Hội thảo nâng cao hiệu quả nghiệp vụ
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Nội dung chương trình
 14:00～ Đón tiếp quan khách
 14:30～ Phát biểu khai mạc - Công ty TNHH Fujitsu
 14:40～ Chủ đề 1: Tránh sai lầm bất cẩn ～ Nâng cao chất lượng bằng việc áp
dụng hệ thống quản lý sản xuất
 Diễn giả Norikura Syouko, bộ phận giải pháp hệ thống, công ty TNHH TOSolutions
 15:55～ Tiệc trà
 16:10～ Chủ đề 2: Bức tranh ứng dụng hệ thống nghiệp vụ tại châu Á qua
manga ～Cách sử dụng IoT～
 Diễn giả Shōichi Kimura, trưởng phòng nhân sự, công ty TNHH Fujitsu
Infotech Service
 17:25～ Kết thúc hội thảo
 17:35～ Tiệc tối
Tổng kết hội thảo năm 2018

7 phản hồi khả năng ứng
dụng phù hợp sau hội thảo
Nhật Bản

Việt Nam

27 ý kiến muốn tìm hiểu
thêm về hệ thống

Trung Quốc

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp tham dự hội thảo
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Siêu thị

Nhà hàng

Phân
phối

 Liên hệ và qua bên anh tư vấn cho anh càng
sớm càng tốt, bên anh muốn triển khai
 Nếu có thể kèm theo phần tư vấn của Fujitsu
càng tốt
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