NTT DATA Việt Nam trân trọng kính mời quý
khách tham dự hội thảo với chủ đề:

Nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa chi phí
vận hành trong công tác quản lý kho
Với mong muốn giới thiệu tới Quý vị một hệ thống công nghệ thông tin nhằm tối
ưu hóa kết quả kinh doanh trong lĩnh vực phân phối và sản xuất tại Việt Nam.
Công ty NTT DATA Việt Nam tổ chức buổi hội thảo với chuyên đề “Nâng cao hiệu
quả và tối ưu hóa chi phí vận hành trong công tác quản lý kho”
Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ tập trung giới thiệu đến quý khách hàng giải pháp

L-Series, là giải pháp giữ vai trò quan trọng trong ngành sản xuất bao gồm việc quản lý
kho. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn chia sẻ những kinh nghiệm trong “Ứng dụng hệ
thống CNTT để tối ưu hoá hiệu suất kinh doanh”, mà chúng tôi hy vọng quý khách hàng
sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan về vấn đề này .
Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý khách hàng tham dự hội thảo

Thời gian:
Địa điểm:
Ngôn ngữ:
Số lượng:

13:30 – 16:15 (Buổi chiều)
Thứ tư, ngày 27 tháng 09 năm 2017
Khách sạn Norfolk
(Số 117, Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM)
Tiếng Việt & Tiếng Anh (Hỗ trợ tiếng Nhật)
50 Người (*)

Đối tượng tham dự :

Lưu ý:
- Phí đăng ký: Miễn phí
- Do số lượng chỗ ngồi có
hạn, nên chúng tôi sẽ ưu tiên
các trường hợp đăng ký trước
(*)



Ban Giám Đốc



Quản lý bộ phận sản xuất



Quản lý bộ phận kho



Quản lý bộ phận IT

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc email:
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Thời gian biểu

Thời lượng

13:30 - 14:00

30 phút

14:00 - 14:05

05 phút

14:05 - 14:10

05 phút

Chủ đề

Tiếp đón quan khách
Phát biểu khai mạc hội thảo
- Người trình bày: Ông Muratake Norihiko
Giám đốc chi nhánh TP.HCM

Giới thiệu NTT Data Việt Nam
Giới thiệu tổng quát về giải pháp L-Series
- Người trình bày: Ông Nieda Tomoyuki
Chuyên viên Tư vấn giải pháp cao cấp, Phụ trách bộ phận kinh doanh

14:10 - 14:30

20 phút

Với kinh nghiệm toàn cầu vốn có của chúng tôi trong các lĩnh vực kho vận, sản xuất, phân phối và
bán lẻ. Bên cạnh đó NTT DATA Việt Nam còn cung cấp giải pháp Quản lý chuỗi cung ứng toàn diện
với tên gọi L-Series.
- Đề xuất giải pháp L-Series
- Thảo luận (Q&A) về giải pháp L-Series

L-Series Warehousing
- Người trình bày: Ông Nguyễn Hòa Khánh – Trưởng bộ phận kinh doanh

14:30 - 15:25

55 phút

NTT Data cung cấp một hệ thống dễ vận hành và dễ sử dụng, có thể đáp ứng nhiều yêu cầu của
người dùng với các vị trí công việc khác nhau, ngay cả với bất cứ ai có ít kinh nghiệm về hệ thống
CNTT. Giải pháp quản lý kho sử dụng chung các thiết bị quét mã vạch tiện dụng, hỗ trợ việc quản lý
không chỉ các vật liệu thành phẩm, bán thành phẩm mà còn giúp quản lý các nguyên liệu đầu vào.
- Đề xuất giải pháp quản lý kho L-Series Warehousing
- Demo giải pháp quản lý L-Series Warehousing
- Trao đổi, thảo luận với quý khách hàng:
+ Khách hàng có thể chia sẻ 3 vấn đề khó khăn trong hoạt động kho hàng ngày
+ Cách thức giải quyết vấn đề khó khăn nêu trên bằng cách sử dụng L-Series Warehousing

15:25 - 15:40

15 phút

15:40 - 15:55

15 phút

Giải lao (tiệc trà)
Phát biểu từ khách hàng NTT Data về Quản lý kho L-Series
- Người trình bày: Ông Sakai Naoki
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kho lạnh CLK

Thông báo về chương trình khuyến mãi và quà tặng
15:55 - 16:00

05 phút

16:00 - 16:15

15 phút

NTT DATA mong muốn áp dụng chương trình giảm giá đặc biệt cho các
doanh nghiệp / Quý khách hàng tham gia hội thảo
- Người trình bày: Ông Nguyễn Hòa Khánh - Trưởng bộ phận kinh doanh

Kết thúc hội thảo
Gửi lời cảm ơn đến quý khách hàng. Nhận quà và chụp ảnh lưu niệm với toàn thể quan khách

Lưu ý : Chương trình có thể được thay đổi nhằm đáp ứng với diễn biến thực tế của hội thảo

Để biết thêm thông tin và đăng ký, xin vui lòng liên hệ qua điện thoại hoặc email:
Mr. Khánh: [T] 028.35130260 Ext: 1205 [M] 0908 954 369 [E] Khanh.Nguyen@nttdata.com
© 2017 NTT DATA VIETNAM

