
GIẢI PHÁP KIOSK TỰ PHỤC VỤ
(SELF-SERVICE KIOSK)

HỆ THỐNG KIOSK TỰ PHỤC VỤ

Kiosk của ASTEC là giải pháp hoàn chỉnh tự thực hiện 
giao dịch 24/7: 

Ÿ Khách hàng tự giao dịch 
Ÿ Kiosk bán sim tự động  
Ÿ Kiosk tự check-in tại khách sạn, sân bay, khu vui chơi 

giải trí...
Ÿ Kiosk tự động làm thủ tục hành chính công

Đặt ở bất cứ địa điểm linh hoạt nào.  

Công nghệ nhận diện tiên tiến nhất như:
Ÿ Nhận diện khuôn mặt 
Ÿ Sinh trắc học giọng nói, mống mắt, vân tay
Ÿ QR Code 
Ÿ Đọc CCCD gắn chip mới nhất
Ÿ OCR (nhận dạng ký tự quang học)
Ÿ Đọc hộ chiếu/hộ chiếu điện tử
Ÿ Thanh toán trực tuyến…

LỢI ÍCH CỦA HỆ THỐNG

Ÿ Tự động hóa dịch vụ
Ÿ Gia tăng trải nghiệm khách hàng
Ÿ Giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 do tiếp xúc trực tiếp
Ÿ Thay thế các giao dịch viên
Ÿ Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu.
Ÿ Hoạt động 24/7
Ÿ Kiosk cung cấp nhiều dịch vụ tùy chọn.
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Ngân hàng số đóng vai trò như một phòng giao dịch 24/7:

Ÿ Phát hành mới & Cấp lại thẻ tại chỗ trong 5phút
Ÿ Mở & Tất toán sổ tiết kiệm
Ÿ Kết nối trực tuyến với giao dịch viên qua video call
Ÿ Chuyển khoản & Thanh toán hóa đơn
Ÿ Đăng ký khoản vay, tín dụng & bảo hiểm
Ÿ Giao dịch thẻ, tiền mặt
Ÿ Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng

LĨNH VỰC VIỄN THÔNG

Kiosk bán SIM tự động, hoạt động như một đại lý bán SIM 24/7:

Ÿ Mua SIM mới & Cấp lại SIM tại chỗ trong 2phút
Ÿ Đăng ký gói cước & dịch vụ viễn thông
Ÿ Thanh toán hoá đơn & nạp tiền thuê bao
Ÿ Truy vấn & Thay đổi thông tin tài khoản/gói cước
Ÿ Kết nối trực tuyến với giao dịch viên qua video call
Ÿ Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng…

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
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Với tiêu chuẩn bảo mật cao, hoạt động như một cổng thông tin 24/7:

Ÿ Đăng ký dân sự: Giấy khai sinh, tạm trú…
Ÿ Đăng ký cấp lại CCCD/hộ chiếu
Ÿ Cung cấp các loại giấy tờ xác nhận
Ÿ Thanh toán thuế, hóa đơn
Ÿ Đăng ký & Thanh toán dịch vụ công
Ÿ Tra cứu thông tin
Ÿ Lấy ý kiến phản hồi của dân

LĨNH VỰC Y TẾ

Cho phép bệnh nhân tự đăng ký và hoàn thiện các thủ tục 24/7:

Ÿ Lấy số thứ tự thăm khám bệnh nhận tự động
Ÿ Giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.
Ÿ Tự động đọc thông tin bảo hiểm y tế để hỗ trợ dịch vụ phù hợp cho 

khách hàng
Ÿ Giao dịch viên qua video call hỗ trợ trực tuyến bệnh nhân
Ÿ Giảm chi phí vận hành cho các cơ sở y tế
Ÿ Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng

LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG
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Ÿ Tự động làm thủ tục check in, đặt mua vé online 
Ÿ Chuyển khoản, thanh toán trực tuyến các dịch vụ của ngành hàng không
Ÿ Kết nối trực tuyến với giao dịch viên qua video call
Ÿ Tự đồng phát hành, in vé thẻ lên tàu bay thông minh.
Ÿ Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng

Ÿ Tự động làm thủ tục check in/out, đặt phòng cho khách hàng 
Ÿ Chuyển khoản, thanh toán trực tuyến các dịch vụ của khách sạn
Ÿ Kết nối trực tuyến với giao dịch viên qua video call
Ÿ Tự đồng phát hành khóa thẻ từ thông minh để ra vào phòng khách sạn.
Ÿ Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng

LĨNH VỰC SÂN BAY

LĨNH VỰC KHÁCH SẠN
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