
Nghiên cứu Dự án điển hình

GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CỘNG TÁC CỦA CISCO GIÚP SHB
NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỘI HỌP VÀ LÀM VIỆC CỘNG TÁC

Ngân hàng thương mại cổ phần SHB lắp đặt giải pháp 
truyền thông cộng tác nâng cao hiệu quả hội họp và làm 
việc cộng tác tạo ra những cuộc họp từ xa sống động 
nối liền những ngăn cách về mặt địa lý.

Thách thức

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiền thân là Ngân 
hàng TMCP Nông Thôn Nhơn Ái thành lập năm 1993 trụ 
sở đặt tại Cần Thơ, dư nợ chỉ vài chục tỷ đồng chủ yếu là 
cho nông dân vay phục vụ sản xuất nông nghiệp và hơn 
40 cán bộ nhân viên, cơ sở vật chất đơn giản, công nghệ 
còn lạc hậu, mạng lưới chỉ có vài phòng giao dịch đặt tại 
các huyện, xã của TP. Cần Thơ và một phần của tỉnh Hậu 
Giang. Sau 22 năm xây dựng và phát triển, đến 30/9/2015 
quy mô của SHB được nâng lên mạnh mẽ: tổng tài sản đạt 
183 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 9.486 tỷ đồng, lợi nhuận 
đạt 702 tỷ đồng, thị phần huy động và cho vay tăng trưởng 
vượt bậc. Mạng lưới ngân hàng liên tục được mở rộng với 
420 chi nhánh, phòng giao dịch, ATM trên cả nước, 2 chi 
nhánh nước ngoài với tổng số nhân sự xấp xỉ 6000 CBNV. 
SHB đặt mục tiêu trở thành một trong những ngân hàng 
thương mại bán lẻ đa năng hàng đầu Việt Nam và trở thành 
Tập đoàn tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế vào năm 2020. 

“Sự chuyển đổi mô hình hoạt động mang tính bước ngoặt 
vào năm 2006 đã đặt tiền đề cho sự mở rộng mạng lưới 
hoạt động cho SHB. Không còn là một ngân hàng thương 
mại nông thôn với quy mô hoạt động hẹp, mạng lưới kinh 
doanh của SHB đã bắt đầu vươn rộng khắp các tỉnh thành 
và trên phạm vi quốc tế, cùng với đó số lượng nhân viên và 
khách hàng của chúng tôi không ngừng tăng lên một cách 
mạnh mẽ. Khi mạng lưới mở rộng chúng tôi nghĩ đến việc 

Tên khách hàng: SHB
Ngành: Dịch vụ tài chính 
Quốc gia: Việt Nam
Số lượng nhân viên đến 30/9/2015: gần 6,000

Thách thức
• Tăng cường hiệu quả hội họp và giảm thiểu việc đi lại 

công tác giữa các chi nhánh nằm phân tán trên cả nước 
và nước ngoài

• Trang bị các công cụ giao tiếp liên lạc hiệu quả cho các cấp 
lãnh đạo và các nhân viên, hỗ trợ việc đào tạo kỹ năng và 
kiến thức trực tuyến cho nội bộ nhân viên công ty

• Giải pháp toàn diện, dễ lắp đặt, sử dụng và phải có tính mở 
để dễ dàng nâng cấp trong tương lai và tương thích với các 
chuẩn thiết bị khác nhau

Giải pháp
• Triển khai giải pháp truyền thông cộng tác của Cisco như 

Cisco Telepresence SX20 Quick Set, thiết bị cá nhân video 
dùng cho lãnh đạo EX90, bộ điều khiển đa điểm Cisco 
Video MCU,  giúp thiết lập các cuộc họp từ xa nhanh chóng

• Lắp đặt các điện thoại giao thức IP (IP Telephony) bước 
đầu tạo nên môi trường làm việc hợp nhất, giao tiếp thuận 
lợi cho các nhân viên và lãnh đạo ngân hàng

Kết quả
• Thiết lập nhanh chóng nhiều cuộc họp từ xa, thông tin 

được truyền đạt rõ ràng, sống động, mọi người hiểu nhau 
nhanh hơn từ đó đẩy nhanh quá trình ra quyết định và 
giảm thiểu các chuyến công tác thường xuyên và tốn kém 

• Cải thiện hiệu quả việc trao đổi liên lạc của nhân viên, tăng 
năng suất làm việc 

• Tổ chức được nhiều buổi đào tạo trực tuyến hiệu quả, 
không tốn thời gian đi lại

Tóm tắt
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làm thế nào để kết nối mọi người một cách hiệu quả nhất bởi chúng tôi hiểu rằng giao tiếp hiệu quả là một trong những yếu 
tố quan trọng thúc đẩy quá trình ra quyết định, đẩy nhanh tiến độ của bất kỳ công việc hay dự án nào. Tuy nhiên, để duy 
trì được mối dây  liên kết thông suốt chặt chẽ giữa tập thể hàng nghìn nhân viên phân tán ở các khu vực địa lý khác nhau 
là một thử thách to lớn. Cisco với những giải pháp công nghệ, tạo ra một môi trường làm việc hợp nhất đã giúp chúng tôi 
giải được bài toán khó này,” ông Đào Mộng Long, Phó giám đốc khối CNTT của SHB chia sẻ.

Giải pháp

Giải pháp truyền thông cộng tác của Cisco như Cisco Telepresence SX20 được SHB lựa chọn triển khai ban đầu tại 36 
chi nhánh chính đặt tại các tỉnh thành trên toàn quốc và các chi nhánh quốc tế được lắp đặt trong các phòng hội nghị lớn 
phục vụ mục tiêu ban đầu kết nối các chi nhánh, phòng giao dịch chính của SHB trong các cuộc họp toàn công ty nhằm 
triển khai những nội dung quan trọng liên quan đến chính sách, sản phẩm mới, giải quyết ngay những sự cố, vấn đề nảy 
sinh trong quá trình hoạt động liên quan đến nghiệp vụ.

Bộ sản phẩm Cisco Telepresence SX20 gồm một bộ giải mã thông minh Codec SX20 có thể được cài đặt ban đầu nhanh 
chóng, 1 camera thông minh Cisco TelePresence Precision HD camera có thể tự điều chỉnh quay cận cảnh người trình bày 
và xuất hình ảnh độ nét cao (HD), 1 micro đa hướng Cisco TelePresence Precision MIC 20 thu được giọng nói chất lượng 
rõ và các phụ kiện khác như điều khiển từ xa, các loại dây cáp cần thiết để kết nối các thiết bị với nhau như cáp VGA, 
HDMI, dây nối camera, micro để giúp thiết lập một phòng họp dễ dàng và nhanh chóng. Và thiết bị hỗ trợ đa điểm Cisco 
TelePresence Multipoint Control Unit điều chỉnh các điểm cầu và  đảm bảo mọi điểm cầu đều xem được các nội dung chất 
lượng cao (HD). 

Cisco Telepresence SX20 tương thích với mọi màn hình TV LCD, không cần phải mua thêm bộ màn hình chiếu đặc thù cho 
hội nghị giúp tiết giảm chi phí khi triển khai ở các địa điểm khác nhau. Nền tảng hợp chuẩn này của Cisco cũng đảm bảo 
tính tương thích cao cho doanh nghiệp muốn nâng cấp hệ thống hay thực hiện hội họp với thiết bị của các hãng khác.

Phần mềm ứng dụng Cisco WebEx Meetings được sử dụng cho các toàn bộ các nhân viên công ty tham gia các cuộc họp 
trực tuyến nền web, các buổi họp nhóm, và đào tạo trực tuyến. Vì những người tham dự có thể sử dụng thiết bị với các 
màn hình nhỏ, SHB thích sử dụng giải pháp này cho các cuộc họp mà các bài trình bày phải được trình chiếu trên màn hình 
và chia sẻ màn hình desktop của người thuyết minh, hơn là sử dụng video. Cuối cùng, việc tích hợp phần mềm phòng họp 
hợp nhất Cisco Unified MeetingPlace là phần mềm được cài đặt ngay trên máy tính của người dùng với WebEx đã giúp 
ngân hàng giảm được chi phí họp thoại qua đường truyền điện thoại truyền thống.
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Kết quả

Giải pháp truyền thông cộng tác thực sự là công cụ lý tưởng thay thế những cuộc gặp mặt trên thực tế không những thế 
còn mang lại rất nhiều lợi ích khác cho ngân hàng như giảm thiểu tối đa chi phí đi lại, công tác cho các cuộc gặp mặt trực 
tiếp, triển khai rất thuận tiện và nhanh chóng lại dễ sử dụng. Ông Nguyễn Văn Lê, tổng giám đốc SHB chia sẻ: “Tôi yêu 
thích triết lý lấy con người làm trung tâm theo mô hình Con người – Công nghệ - Lợi nhuận và coi đây là mô hình giúp SHB 
phát triển bền vững trong một hành trình dài. Giải pháp truyền thông cộng tác là công cụ lý tưởng hỗ trợ việc giao tiếp lẫn 
nhau trong môi trường làm việc đặc biệt là đối với những công ty, tổ chức có nhiều chi nhánh nằm phân tán ở những khu 
vực địa lý khác nhau như ngân hàng SHB của chúng tôi.

Sau khi đưa giải pháp truyền thông cộng tác ứng dụng tại từng văn phòng, các nhân viên của chúng tôi rất hài lòng với 
trải nghiệm này khi họ có thể tương tác với đồng nghiệp của mình ở nhiều tỉnh thành phố mà không mất nhiều thời gian 
và chi phí đi lại. Nhân viên có thể sắp xếp các hệ thống Cisco Telepresence trong nhiều cuộc họp dự án cao cấp với các 
đối tác trong và ngoài nước, dễ dàng thảo luận và đưa ra các quyết định nhanh chóng tạo được lợi thế cạnh tranh so với 
các đối thủ.” 

Với giải pháp truyền thông hợp nhất này của Cisco, SHB có thể tổ chức cuộc họp toàn công ty trực tuyến tại các văn 
phòng chi nhánh trên toàn quốc cũng như chi nhánh ở nước ngoài. Người trình bày có thể đồng thời trình bày và nhấn 
mạnh các điểm quan trọng thông qua ngôn ngữ cơ thể và nét mặt, và hệ thống TelePresence của Cisco giúp mọi người có 
thể hiểu cảm xúc mọi người trong cuộc họp.

Kế hoạch sắp tới

Đặc biệt, sắp tới Cisco cũng hỗ trợ ngân hàng triển khai thêm các giải pháp Jabber Video của Cisco. Với giải pháp này 
người dùng có thể kết hợp với bất kỳ thiết bị di động nào, sử dụng mọi lúc mọi nơi, cho người dùng có những trải nghiệm 
tương tự với máy tính để bàn.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu về SHB, vui lòng truy cập http://www.shb.com.vn
Tìm hiểu về các sản phẩm và giải pháp của Cisco được mô tả trong bài viết này, vui lòng truy cập 
www.cisco.com/go/collaboration
www.cisco.com/go/video
www.cisco.com/go/unifiedcommunications

Danh sách sản phẩm

Giải pháp truyền thông cộng tác 
Cisco TelePresence System SX20

Giao tiếp hợp nhất
Điện thoại giao thức IP

Phần mềm làm việc cộng tác 
Cisco Unified MeetingPlace 8.0
Cisco WebEx Meetings
Cisco WebEx Presence
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