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THU	THẬP

phần dễ public web, Facebook API

phần rất dễ $$$ Facebook topical data

phần khó Facebook user data



Quét dữ liệu

đồ thị gốc

random	walker	- follower

meddler

dominator
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Khối lượng dữ liệu lớn
Đòi hỏi đáp ứng thời gian thực

Sử dụng Micro-services
Đánh đổi chất lượng /	thời gian
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Quan hệ Khách hàng

Lắng nghe thông tin của khách hàng trên MXH

Chọn lọc thông tin liên quan tới doanh nghiệp

Phân loại thông tin theo các nhóm nghiệp vụ

Chủ động liên lạc, hỗ trợ, giải quyết vấn đề của 
khách hàng

Đo độ hài lòng, tần suất đề cập tới thương
hiệu từ phía khách hàng

Xác định số lượng khách hàng trung thành

Xây dựng chiến dịch chăm sóc khách hàng để 
gia tăng số lượng

Đo đếm, duy trì tập KH trung thành và tái lập 
chu trình trên

Chăm sóc khách hàng Thôn tính khách hàng từ đối thủPhát triển tập KH trung 
thành

Lắng nghe thông tin than phiền về sản phẩm, 
dịch vụ của các đối thủ

Chủ động liên lạc với những đối tượng phát tin 
để hỗ trợ, đáp ứng tốt hơn, biến họ thành 
khách hàng của doanh nghiệp
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Quản trị thương hiệuQuản trị thương hiệu Xử lý khủng hoảng

Theo dõi mọi thông tin được đề cập về các lãnh 
đạo của doanh nghiệp

Phân tích tính chất thông tin

Đưa ra cảnh báo, báo cáo phân tích giúp xử lý
kịp thời

Giám sát thông tin của toàn bộ các thương
hiệu, sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp

Phân tích tính chất thông tin

Cảnh báo, báo cáo phân tích, thống kê hỗ trợ
các chiến dịch bảo vệ thương hiệu

Giám sát hình ảnh lãnh đạo Phát hiện sớm khủng hoảng TTBảo vệ thương hiệu

Tận dụng “24 giờ vàng ngọc”

Tìm ra các thông tin tiêu cực về doanh nghiệp
ngay sau khi thông tin được đăng tải

Đánh giá xác suất làm nảy sinh khủng hoảng 
truyền thông của thông tin

Cảnh báo tức thời cho cán bộ xử lý khủng
hoảng để có biện pháp xử lý sớm
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Kiểm soát kênh truyền 
thông trên MXH

Quan hệ công chúng

Tạo nội dung cần thăm dò, phát tán trên công cụ 
truyền thông, quảng cáo

Thu nhận các phản hồi, tương tác, đánh giá của 
cộng đồng

Phân tích tự động để trích lọc, thống kê quan 
điểm

Lắng nghe thông tin từ tập đối tượng cần 
truyền thông

Dựa vào lưu lượng, tần suất và sắc thái thông 
tin thu nhận được để đánh giá hiệu quả các 
chiến dịch truyền thông, quảng cáo theo từng 
thời đoạn.	

Thăm dò, lắng nghe quan 
điểm cộng đồng

Đánh giá hiệu quả chiến 
dịch truyền thông

Thu nhận toàn bộ nội dung trên các kênh 
truyền thông MXH của doanh nghiệp (các 
fanpage, group)

Đánh giá, phân tích nội dung và các chỉ số 
tương tác của người sử dụng MXH với các 
kênh truyền thông của VPBank (lượng bình 
luận, like, comment, share, tích cực, tiêu cực)
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Sản xuất nội dung lây lan

Quan hệ công chúng

Phát hiện sớm các trường hợp, hoàn cảnh 
khó khăn, cần giúp đỡ hoặc các vấn đề đang 
được xã hội quan tâm từ thông tin MXH

Chọn ra các trường hợp, hoàn cảnh, vấn đề 
thích hợp và phương thức hỗ trợ

Biến doanh nghiệp thành đơn vị đi đầu trong 
việc hỗ trợ các đối tượng này, tạo ấn tượng 
trong cộng đồng

Xây dựng trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp

Phân tích, nắm bắt sớm các xu hướng thông
tin nổi bật, đang lây lan mạnh mẽ trên MXH

Dựa vào các thông tin này sản xuất nội dung 
lây lan, có tác dụng quảng bá doanh nghiệp
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Biến mỗi nhân viên thành một đại sứ truyền 
thông trên MXH của doanh nghiệp

Đo đếm lượng nhân viên đang giúp quảng bá, 
tuyên truyền cho doanh nghiệp

Xây dựng các chiến dịch truyền thông nội bộ 
nhằm gia tăng số lượng nhân viên tham gia

Lặp lại chu trình trên

Quản trị đại sứ truyền thông



Quản trị rủi ro

Tham khảo thông tin trên internet của đối tượng 
xin vay vốn, hỗ trợ đánh giá rủi ro của việc cho 
vay

Theo dõi liên tục thông tin trên internet về tình 
hình hoạt động, kinh doanh của các đối tượng, 
tổ chức, doanh nghiệp đang vay vốn, hỗ trợ 
đánh giá rủi ro.

Hỗ trợ đánh giá nợ xấu

Hỗ trợ duyệt hồ sơ cho 
vay

Thông tin danh mục đầu tưGiám sát đối tượng vay vốn

Theo dõi thông tin các mã cổ phiếu, chứng 
khoán

Phân tích các thông tin tích cực, tiêu cực, hỗ 
trợ quyết định quản lý danh mục đầu tư

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư CK



Quản trị nhân lực

Biến mỗi nhân viên thành một đại sứ truyền 
thông trên MXH của VPBank

Đo đếm lượng nhân viên VPBank đang giúp 
quảng bá, tuyên truyền cho ngân hàng

Xây dựng các chiến dịch truyền thông nội bộ 
nhằm gia tăng số lượng nhân viên tham gia

Lặp lại chu trình trên

Phân tích dữ liệu từ mạng xã hội để tìm và 
tuyển dụng nhân lực có trình độ và phù hợp 
văn hóa doanh nghiệp.

Liên tục “đặt trong tầm ngắm” các nhân lực
phù hợp giúp kịp thời bổ sung nguồn lao động
khi cần thiết

Quản trị đại sứ truyền thông Giám sát mức độ hài lòng của 
đội ngũ nhân lực

Tìm kiếm ứng viên phù hợp

Thống kê và phân tích thông tin mà nhân viên 
chia sẻ liên quan tới công việc

Đánh giá mức độ hài lòng của đội ngũ lao 
động



Tiếp thị

Thăm dò thị trường bằng các chiến dịch 
marketing diện rộng

Thu nhận phản hồi và phát hiện các nhóm phản 
ứng tích cực

Tạo lập các chiến dịch marketing tập trung với 
các nhóm này (tiếp thị tăng cường)

Gộp nhóm, phân loại các nhóm người sử dụng
Facebook theo mỗi quan tâm, sở thích

Tiếp cận chính xác từng nhóm qua các kênh
giao tiếp truyền thống

Thăm dò thị trường Tối ưu quảng cáo trực tuyếnEmail, message marketing

Xác định mối quan tâm, sở thích, nội dung 
thường đề cập của từng đối tượng quảng cáo

Lọc ra các đối tượng thích hợp với dịch vụ của 
doan nghiệp và quảng cáo trúng đích với chi 
phí thấp hơn



Bán lẻ

Thống kê chi tiết bình luận, nhận xét của người 
sử dụng về dịch vụ, sản phẩm của doanh
nghiệp…

Đánh giá cảm nhận của khách hàng đối với 
hàng chục sản phẩm bán ra mỗi năm 

Thống kê về sản phẩm, dịch vụ tương tự của 
các doanh nghiệp khác

So sánh, xếp hạng các dịch vụ, sản phẩm này

Chọn lọc các cá nhân có tiềm năng trở thành 
khách hàng của doanh nghiệp dựa vào thông 
tin MXH

Tiếp cận các đối tượng này thông qua MXH để 
phân phối sản phẩm, dịch vụ của doanh
nghiệp

So sánh, xếp hạng sản 
phẩm

Thống kê nhân khẩu họcPhát hiện cơ hội bán hàng

Thống kê toàn bộ thông tin nhân khẩu học của 
người dùng MXH

Trích lọc các báo cáo điều tra nhân khẩu học 
theo từ khóa, chủ đề thông tin



Tích hợp hệ thốngSocial	CRM

Data
Enrichment

Credit	Score
Evaluation



Hành chính

Tổng hợp nội dung trên MXH xoay quanh các
vấn đề của ngành, của địa phương.

Phân loại các nội dung theo chuyên đề, đối
tượng, các thông tin nhân khẩu học… phục vụ
nhu cầu ra quyết định của các đơn vị hành
chính.

Tương tác với người dân trực tiếp trên MXH.

Điều tra phản hồi của xã hội với các vấn đề cụ
thể mà đơn vị hành chính quan tâm.

Liên tục khảo sát, tham vấn ý kiến của người
dân, xây dựng báo cáo phục vụ các cấp lãnh
đạo.

Phát hiện sai phạm qua các tố cáo của người
dân trên MXH.

Cổng thông tin mạng xã
hội

Quản lý xuất bản thông tin điện
tử

Trưng cầu dân ý

Xác định thông tin nguồn, thông tin sao chép, 
so sánh tính toàn vẹn của nội dung, phát hiện
ra các thông tin vi phạm quy định.

Thống kê, đánh giá lưu lượng truy cập, mức
độ phổ biến của các nội dung được xuất bản.

Lắng nghe phản hồi của nhân dân về các
thông tin được xuất bản.



An ninh

Giám sát liên tục các nguồn thông tin trên MXH

Phát hiện ra các nguy cơ mất an toàn (an ninh
mạng, an ninh đối với chế độ, các vi phạm
online…) từ các nguồn thông tin này

Kết hợp các dạng thông tin từ các nguồn giám
sát nội dung khác (viễn thông, thực địa…)

Có biện pháp xử lý kịp thời

Phân tích các mối quan hệ xã hội trên internet 
của các đối tượng cần nghiên cứu.

Tìm ra các mối liên hệ, động cơ hành vi dựa
trên các liên hệ xã hội online này, bổ sung cho
các liên hệ xã hội thông thường của đối
tượng.

Giám sát thông tin Xây dựng danh sách nghi vấnKhai phá các liên hệ xã hội

Phân tích các nguồn thông tin, các nội dung 
thông tin và tần suất của nội dung để xác định
đối tượng cho những danh sách nghi vấn cụ
thể.

Đưa các đối tượng trong danh sách nghi vấn
vào diện theo dõi, giám sát đặc biệt.



AMA
ask	me	anything


