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Chuyển đổi 
kỹ thuật số

Đánh giá năng lực các tài 
sản kỹ thuật số của doanh 

nghiệp - những yếu tố hiệu quả, 
chưa hiệu quả hoặc còn thiếu sót. 

Hiểu được phương pháp nhanh chóng 
xây dựng tài sản kỹ thuật số thông 

qua các ví dụ thiết kế thực tiễn. 
Thiết lập một khuôn khổ để liên 

tục cải thiện các tài sản kỹ 
thuật số hiện có và để triển 

khai các tài sản mới.

Kiểm toán 
kỹ thuật số

Đánh giá các hệ thống và 
chức năng kỹ thuật số và CNTT 

của bạn so với các doanh nghiệp 
tương đương ở Việt Nam và trên toàn 
thế giới. Giải quyết các điểm yếu và lỗ 

hổng trong quản trị kỹ thuật số. Xác 
định, đánh giá và giảm thiểu rủi ro 

trong các hệ thống và quy trình 
kỹ thuật số hiện tại.

Bảo mật an ninh 
kỹ thuật số

Tìm hiểu và đánh giá mức 
độ bảo mật kỹ thuật số của 

doanh nghiệp bạn. Xác định các 
mối đe dọa lớn đến bảo mật kỹ thuật 
số và lên kế hoạch giải quyết. Thiết 

lập một chế độ quản lý và giám 
sát kỹ thuật số toàn diện để 
giải quyết các vi phạm nếu 

và khi chúng xảy ra.

Bán hàng & Tiếp thị 
kỹ thuật số

Đánh giá năng lực doanh nghiệp 
của bạn trong lĩnh vực bán hàng 

và tiếp thị kỹ thuật số. Tìm hiểu các 
phương pháp bán hàng và tiếp thị kỹ 
thuật số cơ bản và tiên tiến hàng đầu, 

từ tiếp thị kỹ thuật số trả phí thông 
thường cho đến tăng trưởng đột 
phá. Tăng doanh số bán hàng 

trực tuyến của bạn với nỗ 
lực tối thiểu và phạm vi 

tiếp cận tối đa.

Quản lý chất lượng 
dự án kỹ thuật số

Hỗ trợ chuyên nghiệp cho 
dự án kỹ thuật số của bạn 

nhằm giúp giảm chi phí, tiết 
kiệm thời gian và cải thiện kết 

quả đạt được. Từ việc lựa chọn 
giải pháp, ký kết với nhà cung 
cấp và tổ chức dự án, cho đến 

xác định cột mốc mục tiêu 
và đảm bảo chất lượng của 

các giao phẩm trước khi 
các bên cung cấp được 

thanh toán.

Kiến trúc công nghệ

Thiết kế một kiến trúc toàn diện, toàn doanh 
nghiệp, định hướng dịch vụ agile (nhanh 

nhẹn), trung lập về công nghệ, có thể đáp 
ứng các hệ thống, thành phần và dịch vụ 

kỹ thuật số hiện có và trong tương lai, 
đồng thời đảm bảo rằng dữ liệu và 

dịch vụ được chia sẻ một cách 
an toàn xuyên suốt trong 

doanh nghiệp.

Nhân sự kỹ thuật số 

Bạn đang xây dựng một doanh 
nghiệp kỹ thuật số mới hoặc thiết 

lập một trung tâm kỹ thuật số trong 
doanh nghiệp hiện hành? Bạn 

cần phát triển thêm nhân tài 
kỹ thuật số và tư duy làm việc 

agile (nhanh chóng, linh hoạt)? 
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ về 

cơ cấu tổ chức, thiết kế mô 
tả công việc, kỹ thuật tuyển 
dụng và chiến lược để duy 

trì và giữ chân nhân sự 
cho doanh nghiệp.

Dữ liệu & Phân tích

Thiết kế một mô hình kiến 
trúc dữ liệu và xác định các 
công cụ phân tích để cung cấp 
trí tuệ doanh nghiệp (Business 
Intelligence) nhằm hỗ trợ các cấp 
quản lý và nhân viên vận hành ở bất 
cứ nơi đâu và bất cứ khi nào họ cần. 
Cải thiện việc thu thập, phân tích, 
phân phối và trình bày dữ liệu với 
các trang số liệu (dashboards). 
Xác định cơ hội mới để tận 
dụng và kiếm tiền từ dữ liệu 
của doanh nghiệp.


