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CHUỖI HỘI THẢO KHU CÔNG NGHIỆP THÔNG MINH  

- Chương trình dự kiến -  

- Thời gian: 08g30 – 11g30, ngày 05/11/2020 

- Địa điểm: Hội trường Lầu 5, Tòa nhà Trung tâm Hành chính, Lô A59/I, 

Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, 

TP.HCM 

Thời gian Chương trình 

08g30 – 09g00 

Checkin & tham quan triển lãm, demo giới thiệu các giải pháp CNTT 

ứng dụng trong hoạt động sản xuất, quản lý, kinh doanh của các 

doanh nghiệp, nhà máy  

09g00 – 09g05 Giới thiệu chương trình 

09g05 – 09g10 

Phát biểu khai mạc  

Ông Đào Xuân Đức, Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các khu chế xuất và 

công nghiệp TP.HCM (Hepza) 

09g10 – 09g30 

DELMIA APRISO - Giải pháp quản lý vận hành sản xuất thông minh  

Ông Nguyễn Ngọc Văn Thành, Tổng Giám đốc CTCP AES Việt Nam 

Ông Nguyễn Duy Thiên, Giám đốc chi nhánh CTCP AES Việt Nam  

09g30 – 09g50 

Chuyển đổi số thành công cho doanh nghiệp chế biến và sản xuất với 

Lạc Việt - SureERP  

Ông Phạm Hữu Thời, Giám đốc phát triển ERP, Trung tâm giải pháp 

doanh nghiệp BSC, Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt   

09g50 – 10g05 

Giới thiệu giải pháp kết nối giao thương, xây dựng chuỗi cung ứng 

cho các Doanh nghiệp KCN, KCX TP.HCM 

Bà Nguyễn Thu Trang,  Phó Chủ nhiệm chương trình Kết nối giao 

thương, Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu công nghiệp TP.HCM 

10g05 – 10g20 
Tối ưu quản trị doanh nghiệp sản xuất với Netsuite ERP  

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc giải pháp NetSuite, BTM Việt Nam 

10g20 – 10g35 

Thực tiễn ứng dụng giải pháp công nghệ cho hoạt động quản lý tại 

Khu CVPM Quang Trung  

Bà Nhiêu Trân, Trưởng bộ phận Giải pháp công nghệ, QTSC  

10g35 – 10g45 
Giải pháp quản lý điều hành từ xa  

Bà Đỗ Ngọc Khánh Trâm, Trung tâm viễn thông, QTSC 

10g45 – 11g15 Hỏi đáp 

11g15 – 11g20 
Phát biểu bế mạc  

Ông Vũ Quang, Phó Giám đốc, QTSC 

11g20 – 11g30 

Tham quan triển lãm, demo giới thiệu các giải pháp CNTT ứng dụng 

trong hoạt động sản xuất, quản lý, kinh doanh của các doanh nghiệp, 

nhà máy 
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Danh mục các giải pháp demo tại khu vực triển lãm KCN Vĩnh Lộc  

Giải pháp triển lãm Đơn vị 
Vị trí  

gian hàng 

Giải pháp số hóa nhà máy Hitachi Vantara 01 

- Tối ưu hoạt động thiết bị bằng AI và IoT 

- Giải pháp đọc tài liệu tự động 

- Ứng dụng Robot & Drone trong Công nghiệp 

- Camera đa năng hỗ trợ kiểm soát nhà máy 

- Theo dõi nhà xưởng từ xa 

- Hộp UV diệt khuẩn 

TMA Solutions 03 - 04 

Các giải pháp quản lý nhà máy, kho HPT 05 

DELMIA APRISO - Giải pháp quản lý vận hành 

sản xuất thông minh  
AES 06 

- Hệ thống quản lý camera thông minh (VMS)  

- Hệ thống giám sát bảo vệ thông minh 

(MiGuard)  

- Hệ thống quản lý, chia sẻ, bảo mật tài liệu 

- Hệ thống họp trực tuyến (Suremeet) 

QTSC 07 

Giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp 

SureERP 

Lạc Việt 08 

Giải pháp tối ưu quản trị doanh nghiệp sản xuất 

với NetSuiteERP 

BTM Global 09 

Phần mềm quản lý doanh nghiệp Online Office Online Office 10 

- Phần mềm Quản lý tài liệu (DocEye)  

- Công nghệ nhận dạng và bóc tách thông tin 

(IONE) 

FSI 11 

 

Scan QR Code hoặc click link  

https://bit.ly/39AYqy1 

để xem và download tài liệu hội thảo  

 

http://erp.lacviet.vn/
http://erp.lacviet.vn/
https://bit.ly/39AYqy1

