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Xử lý văn bản thời 4.0:  “Máy đánh chữ” hay OCR và IDP?

Tại sao còn xử lý dữ liệu như
nhân viên đánh máy những năm 50?

Những năm 1950, khi Thế chiến thứ 2 vừa kết thúc, cuộc Cách mạng công nghiệp lần 3 ra đời 
với sự phát triển của máy tính kỹ thuật số làm xoay chuyển thế giới. Máy đánh chữ và hàng dài 
những nhân viên ngồi gõ văn bản trở thành biểu tượng của công nghệ thời đại mới.

Những năm 2020, thế giới vừa bước qua cuộc chiến với đại dịch Covid-19, ứng dụng công 
nghệ, trong đó có tự động hóa và AI, đã trở thành làn sóng lớn, thúc đẩy hiệu suất công 
việc trong mọi lĩnh vực, mọi doanh nghiệp, mọi quy trình. 

Thời thế thay đổi, nhưng đâu đó tại công sở, chúng ta vẫn bắt gặp cách thức làm việc với 
tài liệu, văn bản của người nhân viên thế kỷ trước: cặm cụi bên bàn phím, lặp đi lặp lại 
những bước quen thuộc, dễ mắc sai sót và không đi sâu vào những dữ liệu mình xử lý.
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Mục lục
IDP - Giải pháp tối ưu cho xử lý văn bản
Lợi ích khi ứng dụng IDP
Case study: Ứng dụng IDP trong doanh nghiệp

4 yếu tố quyết định ứng dụng thành công IDP
Xác định rõ ràng chiến lược và mục tiêu
Chuẩn bị hạ tầng công nghệ
Lựa chọn giải pháp/ nhà cung cấp giải pháp phù hợp
Xây dựng chiến lược Quản trị thay đổi

1

Mở lối Hyperautomation với IDP3

2
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Tài liệu, dữ liệu là một trong những tài sản quý 
giá của doanh nghiệp, do nó phản ánh mọi 
bất cập trong vận hành, ẩn chứa những thông 
tin quý giá về hành vi và thị hiếu khách hàng. 
TUY NHIÊN, chúng vẫn chưa được khai thác 
triệt để. 

Doanh nghiệp đang tiêu tốn
tài nguyên để xử lý văn bản với
hiệu quả không như mong đợi… 

Xử lý văn bản - Vấn đề
không của riêng ai

Sara - Kế toán

Dù làm việc ở 3 vị trí, 3 doanh nghiệp, 3 
lĩnh vực khác nhau, cả 3 đều không vui vẻ 
lắm với quy trình xử lý văn bản  hiện tại. 

Nếu như Sara và Linh luôn cặm cụi với 
việc bóc tách dữ liệu từ hóa đơn, từ đơn 
mua hàng để nhập vào các hệ thống quản 
lý doanh nghiệp, thì Huy lại đau đầu khi 
nhận bài toán tối ưu chi phí và hiệu suất 
trong xử lý văn bản thế chấp. Nhân viên 
mất quá nhiều thời gian vào khâu kiểm tra, 
thông báo tới khách hàng về các tài liệu 
họ còn thiếu. Rủi ro sai sót cũng là một 
vấn đề lớn với cả ba, do xử lý thủ công 
không thể mang tới độ chính xác 100%.

Những công việc thủ công này như một 
“cỗ máy thời gian” đưa cả 3 về cuộc sống 
của những nhân viên đánh máy của những 
năm 50 thế kỷ trước.

Linh - Nhân viên thu mua

Huy - CTO tại ngân hàng X

85% dữ liệu doanh nghiệp
ở dạng phi cấu trúc, rải rác ở các email, tập tin, 
PDF. Đến 80% doanh nghiệp không nắm được 
những thông tin bên trong nguồn dữ liệu này, 
do đó cũng chưa có hành động, chiến lược 
quản lý phù hợp.

Giấy tờ, văn bản
vẫn được nhiều doanh nghiệp tin tưởng lựa 
chọn để lưu trữ dữ liệu, ngay cả trong thời đại 
số - 73% các nhà lãnh đạo in tài liệu cứng ít 
nhất 4 lần/ ngày; trung bình mỗi nhân viên in 
khoảng 400 trang giấy mỗi tháng.

Tiêu tốn 2,5 triệu USD mỗi năm cho vấn đề 
tuân thủ dữ liệu 

Chi 25.000 euros mỗi năm cho các hệ 
thống quản lý tài liệu, đặc biệt là các tài 
liệu cứng

Tạo điều kiện cho hacker xâm nhập vào 
luồng dữ liệu doanh nghiệp thông qua các 
dữ liệu/ tài liệu rải rác

Điều này đồng nghĩa với
�

�

�
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… trong khi hoàn toàn có thể
tìm đến tự động hóa!
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IDP /danh từ/ 

Take Away

Công nghệ giúp nâng cao hiểu biết về dữ liệu phi 
cấu trúc của con người bằng các công cụ trí tuệ 
nhân tạo và khoa học dữ liệu.

Natural Language Processing
(Các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên)
Computer Vision
(Thị giác máy tính)
Optical Character Recognition
(Nhận dạng ký tự quang học)
Machine Learning
(Học máy)

=IDP

IDP là viết tắt của Intelligent Document Processing (Xử lý Tài liệu Thông minh). Theo định nghĩa từ 
Gartner, các giải pháp IDP “trích xuất dữ liệu để hỗ trợ tự động hóa tác vụ xử lý tài liệu có tính lặp đi 
lặp lại, khối lượng công việc lớn, nhằm phục vụ việc phân tích và tìm hiểu thông tin”.

Tự Động Hóa Với IDP 
Giải Pháp Tối Ưu Cho Xử Lý Văn Bản 

“Hô biến” dữ liệu phi cấu trúc thành dữ liệu cấu trúc

Để thu được thông tin đa chiều về doanh nghiệp, 
trích xuất dữ liệu chỉ là một phần nhỏ của quy 
trình. IDP phục vụ hiệu quả các nhu cầu đa dạng 
về xử lý dữ liệu của doanh nghiệp, từ bóc tách 
đến phân loại, xác nhận, đến tích hợp, v.v… Doanh 
nghiệp có thể lựa chọn dừng lại ở khâu trích xuất, 
hoặc thực hiện toàn trình tự động hóa xử lý dữ 
liệu với IDP.

Những dữ liệu IDP trả về ở dạng số và có cấu trúc, 
từ đó doanh nghiệp hoàn toàn có thể tận dụng để 
làm giàu kho dữ liệu số của mình, phục vụ những 
mục đích khác.

IDP không chỉ dừng lại ở trích xuất dữ liệu

H1.1. Các Giai Đoạn Trong Luồng Hoạt Động Của IDP

Dữ liệu đầu vào Phân loại tài liệu Trích xuất dữ liệu Xác nhận Tích hợp Thông tin chi tiết

Các định dạng
dữ liệu từ nhiều
nguồn khác nhau

Tự động phân loại 
tài liệu

Trích xuất dữ liệu
bằng Trí tuệ
nhân tạo (sử dụng
trained models)

Human-in-the-loopTiền xử lý dữ liệu

Đối chiếu với các
dữ liệu bên trong
và bên ngoài

Tích hợp với các
hệ thống cuối 
(Downstream
systems)

Dashboard giúp
so sánh hiệu suất
với các chỉ số
kinh doanh
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Hệ thống CRM: Phần mềm CRM phân tích dữ liệu có cấu trúc để 
phát hiện các xu hướng về hành vi khách hàng

Đặt vé trực tuyến: Khách hàng điền vào các trường thông tin trên 
các biểu mẫu có sẵn để đặt vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn.

Q&A    Tại sao cần biến đổi
dữ liệu sang dạng có cấu trúc?

Nguồn dữ liệu này mang tính nhất quán, cho phép người dùng hiểu và tận dụng dễ dàng để đóng 
góp vào sự phát triển của doanh nghiệp mà không cần kiến thức chuyên sâu về các loại dữ liệu. 
Ngoài ra, dữ liệu có cấu trúc tạo điều kiện để doanh nghiệp ứng dụng Học máy (Machine Learning), 
nhằm phát hiện cấu trúc của nguồn dữ liệu lịch sử đầu vào và vạch ra xu hướng để dự đoán các giá 
trị đầu ra. Cuối cùng, các công cụ, phần mềm máy tính sẽ làm việc hiệu quả với dữ liệu có cấu trúc, 
giúp con người xử lý công việc nhanh chóng, chính xác và năng suất.

Chỉ 20% dữ liệu doanh nghiệp là có cấu trúc

Một số ứng dụng của dữ liệu có cấu trúc trong thực tế doanh nghiệp

Dữ liệu cấu trúc

Tí
nh

 c
hấ

t
N

gu
ồn

 d
ữ 

liệ
u

Ư
u 

& 
N

hư
ợc

 đ
iể

m

Dữ liệu bán cấu trúc Dữ liệu phi cấu trúc

Có mô hình dữ liệu xác định

Có thể lưu trữ trong hàng, cột

Dễ dàng tiếp cận và sử dụng cho cả 
con người và phần mềm máy tính

�  Dễ lưu trữ, tiếp cận và đào sâu      
     khám phá
�  Dễ dàng bảo mật

�  Dễ dàng di chuyển
�  Có thể được coi là dữ liệu có cấu trúc

�  Khó lưu trữ
�  Không thể truy vấn hiệu quả

�  Rất dễ mở rộng
�  Có nhiều ứng dụng trong phân tích  
     và trí tuệ trong doanh nghiệp

�  Khó định vị và dễ xảy ra sai sót
�  Bảo mật khó khăn

�  Cơ sở dữ liệu SQL
�  Bảng tính
�  Hệ thống OLTP
�  Biểu mẫu trực tuyến
�  Cảm biến
�  Các mạng lưới và nhật ký máy chủ

�  E-mail
�  XML và các ngôn ngữ đánh dấu khác
�  Các tệp thực thi nhị phân
�  Gói TCP / IP
�  Tệp nén
�  Dữ liệu tích hợp từ các nguồn khác nhau
�  Trang web

�  Trang web
�  Hình ảnh (JPEG, GIF, PNG, v.v.)
�  Video
�  Báo cáo
�  Các file Word và PowerPoint
�  Khảo sát

Có cấu trúc nhưng thiếu lược đồ cơ sở 
dữ liệu 

Không thể lưu trữ trong hàng và cột

Khó khăn cho con người và máy móc 
để trích xuất và hiểu dữ liệu

Không có cấu trúc hay mô hình dữ 
liệu xác định

Không thể lưu trữ trong hàng và cột

Khó khăn cho con người và máy móc 
để trích xuất và hiểu dữ liệu
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Tăng tốc xử lý

VỚI NHÂN VIÊN

Lợi ích khi ứng dụng IDP

IDP giảm thời gian xử lý lên đến 85% và tăng
tốc độ trích xuất dữ liệu lên đến 10 lần

Nâng cao độ chính xác
Giải pháp xử lý chính xác đến gần 100%,
loại bỏ lỗi sai so với quy trình thủ công
truyền thống

�

�

Tiết kiệm chi phí

VỚI DOANH NGHIỆP

Loại bỏ sai sót thủ công và xử lý văn bản
nhanh chóng, IDP giúp tiết kiệm 70% chi phí

Tối ưu nguồn nhân lực
Với IDP, 80% nhân lực được giải phóng khỏi
những công việc thủ công tẻ nhạt, tạo điều
kiện cho những dự án có giá trị cao hơn.

�

�

Trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho vấn đề xử lý dữ liệu

Huy - CTO tại ngân hàng X

Vậy, doanh nghiệp nên ứng dụng IDP hay OCR? 

Sara -  Kế toán

Bot

Huy biết đến IDP nhưng lại cho rằng IDP và OCR là một

Trên thực tế, IDP và OCR là hai công nghệ khác nhau,
đều có khả năng trích xuất dữ liệu, nên thường bị nhầm lẫn.

IDPOCR

Dữ liệu đầu vào

Công nghệ lõi

Dữ liệu có cấu trúc, đơn giản
và theo biểu mẫu cố định

Trích xuất dữ liệu Phân tích, phân loại, trích xuất và đánh giá dữ liệu

Kết hợp phần mềm và phần cứng 

Cơ sở hạ tầng phức tạp Cơ sở hạ tầng đám mây

Ít chính xác hơn IDP.
OCR là công cụ thủ công nên không tránh khỏi

sai sót trong quá trình triển kha

Thấp
OCR chỉ thực hiện được tác vụ đọc

và trích xuất dữ liệu

Cao
IDP có khả năng hiểu dữ liệu, ngữ cảnh,
thông tin chi tiết các dữ liệu phức tạp

Độ chính xác đến 99%
IDP sử dụng các thuật toán Máy học để hiểu tài liệu,
từ đó tăng cường tối đa độ chính xác theo thời gian

Công nghệ lõi Máy học kết hợp cùng các giải pháp
công nghệ AI như Thị giác máy tính, NLP, Học sâu..

Dữ liệu phức tạp, bao gồm phi cấu trúc và
bán cấu trúc, dữ liệu không cần theo biểu mẫu

Khả năng xử lý dữ liệu

Độ chính xác

Mức độ trưởng thành

Yêu cầu hạ tầng
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❝Hướng đi dễ dàng nhất để ứng dụng IDP là bắt đầu 
với các loại văn bản có số lượng lớn, có quy trình 
xử lý tương đối chuẩn hóa, như hóa đơn hay đơn 
đặt hàng, sau đó mở rộng ra các loại tài liệu đòi hỏi 
khả năng đọc hiểu hoặc tài liệu đặc thù của doanh 
nghiệp, ví dụ như hợp đồng.

Q&ADoanh nghiệp bạn mất bao lâu để xử lý một hóa đơn?

15 phút

30 phút

Nhiều ngày (!?)

Dương Việt Tùng 
Head of Product, Research & Development, 
akaBot (FPT Software)

A

B

C



Xử lý văn bản thời 4.0: “Máy đánh chữ” hay OCR và IDP? 10

Không thể phủ nhận rằng doanh nghiệp có nhu cầu xử lý văn bản rất lớn, do tài liệu ở khắp mọi nơi.
Đó cũng là lý do IDP có nhiều tiềm năng ứng dụng trong vận hành doanh nghiệp.

Huy lựa chọn sử dụng OCR với suy nghĩ IDP và OCR không có nhiều sự khác biệt.

Nhờ sự nhanh nhạy với công nghệ, Sara biết đến IDP và đề xuất với cấp trên thử 
nghiệm công nghệ này.

Linh, do đã quá quen thuộc với công việc thủ công, bản thân cũng không nhận thức 
được công việc của mình có thể tự động hóa, nên vẫn chọn trung thành với cách 
làm truyền thống.

Quay lại với câu chuyện của bộ ba Sara, Linh, Huy, 
họ đã giải quyết vấn đề của mình như thế nào?

Ứng Dụng IDP Trong Doanh Nghiệp

Yêu cầu bồi thường
bảo hiểm

Yêu cầu
mua hàng

Văn bản
thế chấp

Báo giá

Đơn đặt hàng

Hợp đồng

Thư mời nhận việc

Mỗi người lại có hướng xử lý riêng
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Case Study
IDP Trong Xử Lý Hóa Đơn

Công ty của Sara là một doanh nghiệp lâu đời hoạt động 
trong lĩnh vực dầu khí tại Dubai.
Với lượng hóa đơn lớn, hơn 1.500 hóa đơn/ tháng, đến từ nhiều khách hàng lại có nhiều mẫu 
khác nhau, Sara và đồng nghiệp luôn trong tình trạng “hoạt động hết công suất” để “vật lộn” 
với đống hóa đơn.

Công ty sử dụng một portal để lưu trữ tất-cả-các-thông-tin liên quan đến nhà cung cấp. Tuần này 
Sara được giao nhiệm vụ đối chiếu thông tin trên hóa đơn với thông tin trên portal, để đảm bảo hóa 
đơn hợp lệ. Đây là bước xử lý quan trọng để hóa đơn được phê duyệt thanh toán. 

Bên cạnh hóa đơn có rất nhiều mục cần đối chiếu, điều làm Sara lo lắng hơn là một số trường thông 
tin trên hóa đơn ở dạng đầy đủ, nhưng trên portal lại ở dạng vắn tắt. Điều này khiến Sara mất nhiều 
thời gian hơn để tìm kiếm các trường thông tin trùng khớp và đối chiếu.

Xử lý một lượng hóa đơn lớn 
tạo một áp lực tâm lý lớn lên 
bộ phận xử lý, và lên cả 
doanh nghiệp khi nhân sự ở 
bộ phận này luôn thiếu hụt

❝
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RPA (Robotics Process Automation)

Take Away

là công nghệ ứng dụng robot ảo để mô phỏng lại 
hành vi của con người, nhằm giải quyết các tác vụ 
lặp đi lặp lại trong doanh nghiệp

IDP cứu thua như thế nào?
Doanh nghiệp Sara lựa chọn giải pháp IDP tích hợp RPA từ akaBot, giúp tự động hóa 
toàn diễn quy trình đối chiếu hóa đơn. 

RPA bot truy cập portal,
kiểm tra thông báo về

hóa đơn cần xử lý

RPA bot duyệt qua
từng thông báo, tải file

hóa đơn đính kèm

akaBot Vision là hệ thống IDP
tự động bóc tách dữ liệu

theo từng trường thông tin,
lưu ở dạng excel file,

và trả kết quả cho RPA bot

RPA bot duyệt qua
từng thông báo, tải về file

hóa đơn đính kèm (dạng PDF)

RPA bot tải các file PDF
lên hệ thống IDP

RPA bot đối chiếu các
giá trị trên portal

và trong file kết quả

RPA bot gửi email
cho user khi có giá trị

không trùng khớp

IDP

Khám phá cách IDP kết hợp cùng RPA trong nghiệp vụ xử lý hóa đơn
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RPA bot gửi email
cho user khi có giá trị

không trùng khớp

Quay lại câu hỏi của Sara, cùng so sánh
quy trình tương tự, nhưng thay thế IDP
bằng lựa chọn OCR của Huy…

… và phương pháp xử lý thủ công của Linh.

Điểm yếu của OCR là công nghệ này chỉ có thể bóc tách đơn thuần các dòng văn bản trên tài liệu 
đầu vào, chứ không thể phân tách theo các trường thông tin. 

Con người sẽ mất thêm một khâu lập trình để bot phân thông tin về các trường, hoặc tự thực hiện 
thủ công. Trong các trường hợp có quá nhiều trường thông tin hoặc quy tắc, sử dụng OCR để xử lý 
trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

RPA bot truy cập portal,
kiểm tra thông báo về

hóa đơn cần xử lý

Tiết kiệm 50% chi phí 

Đạt độ chính xác lên tới 99,9% Rủi ro sai sót do con người 

Tiết kiệm 90% thời gian xử lý
(chỉ 1-2 phút trích xuất dữ liệu) 8 phút xử lý/ nhân sự/ hóa đơn

Tiêu tốn nhiều chi phí
(nhân sự, vận hành, rủi ro)

IDP Thủ công

RPA bot duyệt qua
từng thông báo, tải file

hóa đơn đính kèm

OCR tự động bóc tách
dữ liệu và  trả kết quả

cho RPA bot

RPA bot duyệt qua
từng thông báo, tải về file

hóa đơn đính kèm (dạng PDF)

RPA bot tải các file PDF
lên hệ thống OCR

RPA bot phân tách dữ liệu
theo từng trường

RPA bot đối chiếu
các giá trị trên portal
và trong file kết quả

OCR
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Q&A

Bạn có câu hỏi về IDP? Chia sẻ ngay với chúng tôi!

Bản thân IDP không thể tự đối chiếu dữ liệu?
Câu trả lời là có. 

Các lập trình viên có thể thêm các chức năng xác minh, đối chiếu 
dữ liệu cho IDP với vài dòng code. Trong case study vừa rồi, 
doanh nghiệp của Sara không chọn phương án này mà tận dụng 
năng lực đối chiếu của RPA trong luồng tự động hóa toàn diện.

Cụ thể:
RPA thay con người truy cập portal và so sánh từng dòng dữ 
liệu với thông tin trên file kết quả.
RPA cũng có thể phán đoán. Như hình trên, các item trên portal 
không hề trùng khớp 100% với thông tin trên hóa đơn. Tuy 
nhiên RPA bot vẫn có thể đối chiếu chính xác dựa trên các từ 
khóa chính

IDP còn nổi trội hơn OCR ở
các điểm nào?
IDP được coi là bước tiến vượt trội so 
với OCR, không chỉ ở khả năng hiểu dữ 
liệu qua ngữ cảnh, mà còn ở mức độ 
triển khai dễ dàng và chi phí hợp lý.

Đọc thêm về IDP và OCR

Nên lựa chọn giải pháp IDP on-cloud hay on-premise?
Không có giải pháp nào là hoàn hảo. Tuy nhiên, doanh nghiệp 
nên cân nhắc hai tiêu chí sau để đưa ra lựa chọn phù hợp:

Bảo mật dữ liệu: Với doanh nghiệp ưu tiên vấn đề bảo 
mật, giải pháp on-premise sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, 
doanh nghiệp sẽ phải chịu chi phí cao hơn, khó cập nhật 
tính năng thường xuyên, và khó nhận được hỗ trợ kịp thời 
từ nhà cung cấp. 

Chi phí: Giải pháp IDP on-cloud tối ưu hơn về mặt chi phí, 
không đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư quá nhiều vào hạ tầng 
và dễ dàng được hỗ trợ. Mặt trái là dữ liệu sẽ được đẩy 
lên tầng cloud và xử lý ở đây.

1.

2.

IDP chỉ có thể xử lý văn bản
dạng PDF? Tôi có email chứa
file dữ liệu cần xử lý, có thể
dùng IDP không? Với logo,
chữ ký, biểu tượng thì sao?
IDP với khả năng xử lý dữ liệu phi, 
bán và có cấu trúc, sẽ hoạt động 
hiệu quả với cả bản scan, hình ảnh, 
v.v… Khi kết hợp với RPA, giải pháp 
có thể tự động tải dữ liệu đính kèm 
từ email, đẩy vào hệ thống IDP để 
xử lý mà không cần sự tham gia của 
con người. Ngoài ra, IDP còn có 
chức năng xử lý hình ảnh để nhận 
diện logo, chữ ký.

Dữ liệu sau khi được trích xuất với IDP sẽ được lưu trữ ở đâu? 
Sau khi trích xuất, kết quả sẽ được lưu dưới dạng excel file và lưu trữ trên 
hệ thống IDP, doanh nghiệp có thể tải xuống bất cứ lúc nào để phục vụ 
các mục đích khác nhau.
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Doanh nghiệp cần chuẩn bị như thế
nào để ứng dụng thành công IDP?

Theo KPMG, các doanh nghiệp cần xác định sẽ ứng dụng IDP vào 
giải quyết bài toán nào, ứng dụng vào đâu trước khi bắt đầu thử 
nghiệm/ triển khai. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro tồn 
đọng một lượng dữ liệu lớn đã được trích xuất nhưng không nhằm 
phục vụ một mục đích cụ thể nào, từ đó tối ưu nguồn đầu tư.

Xác định rõ ràng chiến lược và mục tiêu

� Xử lý hiệu quả dữ liệu phi, bán, và có cấu trúc 
� Ứng dụng điện toán đám mây (cloud-based solutions) và tích hợp hiệu quả với RPA
� Liên tục “học” dựa trên đánh giá người dùng và dữ liệu
� Dễ dàng mở rộng 
� Dễ dàng sử dụng

Lựa chọn giải pháp/ nhà cung cấp giải pháp phù hợp

Tùy thuộc vào giải pháp IDP được ứng dụng, doanh nghiệp sẽ cần có những 
sự chuẩn bị khác nhau:

Đối với giải pháp không tích hợp tự động hóa: Doanh nghiệp cần tích hợp 
các hệ thống đẩy dữ liệu đầu vào cho IDP và chuyển dữ liệu đầu ra, hoặc 
thực hiện nhập liệu thủ công. Với các giải pháp cloud-based IDP, doanh 
nghiệp sẽ cần sử dụng API để tích hợp các hệ thống này lên cloud.

Đối với giải pháp có tích hợp tự động hóa: Doanh nghiệp hầu như không 
cần chuẩn bị hay nâng cấp hạ tầng công nghệ

Chuẩn bị hạ tầng công nghệ

Tìm kiếm giải pháp toàn năng

� Có năng lực công nghệ cao, sẵn sàng tích hợp các giải pháp khác (RPA, Process 
   Mining,...), hướng tới tự động hóa toàn trình doanh nghiệp
� Xây dựng lộ trình sản phẩm rõ ràng, giúp doanh nghiệp mở rộng dự án
� Liên tục cải thiện tính năng sản phẩm, có tư duy “đi đầu”

Làm việc cùng nhà cung cấp có tầm nhìn xa

� Hỗ trợ hiệu quả, nhiệt tình trong quá trình triển khai, dịch vụ hỗ trợ 24/7 
� Do các vấn đề liên quan đến tài liệu/ dữ liệu rất phức tạp, nhà cung cấp không nên ở 
   quá xa doanh nghiệp (về vị trí địa lý) để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, từ  
   đó hạn chế các trở ngại khi triển khai.

Chú ý tới năng lực triển khai và hỗ trợ trong tầm với 
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Xây dựng chiến lược
Quản trị thay đổi

❝Để đảm bảo thành công của dự án IDP, 
việc quan trọng trước tiên là doanh 
nghiệp cần đặt ra những kỳ vọng hợp lý.

Trần Quang Tín 
Head of Presales & Technical Consulting, 
akaBot (FPT Software)

Bên cạnh những yếu tố về công nghệ, bản thân doanh nghiệp cũng cần chuẩn bị 
tâm thế tốt để đón nhận thay đổi:

IDP có thể sẽ không xử lý chính xác ngay trong lần hoạt động đầu tiên. Một trong những thách thức 
lớn nhất là ứng dụng IDP trong xử lý bảng biểu, đặc biệt là các loại bảng phức tạp và không viền 
(borderless table). Tuy nhiên, với sự tích hợp của Machine Learning (học máy) trong giải pháp, “nhân 
viên mới” này sẽ cải thiện dần độ chính xác (từ 50-80% trong một vài tuần đầu, đến 80-90% cho 1-2 
tháng sau đó, và >95% sau 2 tháng)

IDP cần chút thời gian

Có một sự thật, đó là IDP là một “học sinh chăm chỉ”, và không giống OCR chỉ quen với một dạng bài 
tập, IDP có thể làm tốt nhiều dạng bài, trên nhiều nền tảng. Do đó, doanh nghiệp cần chuẩn bị 
nhiều tài liệu liệu mẫu, đa dạng các trường hợp, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho IDP.

Hãy giúp IDP chuẩn bị học liệu

Trong giai đoạn đầu khi nhà cung cấp triển khai IDP cho doanh nghiệp, sẽ có nhiều biến thể và các 
dạng mẫu (template) lạ phát sinh, ảnh hưởng đến độ chính xác. Đây là chuyện hết sức bình thường. 
Nhà cung cấp sẽ cần thêm thời gian để tiếp tục “huấn luyện” IDP, thông thường từ 1 - 4 tuần tùy loại 
văn bản, biến thể và số lượng.

Học sinh giỏi cũng có lúc sai
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Hyperautomation (Siêu tự động hóa) 

Hằng đẳng thức đáng nhớ:

Take Away

là Top 10 giải pháp công nghệ chiến lược năm 
2022 (Gartner)

Hyperautomation = RPA + AI/ML + Analytic

Mở lối Hyperautomation với IDP

Fabrizio Biscotti,  
Phó Giám đốc Nghiên cứu tại Gartner

Tìm hiểu thêm về Hyperautomation

Theo Gartner, Hyperautomation (Siêu tự động 
hóa) là sự kết hợp hiệu quả của các công nghệ bổ 
sung, với RPA là nền tảng lõi, giúp tích hợp các 
quy trình và chức năng riêng rẽ để tự động hóa và 
cải thiện các quy trình kinh doanh. 

Nói cách khác, Hyperautomation là công nghệ 
hướng tới tự động hóa tối đa các quy trình doanh 
nghiệp trong một luồng tự động hóa duy nhất.

Tăng tính linh hoạt: Hyperautomation cho phép tự động hóa đồng loạt nhiều tác vụ, giúp doanh 
nghiệp vận hành linh hoạt và mở rộng dễ dàng.

Nâng cao năng suất: Robot hoạt động 24/7, tự động hóa tối đa quy trình doanh nghiệp cho phép 
doanh nghiệp xử lý chính xác tối đa các tác vụ với tốc độ nhanh chóng. Hyperautomation cũng giải 
phóng nhân viên để tập trung vào các công việc mang lại giá trị cao hơn.

Tích hợp dễ dàng: Công nghệ này cho phép mô phỏng các thao tác con người bằng robot phần 
mềm, không đòi hỏi tích hợp phức tạp. 

Kết nối các hệ thống số: Hyperautomation hướng tới liên kết các quy trình tự động hóa rời rạc trong 
một luồng chung. Khi các hệ thống doanh nghiệp chưa được tích hợp toàn diện, thông suốt hay chi 
phí tích hợp quá lớn, thì Siêu tự động hóa chính là giải pháp hoàn hảo.

Cải thiện ROI: Các quy trình tự động hóa liên kết chặt chẽ đồng nghĩa với việc các bộ phận làm việc 
hiệu quả và trơn tru hơn. Ngoài ra, khả năng phân tích của Hyperautomation cũng giúp doanh 
nghiệp tận dụng tối đa tài nguyên.

Tại sao mọi doanh nghiệp cần hướng tới Hyperautomation?

❝
Hyperautomation đã không 
còn là lựa chọn, mà là điều 
kiện sống còn.

RPA

IDP

AI

Process
Mining

Hyper-
automation
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RPA và IDP
trong tự động hóa
xử lý văn bản…

… và trong
bức tranh tổng quan
Hyperautomation

Tại Việt Nam, “Siêu tự động hóa sẽ nở rộ 
trong 10 năm tới” và các doanh nghiệp hiện 
tại đang có những chiến lược cho mình để 
hướng tới tương lai. 

Bắt đầu với tự động xử lý văn bản thông minh 
nhờ kết hợp IDP và RPA là một hướng đi hiệu 
quả để các doanh nghiệp bắt đầu chặng 
đường này

IDP đóng vai trò như bộ não và con mắt của 
hệ thống tự động hóa, thực hiện vai trò bóc 
tách, phân loại, tích hợp dữ liệu. Trong khi 
đó, RPA lại thực hiện các công việc của chân 
tay như cung cấp dữ liệu đầu vào, nhận kết 
quả đầu ra và tải lên các hệ thống.

Như một đường ray dẫn lối doanh nghiệp đến tự 
động hóa toàn trình và chuyển đổi số toàn diện 
với RPA, IDP giúp doanh nghiệp chuẩn bị các yếu 
tố cần thiết về mặt dữ liệu: chuẩn hóa và số hóa 
dữ liệu dưới dạng dữ liệu cấu trúc, lưu trữ dữ liệu 
hiệu quả trên hệ thống nhằm phục vụ các mục 
đích khác nhau.

Dương Việt Tùng,  
Head of Product, Research & Development,
akaBot (FPT Software)

❝
IDP không đứng một mình. 
IDP cần RPA để mở rộng và 
đem lại giá trị tối ưu.

Chia sẻ của chuyên gia về tương lai Hyperautomation
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Hỏi nhanh đáp gọn

IDP giúp doanh nghiệp
A. Giảm 85% thời gian xử lý văn bản
B. Xử lý văn bản với độ chính xác gần tuyệt đối
C. Giải phóng 80% nhân sự cho các tác vụ chiến lược
D. Tất cả các đáp án trên

IDP có thể được ứng dụng trong các loại văn bản nào?
A. Hóa đơn
B. Đơn đặt hàng
C. Hợp đồng doanh nghiệp
D. Tất cả các đáp án trên

Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi lựa chọn nhà cung cấp giải pháp IDP?
A. Có giải pháp tích hợp tự động hóa (RPA)
B. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ hiệu quả
C. Xây dựng lộ trình sản phẩm
D. Tất cả các đáp án trên

akaBot (FPT Software) mang đến giải pháp tự động hóa quy trình xử lý văn 
bản tích hợp mượt mà IDP và RPA, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và 
tối ưu năng suất.

Trao đổi cùng chuyên gia tự động hóa akaBot



akaBot là nhà cung cấp giải pháp siêu tự động hóa toàn cầu với khả năng tự chủ cao về 
công nghệ (RPA, IDP, Process Mining,...), mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành một 
cách dễ dàng với mức chi phí hợp lý. Tính đến nay, akaBot đã hợp tác cùng 1200+ khách 
hàng trên 20+ quốc gia, cung cấp giải pháp tự động hóa cho 8 ngành dọc (Tài chính - 
Ngân hàng - Bảo hiểm, Bán lẻ, Sản xuất, v.v…), giành được nhiều giải thưởng danh giá 
trong và ngoài nước, như RPA Leader tại Báo cáo Mùa xuân (G2, 2022), Top 21 RPA 
Vendors (Gartner Peer Insights, 2021), giải Vàng Gold Globee hạng mục triển khai tốt nhất 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại IT World Awards.


