
VNPT SMART RPA
Robotic Process Automation
Artifical Inteligence
Là sự kết hợp giữa RPA (Quy trình tự động hoá) và AI ( Trí tuệ 
nhân tạo), VNPT Smart RPA có khả năng tự động nghe, nói, đọc, 
viết, nhận dạng một cách thông minh; giúp các doanh nghiệp tăng 
hiệu suất lao động, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến con người 
và tạo ra những mô hình kinh doanh mới.



GIÁ TRỊ MANG LẠI
Độ chính xác cao khi vận hành

Giảm thiểu rủi ro khi làm việc  

Tăng năng suất lao động của doanh nghiệp

Tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành

Với VNPT SMART RPA, chúng tôi luôn mang 
lại những giá trị đáp ứng sự mong đợi của 
doanh nghiệp

CÔNG NGHỆ NỔI BẬT
VNPT SMART RPA được phát triển dựa trên 
những công nghệ tân tiến nhất thế giới



TÍNH NĂNG

Quản lý văn bản
Không còn nỗi lo thất lạc văn bản, giảm 

thiểu thời gian tìm kiếm văn bản

Ứng dụng công nghệ quản lỹ dữ liệu tân tiến, thân 
thiện với người dùng, VNPT RPA-AI giúp bạn quản lý 
văn bản, công vân trong doanh nghiệp. tổ chức. Các 
văn bản sẽ được quản lý, lưu trữ sắp xếp theo một 
cách khoa học, thân thiện và dễ sử dụng
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Số hóa văn bản
Giảm thiểu thời gian nhập liệu, tăng hiệu suất 

làm việc

Với công nghệ OCR (Optical Character Recognition), văn 
bản của bạn sẽ được chuyển đổi sang dạng text có thể 
biên tập, một cách nhanh chóng và chính xác cao
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Số hóa từng điểm chạm trên mọi thiết bị di động và máy tính



TÍNH NĂNG
Số hóa từng điểm chạm trên mọi thiết bị di động và máy tính

Trích xuất thông tin 
văn bản tự động

Thay thế con người trong những tác vụ 

mang tính lặp, có quy tắc

Với công nghệ OCR (Optical Character Recognition), văn 
bản của bạn sẽ được chuyển đổi sang dạng text có thể 
biên tập, một cách nhanh chóng và chính xác cao
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Kiểm tra lỗi chính tả
văn bản

Giảm thiểu sai sót tới mức tối thiểu

Áp dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP (Natural 
Language Processing) và phương pháp nội suy (Interpolation 
method), VNPT RPA-AI có thể kiểm tra các sai sót về ngữ 
pháp, chính tả trong văn bản để cảnh bảo và sửa chữa cho 
người dùng.
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VÀ HƠN THẾ NỮA...
VNPT SMART RPA  luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG BẢO HIỂM Y TẾ - SỨC KHỎE

VIỄN THÔNG SẢN XUẤT BÁN LẺ



TẠI SAO LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

CÓ MẶT TẠI 63/63 TỈNH THÀNHHỖ TRỢ 24/7 DỄ DÀNG TÍCH HỢP

Top 55 Thương hiệu Viễn thông
trên toàn thế giới

55
Kỹ sư IT chuyên môn cao

3000+
Chuyên gia AI giàu

kinh nghiệm

100+

Nhà cung cấp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam



Email
Contact_dx@vnpt.vn

Địa chỉ
57 Huỳnh Thúc Kháng, Đống 

Đa, Hà Nội

Website
https://vnpt.com.vn/

Hotline
088.956.1166 

Website Smart RPA
https://smartrpa.vnpt.vn


