SMARTLOG BOOTCAMP 2022
Bệ phóng dành cho Nhà quản trị Logistics 4.0 tương lai

Supply Chain Fundamental
& Problem Solving
Căn bản về Supply Chain
Beer Game
Tư duy hệ thống

Supply Chain Expert
Speaker
Tư duy logic
Kỹ năng viết logic

Các phương pháp nghiên cứu

LSS06 – Lean Six Sigma

phổ biến trong lĩnh vực

White Belt/ Yellow Belt

Logistics và Supply Chain

Supply Chain Case Study
Warehouse and Transport

Lean Six Sigma

AI-based Problem Solving

Technical Basic

Các vấn đề thuộc lĩnh vực
Logistics có thể giải quyết

LSS07 – Lean Six Sigma

Data Analytics

bằng AI

Tổng quan về Cloud
Cách tính phí trên Cloud AWS
Tổng quan kiến trúc máy
tính, phần mềm
Phương pháp thiết kế hệ
thống có khả năng scale lớn
Thiết kế data modeling,
database
Thực hành thiết kế, query
database
Phân loại test functional,

Tổng quan về unsupervised
machine learning

for Management
LSS08 – Lean Six Sigma
Awareness

Xác suất, thống kê, giới hạn
Một biến: không gian (hàm
phân phối, kỳ vọng, trung vị,
phương sai,...)
Hai biến: tương quan (hồi quy
tuyến tính, hồi quy logistics,...)
Ba biến: con đường
(confounding, mediation
analysis,...)
Thời gian

non-functional

KHAI GIẢNG: 14.07.2022

Lịch học dự kiến:
Thứ 3,5: 18:30-20:30
Thứ 7: 15:00-17:00
Hình thức: Offline

Supply Chain
Digitalization

SMARTLOG

BOOTCAMP
TẦM NHÌN
Nâng cao năng lực đội ngũ và đóng góp cải thiện
chất lượng nhân sự cho toàn ngành logistics.

NHIỆM VỤ

Chương trình đào tạo chuyên sâu về Supply Chain
và Technology được Ban lãnh đạo Smartlog
nghiên cứu, xây dựng và thực thi một cách
nghiêm túc, cam kết cải thiện hiệu quả ngay sau
khóa học.

Trang bị kiến thức cần thiết về ngành Supply
Chain cũng như ứng dụng công nghệ trong thời
đại 4.0 (AI, Python, Data structure)
Cải thiện khả năng phân tích, giải quyết vấn đề tối
ưu và hiệu quả hơn
Bệ phóng để phát triển, thăng tiến sự nghiệp
trong tương lai gần
Tiền đề để hiểu và phát triển dự án, sản phẩm
một cách có hệ thống Smartlog

GIÁ TRỊ

Khoá học có trị giá thật lên đến $5000. Nhưng tại
Smartlog, chúng tôi trao cho bạn hoàn toàn
MIỄN PHÍ!

CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ - PHÁT TRIỂN

ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN THAM GIA
Nhân viên đang làm việc tại công ty Smartlog

Cá nhân ngoài công ty có đam mê với lĩnh vực Supply Chain và Technology
(Ưu tiên ứng viên có 1- 2 năm kinh nghiệm )
Hoàn thành bài luận (thể hiện mong muốn, kỳ vọng đối với khóa học...) theo yêu cầu
Vượt thử thách kiểm tra logic đầu vào
Cam kết làm việc tối thiểu 1 năm tại Smartlog sau khi kết thúc

Với sự tham gia của CEO và các Chuyên gia logistics, AI tại Smartlog

Kurt Bình - Founder/CEO
Thạc sĩ ngành Quản Lí
Chuỗi Cung Ứng, đại học
MIT, Hoa Kỳ
Nhiều năm kinh nghiệm
quản lí, vận hành chuỗi
cung ứng

Đặng Hùng - CTO
Thạc sĩ chuyên ngành
CNTT, Viện JAIST Nhật
Bản
Nhiều năm kinh nghiệm
trong quản lý các dự án
CNTT lớn tại Việt Nam và
Nhật Bản

Hạnh Đỗ - Head of AI
Tiến sĩ toán học, đại học
California, Berkeley, USA.
Lãnh vực nghiên cứu chính là
tối ưu cho logistics, thuật
toán, cơ sở toán học cho AI
và ML để giải quyết các bài
toán NP Hard.

Trung Hà - AI Dept
Tiến sĩ Toán thống kê, Đại
học Florida
Có kinh nghiệm mô hình
hóa các vấn đề trong nhiều
lĩnh vực như sinh học, khoa
học xã hội và dịch tễ học.

Cùng các Chuyên gia đầu ngành Supply Chain

Phạm Thanh Diệu
CiCC Director
Thạc sĩ Black Belts
Kinh nghiệm Lean, Six Sigma,
Balanced Scorecard, quản lý
thiết kế & phát triển phần
mềm quản trị doanh nghiệp
ERP

Albert Tan
Ex Associate Professor at MISI
Tiến sĩ Albert Tan hiện là Giám
đốc Giáo dục của MISI và là nhà
nghiên cứu cộng tác tại MIT CTL.
Kinh nghiệm quản lý nhiều dự án
thuộc lĩnh vực Supply Chain và
Logistics

