Turk 

Bank (Thổ Nhĩ Kỳ)

Giảm

93% 

Thời gian mở tài khoản so với 

hình thức giao dịch truyền 

thống tại HSBC (Hong Kong)

Giảm

40% 

TỔNG QUAN

Số giờ sử dụng dịch vụ tại 

Bank of Communication 

(Trung Quốc)

Tăng

3 lần

"Đến nay, 95% tổ chức tín đang xây dựng và triển khai chiến

lược chuyển đổi số. Điểm quan trọng trong hoạt động

chuyển đổi số ngân hàng thời gian qua là đã hình thành hệ

sinh thái thông minh, mang lại trải nghiệm liền mạch trên

mọi lĩnh vực cho người dùng dịch vụ trên không gian số."

Ông Phạm Tiến Dũng
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam



Buổi hội thảo dự kiến sẽ được diễn ra

với sự tham dự của khoảng 100 đại

biểu. Thành phần tham dự bao gồm:

THÔNG TIN 
CHƯƠNG TRÌNH

Thành phần tham dự

Các cấp lãnh đạo bao gồm CIO, CDO, CEO

của các ngân hàng.

Các đơn vị báo chí: Dân Trí, VNExpress và

CafeF. Địa điểm

Sheraton Saigon Hotel

Từ 8:00 – 13:00 

Ngày thứ 5, 15/09/2022

Thời gian
Các phòng ban chuyển đổi số, bán lẻ, chăm

sóc khách hàng,... của các ngân hàng.



Chức danh

DIỄN GIẢ 4

MK Group

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN
08:30 Đón khách và trải nghiệm

09:20 Thực trạng chuyển đổi số ngành ngân hàng ở

Việt Nam và trên thế giới – GRG Banking

09:50 Giải pháp chuyển đổi số trải nghiệm ngành

ngân hàng trong thời kỳ 4.0 - AIONtech

10:10 Teabreak và trải nghiệm

10:40 Ứng dụng Chuyển đổi số trong chuyển mạch

tài chính - Napas

11:00 Công nghệ phát hành thẻ nhanh trong nâng

cao trải nghiệm ngành ngân hàng – MK Group

11:20 Tọa đàm

11:45 Tiệc trưa

Chức danh

DIỄN GIẢ 3

Napas

Chức danh

DIỄN GIẢ 2

Hyosung

Chức danh

DIỄN GIẢ 1

GRG Banking

Founder

BÀ PHẠM NGỌC MAI ANH

AIONtech

09:35 Xu hướng ứng dụng VTM trong vận hành hoạt

động của Ngân hàng – Hyosung



ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH

01

Chương trình quy tụ các

chuyên gia hàng đầu

trong ngành và trong lĩnh

vực chuyển đổi số

02

Tiếp cận các chủ đề và xu

hướng mới để ứng dụng

vào công tác Chuyển đổi

số tại ngân hàng

03

Các thông tin và giải pháp

ứng dụng công nghệ vào

tăng cường trải nghiệm

khách hàng hiện nay

04

Trải nghiệm thực tế các

công nghệ Chuyển đổi số

trải nghiệm dành cho

ngành ngân hàng



Trải nghiệm công nghệ chuyển 

đổi số ngành ngân hàng

Bên cạnh chương trình tọa đàm, khách mời còn có

thể trải nghiệm thực tế các giải pháp công nghệ

chuyển đổi số trải nghiệm ngành ngân hàng đang

trở thành xu thế trong thời điểm hiện nay. Hệ thống STM và Kiosk tự phục vụ

Công nghệ thực tế ảo
Metaverse

Quầy giao dịch thông minh và cá
nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Công nghệ OCR và tích
hợp đọc thẻ CCCD



ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Trung tâm chuyển mạch tài chính 

quốc gia và cung ứng hạ tầng 

thanh toán bán lẻ cho nền kinh tế

Napas
Tập đoàn cung cấp các giải pháp 

chuyển đổi chi nhánh và tài chính 

tự phục vụ hàng đầu cho các 

ngân hàng trên thế giới

Hyosung
Dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính thông 

minh và là Top 3 nhà cung cấp hàng 

đầu trong ngành tài chính tự phục vụ 

trên toàn thế giới

GRG Banking

Công ty chuyên sâu về các 

giải pháp Xác thực Bảo mật số 

và Thẻ thông minh

MK Group

Công ty hàng đầu Việt Nam 

về giải pháp bảo mật cho 

Chính phủ và Ngân hàng

VietSunshine

Tổ chức hàng đầu về Sales và Marketing 

được thành lập bởi Hiệp Hội Quản trị 

Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) trực 

thuộc Bộ Kế Hoạch Đầu Tư

CSMO Việt Nam



AIONtech là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực

AIoT - Trí tuệ nhân tạo vạn vật (Artificial

Inteligence of Things) để tạo ra các giải pháp

chuyển đổi số đột phá cho doanh nghiệp

Việt Nam.

AIONtech phát triển các giải pháp chuyển

đổi số "Make in Vietnam" bằng những công

nghệ mới nhất như trí tuệ nhân tạo kết hợp

cùng với các thiết bị IoTs thông minh để ứng

dụng vào các ngành: Ngân hàng, Viễn

thông, Y tế, Bán lẻ, Giáo dục, Năng lượng.

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Internet of Thing (IoT)

INTERNET VẠN VẬT

Đơn vị tổ chức
Công ty Cổ phần Chuyển đổi số Tiên Phong AIONtech

Artificial Intelligence (AI)



Trụ sở: Tầng 7, tòa nhà PLS, 366 Nguyễn Trãi,

Phường 08, Quận 05, TP. Hồ Chí Minh

Hotline: 09 4846 0808

Văn phòng Hà Nội: 165 Thái Hà, Quận Đống Đa,

TP. Hà Nội

Xin chân thành cảm ơn

Thông tin liên hệ

Email: hello@aiontech.vn

Website: aiontech.vn


