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 GIỚI THIỆU 

    VỀ KPIM
TÔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

Công ty Cổ phần KPIM được ra đời vào năm 2020 trong thời kỳ phát triển và bùng nổ công nghệ tại Việt Nam. Ra đời với sứ mệnh 

đưa các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, hoà nhập và ứng dụng những công nghệ mới nhất trên thế giới để tối ưu hoá hoạt động 

kinh doanh, KPIM đã lựa chọn tập trung vào cung cấp các dịch vụ Đào tạo, Tư vấn và Triển khai giải pháp Phân tích dữ liệu và Kinh 

doanh thông minh cho các tổ chức, doanh nghiệp. Các giải pháp của chúng tôi hướng tới việc hỗ trợ khách hàng - những nhà quản 

lý hoặc ban giám đốc - hiểu rõ hơn về công ty và ngành kinh doanh của họ. Từ đó, góp phần quản lý hiệu quả các bộ phận trong 

công ty, đồng thời giúp đưa ra những quyết định chiến lược, kế hoạch phù hợp cho từng hoạt động kinh doanh.

Chúng tôi là chuyên gia trong việc xây dựng các giải pháp BI tùy chỉnh để 

mang tới cho nhà quản trị các thông tin theo yêu cầu một cách nhanh chóng 

và hiệu quả nhất
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 KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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 DỊCH VỤ TƯ VẤN

TƯ VẤN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Dịch vụ Tư vấn giải pháp Công Nghệ Thông Tin tại KPIM tập trung đưa ra định 

hướng và chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Nội dung tư vấn bao 

gồm việc xây dựng quy trình bài bản, lựa chọn công nghệ phù hợp & đề xuất 

phương án triển khai để tối ưu tiềm lực doanh nghiệp.

TƯ VẤN NGHIỆP VỤ

Dịch vụ Tư vấn nghiệp vụ hướng tới việc hỗ trợ phân tích các bài toán nghiệp 

vụ của doanh nghiệp nhằm đưa ra hệ thống chỉ số, KPI cùng cách phân tích, 

theo dõi và trực quan hóa chúng một cách hợp lý. Từ đó, đem lại những góc 

nhìn tổng thể và phân tích đa chiều từ các tiêu chí quan trọng trong ngành 

nghề và lĩnh vực liên quan.

TƯ VẤN 1:1 VỚI CHUYÊN GIA

Dịch vụ tư vấn 1:1 kết nối trực tiếp 24/7 với chuyên gia cấp độ cao (C-level & 

Senior) am hiểu tường tận về Công Nghệ Thông Tin và các lĩnh vực kinh doanh 

để ngay lập tức tư vấn và giải quyết các vấn đề đang vướng mắc. Các chuyên 

gia tư vấn đều có chứng chỉ và kinh nghiệm triển khai dự án đa dạng giúp 

nhanh chóng nhận diện vấn đề và đưa ra phương án giải quyết tối ưu.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

CÔNG TY CỔ PHẦN CONSORTIO VIỆT NAM

Công ty Cổ phần Consortio Việt Nam được thành lập vào tháng 6/2017 tại Việt 

Nam, tiếp nối sự lớn mạnh của Consortio Services Vietnam. Công ty cung cấp 

các giải pháp viễn thông, các sản phẩm nổi bật của họ là các giải pháp quản 

lý viễn thông hoàn chỉnh dành cho khách hàng doanh nghiệp và gia đình; âm 

nhạc và tin tức di động; trả trước cuộc gọi cho thuê bao ... 

Với mong muốn tìm ra hướng đi giải pháp cho việc xây dựng và thay thế báo cáo truyền thống. Hệ thống báo cáo của 

Consortio gặp nhiều vấn đề trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban, số liệu sai lệch ảnh hưởng tới tiến độ làm việc. 

Sau khi hợp tác với KPIM, doanh nghiệp thấy dễ dàng hơn trong việc theo dõi dữ liệu hoạt động hàng ngày thông qua 

biểu đồ ma trận cũng như so sánh giá trị với các thời kỳ khác thông qua biểu đồ đường. 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ MB AGEAS

MB Ageas Life xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm: Ngân hàng 

TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas từ Bỉ và Công ty bảo 

hiểm nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan, hướng đến mục tiêu trở thành Công 

ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu được tin yêu nhất. Để thực hiện hóa mục tiêu 

đó, MB Ageas Life cho ra đời nhiều sản phẩm bảo hiểm đa dạng, làm hài lòng 

nhu cầu và mong muốn của khách hàng khi tìm đến.  

Để tối ưu hoạt động kinh doanh, MB Ageas Life tìm kiếm một đơn vị xây dựng báo cáo lấy dữ liệu từ Server và cập nhật 

liên tục, tạo nhiều loại báo cáo cho các cấp quản lý, theo dõi chính xác số lượng và tình trạng khách hàng theo kênh, cập 

nhật mỗi ngày. Sau khi KPIM thực hiện thành công, khách hàng đã có thể sử dụng báo cáo một cách dễ dàng, báo cáo 

đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về độ chính xác, bảo mật và rõ ràng. 
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Với sự phát triển đa dạng của các ứng dụng và cách thức vận hành khác nhau của 

mỗi doanh nghiệp, nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu ngày càng phổ biến và đòi hỏi kỹ 

năng chuyên môn cao. Việc ứng dụng kho dữ liệu, hay còn gọi là Datawarehouse 

đang trở nên cấp thiết đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có nhu cầu phát triển 

việc phân tích dữ liệu và xây dựng báo cáo

 DỊCH VỤ TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG DỮ LIỆU

KHO DỮ LIỆU (DATA WAREHOUSE)

Kho dữ liệu Data Warehouse được KPIM xây dựng theo mô hình tiêu 

chuẩn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu phân tích của doanh nghiệp, dễ 

dàng tuỳ chỉnh và mở rộng trong tương lai khi có thêm các nguồn dữ 

liệu đầu vào.

GIẢI PHÁP BIGDATA

Giải pháp Big Data được KPIM thiết kế để giúp doanh nghiệp giải 

quyết các bài toán quản lý và phân tích dữ liệu lớn như phân tích 

hành vi khách hàng, tối ưu hoá sản xuất, và ứng dụng trong IoT.

HỆ THỐNG CLOUD DATA PLATFORM

Hệ thống Cloud Data Platform tại KPIM cho phép xây dựng, quản lý, 

và lưu trữ dữ liệu của bất kỳ nghiệp vụ nào trong doanh nghiệp. Dữ 

liệu của các bộ phận trong cùng một tổ chức được liên kết khoa học, 

dễ dàng chia sẻ, phân quyền truy cập và khai thác một cách hiệu quả.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

Tổng công ty Viễn thông Mobifone là một trong những doanh nghiệp hàng 

đầu tại Việt Nam về dịch vụ thông tin di động, Mobifone thường tham gia 

các ngành dịch vụ viễn thông truyền thống, VAS, Data, Internet & truyền hình 

IPTV / truyền hình cáp, sản phẩm khách hàng doanh nghiệp, dịch vụ công 

nghệ thông tin, bán lẻ và phân phối và đầu tư nước ngoài. Với sứ mệnh mang 

đến những sản phẩm và dịch vụ kết nối mọi người dân, gia đình và doanh 

nghiệp trong một hệ sinh thái, nơi những nhu cầu trong cuộc sống, công việc, học tập và giải trí được khám phá và đánh 

thức.  

Trước khi đến với KPIM, Mobifone phải đối mặt với thách thức khi chia sẻ báo cáo nội bộ, chưa có báo cáo 

lấy dữ liệu từ SQL Server hoàn chỉnh, gặp vấn đề trong phân quyền truy cập dữ liệu báo cáo theo các loại 

dịch vụ, làm sạch dữ liệu từ nguồn ERP. Hiểu được vấn đề của doanh nghiệp, KPIM tiến hành triển khai xây 

dựng báo cáo Power BI, dữ liệu báo cáo lấy từ SQL Server cập nhật liên tục theo thời gian thực, rút ngắn được 

thời gian ra quyết định kinh doanh. Với sự hỗ trợ từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm của KPIM, các nhân 

CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MTV THƯƠNG MẠI VÀ

XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

Công ty TNHH Nhà nước Một Thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu 

Viettel (hay còn gọi là Viettelimex) là đơn vị hạch toán độc lập trực thuộc Tập 

đoàn Viễn thông Quân đội tại Việt Nam. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và 

phát triển từ năm 1997 đến nay, Công ty đã khẳng định được vị thế của mình 

với sự trưởng thành vượt bậc và đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của Tập đoàn. Viettelimex là đơn vị hoạt động đa 

ngành, với 5 trung tâm hoạt động trên nhiều lĩnh vực: bán lẻ, phân phối, xuất nhập khẩu, in ấn và dịch vụ CNTT. Trong đó 

mũi nhọn sản xuất và gia công phần mềm, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số cho tổng công ty với sự xuất hiện của một 

“gương mặt mới” mang tên Viettel Software Service. 

Hoạt động tổng hợp dữ liệu từ tất cả các hệ thống ERP để tạo ra bảng điều khiển khiến Viettelimex gặp nhiều khó khăn 

(nền tảng khác nhau, định nghĩa kinh doanh khác nhau, xử lý dữ liệu thủ công, các báo cáo excel, word truyền thống 

khiến cho dữ liệu không nhất quán giữa các bộ phận. Để khắc phục tình trạng đó, KPIM xây dựng hệ thống kho dữ liệu 

và đồng bộ hóa dữ liệu vào một kho dữ liệu, triển khai Power BI cho các báo cáo tự động.  



CÔNG TY CỔ PHẦN 8

 DỊCH VỤ TRIỂN KHAI
HỆ THỐNG BÁO CÁO BI

HỆ THỐNG BÁO CÁO BI TRÊN CLOUD

Hệ thống báo cáo BI tích hợp trên nền tảng Cloud Office 365, cập nhật 

những tính năng mới nhất của Power BI. Nhà quản trị có thể sửa báo 

cáo trực tiếp trên website. Hệ thống báo cáo luôn được đảm bảo ổn 

định bởi Microsoft. Hệ thống phù hợp với doanh nghiệp ngay ở lần 

thử nghiệm đầu tiên.

HỆ THÔNG BÁO CÁO BI NỘI BỘ ON-PREMISE

Hệ thống báo cáo được quản trị và bảo mật tại server nội bộ. Có thể 

linh hoạt tùy chỉnh hiệu năng hệ thống. Mở rộng số lượng người 

dùng trên hệ thống một cách dễ dàng và phân quyền theo tài khoản, 

nhóm tài khoản. Hệ thống báo cáo BI thiết kế giao diện tối giản, dễ sử 

dụng.

HỆ THỐNG BÁO CÁO NHÚNG BI EMBEDDED

Hệ thống báo cáo nhúng BI Embedded tích hợp báo cáo BI vào hệ 

thống có sẵn. Có thể linh hoạt tùy chỉnh giao diện sử dụng. Hệ thống 

có đầy đủ các tính năng như Power BI Service, phù hợp với quy mô 

doanh nghiệp lớn.

KPIM cung cấp đội ngũ chuyên gia ở các cấp độ và vị trí khác nhau (PM, DA, BI, 

BA, DE) đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu của doanh nghiệp quy mô từ nhỏ đến lớn 

trong bất kỳ lĩnh vực và nghiệp vụ. Các chuyên gia đều có chứng chỉ của Micro-

soft và trên 3 kinh nghiệm triển khai dự án với các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước.
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam PVI là một trong những 

công ty top đầu về năng lực tài chính của Bảo hiểm và Tái bảo hiểm theo 

đánh giá của Tổ chức xếp hạng quốc tế A.M Best, và được Forbes Việt Nam 

vinh danh trong Danh sách “50 Công ty Niêm yết Tốt nhất Việt Nam” cùng với 

nhiều danh hiệu cao quý khác.

Công ty Cổ phần KPIM phối hợp cùng Trung tâm CNTT - Chi nhánh Công ty Cổ phần PVI triển khai dự án Xây dựng Hệ 

thống báo cáo phân tích BI cho các hoạt động kinh doanh của các công ty con trực thuộc PVI. Doanh nghiệp gặp vấn đề 

trong việc đồng bộ dữ liệu, các báo cáo excel truyền thống có nhiều phiên bản khác nhau, Ban Giám Đốc gặp khó khăn 

trong việc xem thông tin final và ra quyết định một cách chính xác. Trải qua 2 tháng phối hợp, đội ngũ KPIM đã hoàn 

thành tư vấn, xây dựng hệ thống báo cáo có thể kết nối tới nhiều biểu mẫu nhập liệu, cập nhật tự động vào Power BI giúp  

đội ngũ quản lý nhanh chóng đưa ra các quyết định kinh doanh. Cùng với đó chúng tôi đào tạo cán bộ nhân viên đưa các 

báo cáo BI áp dụng vào hoạt động thực tế của doanh nghiệp và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các cấp lãnh đạo 

cũng như nhân sự sử dụng báo cáo. 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO
Traphaco là một trong những thương hiệu nổi tiếng Nhất ngành dược Việt 

Nam với lịch sử hình thành và phát triển hơn 45 năm với nhiều danh hiệu, giải 

thưởng cao quý như Giải Vàng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Chất lượng 

Châu Á-Thái Bình Dương, Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu trách nhiệm xã hội,... 

đến nay đã có gần 27.000 khách hàng trung thành và 40 đại lý trải rộng khắp 

63 tỉnh thành. 

Tháng 7/2022, Công ty Cổ phần KPIM phối hợp cùng nhân sự phòng ban CNTT của Traphaco triển khai dự án Xây dựng Hệ 

thống báo cáo phân tích BI nhằm phân tích tổng quan hiệu quả kinh doanh của sản phẩm, nhân sự và khách hàng theo 

địa bàn.  Sau khi làm việc với Traphaco, KPIM đã xây dựng  giải pháp BI, triển khai 15 báo cáo Power BI cho gần 80 người 

dùng với 3 cấp độ bảo mật theo cấp độ quản lý và Power BI Embedded Analytics giúp doanh nghiệp nhanh chóng đưa 

ra các quyết định kinh doanh có ích.
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 DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
KHÓA HỌC MICROSOFT POWER BI

Khóa học Power BI dành cho các học viên đến từ: Khối Kinh doanh và Khối HC.CNTT đang công tác tại các vị trí liên quan đến 

việc báo cáo, xử lý số liệu, phân tích các kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Nội dung giáo trình được KPIM thiết kế dựa 

kinh nghiệm đào tạo kỹ năng Power BI cho doanh nghiệp cùng với các dự án triển khai hệ thống báo cáo cho các công ty 

trong và ngoài nước. Khoá đào tạo được chia thành 11 buổi (mỗi buổi 2 tiếng - hình thức học Online) bao gồm cả lý thuyết 

lẫn thực hành về tất cả những tính năng của công cụ Microsoft Power BI, kết hợp ứng dụng thực tiễn vào nghiệp vụ chuyên 

môn đã đáp ứng được yêu cầu đặt ra của các học viên, góp phần trang bị một công cụ làm việc mới hiệu quả để xử lý, phân 

tích dữ liệu và xây dựng báo cáo, một trong những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực hoạt động của Quý Đơn vị. 

Sau khóa đào tạo, KPIM cung cấp bản ghi hình của tất cả các buổi học và tài liệu giáo trình cho học viên để học viên có thể 

ôn tập bất cứ lúc nào và có thể sử dụng cho mục đích công việc trong tương lai. Đội ngũ giảng viên và trợ giảng của KPIM 

luôn sẵn sàng hỗ trợ học viên nếu có bất cứ câu hỏi gì về nội dung khoá học hay câu hỏi thực tế trong công việc.
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CÔNG TY SỮA ĐẬU NÀNH VIỆT NAM

BFC

Ngân hàng VietinBank là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, với tầm nhìn đến 

năm 2030 thuộc Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương; Đến năm 2045 là ngân hàng mạnh nhất và uy tín nhất Việt Nam, hàng 

đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới.

KPIM phối hợp cùng ban chiến lược - VietinBank tổ chức và đào tạo công cụ 

Microsoft Power BI cho các cán bộ nhân viên Ngân Hàng TMCP Công Thương 

Việt Nam. 

Nhằm mục tiêu đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số và nâng cao kĩ năng phân tích dữ liệu, Ngân Hàng TMCP Công 

Thương Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần KPIM tổ chức đào tạo cho gần 30 nhân sự đang công tác trong các phòng 

ban thường xuyên làm việc với báo cáo, xử lý số liệu, và phân tích các kết quả hoạt động của ngân hàng...

Power BI là một công cụ vô cùng cần thiết trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính. Với 20h đào tạo bao gồm cả lý thuyết lẫn 

thực hành, KPIM đã trang bị cho cán bộ nhân viên VietinBank những kiến thức và tính năng về Power BI, đồng thời kết 

hợp ứng dụng thực tiễn vào các nghiệp vụ ngân hàng. Power BI sẽ là một công cụ làm việc mới hiệu quả để xử lý, phân 

tích và xây dựng báo cáo.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

“ANLYZING FOR FUTURE.”

Vinasoy được thành lập từ năm 1997, trong suốt gần 25 năm kiên trì theo đuổi 

con đường chuyên biệt với đậu nành, Vinasoy đã đạt được những thành công 

nhất định như: lọt Top 5 Công ty Sữa đậu nành lớn nhất thế giới suốt 3 năm 

liền, là nhà sản xuất dẫn đầu về thị phần giá trị và sản lượng trong ngành Sữa 

đậu nành tại Việt Nam 9 năm liên tiếp, là thương hiệu được chọn mua số 1 tại 

Việt Nam trong 10 năm liên tiếp…

 

Phối hợp cùng ban chiến lược Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy, KPIM 

hợp tác tổ chức đào tạo cho các cán bộ nhân sự công cụ Microsoft Power BI. Với mục tiêu cải thiện hệ thống dữ liệu và 

đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong toàn bộ doanh nghiệp, Nhà máy sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy phối hợp với 

Công ty Cổ phần KPIM tổ chức đào tạo công cụ Power BI cho  nhân sự đang công tác tại các phòng ban thường xuyên 

phải làm việc với số liệu, báo cáo, thống kê, phân tích các hoạt động của công ty. 

Sau 11 buổi đào tạo bao gồm lý thuyết và thực hành, các cán bộ nhân sự đã có thể nắm bắt kiến thức về Power BI và áp 

dụng công cụ hiệu quả vào công việc, nghiệp vụ tại doanh nghiệp. KPIM tin rằng, việc kết hợp các công cụ có tính năng 

vượt trội như Power BI vào hoạt động vận hành sẽ giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu suất và hiệu quả các công việc phân 

tích báo cáo.
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QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CHUYÊN NGHIỆP
Đội ngũ chuyên viên của KPIM có kinh nghiệm trong 

việc xây dựng giải pháp từ Tư vấn, Thiết kế, Phát triển 

và Hỗ trợ để tự động hoá quy trình và tối ưu vận hành 

TẬP TRUNG GIA TĂNG GIÁ TRỊ 
DOANH NGHIỆP
Từ những nỗ lực tối ưu và triển khai không ngừng của 

mình có thể đem lại thành công thực cho doanh nghiệp 

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA GIÀU KINH NGHIỆM 
Không chỉ xây dựng các hệ thống tốt nhất trong ngành, 

đội ngũ chuyên môn tại KPIM còn sẵn sàng giúp khách 

hàng tự duy trì thành quả cùng đội ngũ nội bộ sau khi 

nghiệm thu.

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp có thể yên tâm cùng KPIM bám sát trong 

từng bước triển khai để theo dõi và cải thiện hiệu quả 

liên tục như mong đợi thông qua các báo cáo cụ thể 

 VÌ SAO KHÁCH HÀNG                                  
CHỌN CHÚNG TÔI ?

LINH HOẠT VỚI BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP
Chúng tôi cung cấp giải pháp thông minh phù hợp 

với hiện trạng và mục tiêu của từng doanh nghiệp để 

hướng doanh nghiệp tới thành công một cách hiệu quả 

nhất.

ĐA DẠNG XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ
KPIM luôn chủ động nghiên cứu, đầu tư phát triển và 

liên kết với các đối tác ở nhiều lĩnh vực công nghệ để 

từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp nhất cho từng 

doanh nghiệp.
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 NHÂN SỰ

ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ
KPIM hội tụ đội ngũ chuyên gia trong 

những lĩnh vực khác nhau với nhiều 

năm kinh nghiệm xây dựng, đào tạo 

và quản lý nhiều dự án của các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước với các quy 

mô khác nhau. 

NHÂN VIÊN
Đội ngũ nhân sự hơn 90% đều tốt 

nghiệp loại khá, giỏi chuyên ngành 

Công Nghệ Thông Tin, có tay nghề, 

được chọn lọc từ các trường đại học 

hàng đầu Việt Nam và nước ngoài, 

năng động, sáng tạo, chăm chỉ, cầu 

tiến, luôn tìm tòi học hỏi cập nhật các 

công nghệ mới nhất

NỀN TẢNG CHUYÊN MÔN
Thế mạnh của chúng tôi là đào tạo, tư 

vấn và triển khai trong lĩnh vực phân 

tích dữ liệu. KPIM cung cấp các dịch 

vụ chuyên nghiệp để đáp ứng yêu cầu 

phân tích và xây dựng báo cáo của các 

doanh nghiệp.

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết và có kiến thức chuyên môn tốt.

“ANLYZING FOR FUTURE.”
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 HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

“ANLYZING FOR FUTURE.”



15CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

Ngoài các dịch vụ phát triển doanh nghiệp, KPIM chú trọng vào các hoạt động phát triển và 

đào tạo cộng đồng tiếp cận với công nghệ số hoá và hoà nhập với xu hướng chung của thế 

giới trong tương lai. 

Đối với các bạn trẻ hiện đang là sinh viên và được tiếp cận với thời đại 4.0 từ rất sớm, việc bắt 

đầu tìm hiểu và thử sức ở các lĩnh vực công nghệ là vô cùng cần thiết. Ngoài việc giúp các 

bạn hiểu được tầm quan trọng và nhìn thấy được hướng đi của ngành này trong tương lai, nó 

còn hỗ trợ các bạn cải thiện kỹ năng và tư duy làm việc, từ đó áp dụng để giải quyết các bài 

toán và tối ưu nghiệp vụ chuyên ngành. Nhận thấy được tầm quan trọng của điều này, KPIM 

mong muốn trở thành một nơi để các bạn trẻ đầy nhiệt huyết và ham học hỏi đặt những bước 

chân đầu tiên trên con đường tiếp cận với công nghệ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.
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