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WORKPLACE AUTOMATION: NAVIGATING THE 
FUTURE OF WORK 

TỰ ĐỘNG HÓA KHÔNG GIAN LÀM VIỆC: SỰ ĐIỀU 
HƯỚNG MỚI TRONG TƯƠNG LAI 

 
Automation and artificial intelligence (AI) are changing the nature of work. Many of the 
technologies we employ in our daily lives would have seemed unimaginable a mere decade ago. 
Their deployment without a doubt, will have a significant impact on jobs, skills, and wages, 
disrupting many workers and requiring millions to transition into new occupations and change their 
work practices.1 

Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần thay đổi bản chất của công việc. Nhiều công nghệ 
chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày hiện nay chưa từng có ở thập kỷ trước. Việc ứng dụng 
tự động hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ tác động đáng kể đến nhiều mặt như công việc, kỹ năng, mức thu 
nhập, làm gián đoạn và đòi hỏi hàng triệu công nhân phải chuyển sang nghề nghiệp mới và thay 
đổi cách làm việc của họ.1 

With automation and drive for innovation, we see robots playing a big part in the way we work. 
Konica Minolta’s Autonomous Mobile Robot (AMR) can be used to address challenges faced by 
businesses through enabling automation in certain processes. It scales businesses growth by 
handling tasks that are repetitive or even those heavier workloads. With automation coming into 
play, it can help boost productivity while helping businesses stay competitive 

Với tự động hóa và chủ trương thúc đẩy đổi mới, có thể nhận thấy rằng robot đóng vai trò quan 
trọng trong cách chúng ta vận hành công việc. Robot vận chuyển tự động (AMR) của Konica 
Minolta được sử dụng để giúp doanh nghiệp giải quyết các thách thức, khó khăn gặp phải thông 
qua hình thức tự động hóa quy trình. Tự động hóa ra đời hỗ trợ cho doanh nghiệp mở rộng quy mô 
tăng trưởng, tăng năng suất, duy trì tính cạnh tranh bằng cách tối ưu hóa trong việc xử lý khối 
lượng lớn các công việc lặp đi lặp lại. 
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Konica Minolta provides Autonomous Mobile Robot (AMR) as part of its IoT solutions where the 
use of advanced sensor and AI to make decision on-the-fly when tasks are being carried. The AMR 
is ideal to lighten mundane delivery tasks in manufacturing, warehouse and healthcare operations. 
Intra-logistic in a robust manufacturing environment has to be agile and flexible, and that is where 
AMR comes in handy to cope with changing demands for a robust setup. The AMR can be 
connected to synchronize with existing conveyor systems and other inputs/output terminals of 
production lines. 

Robot vận chuyển tự động (AMR) của Konica Minolta được xem là một phần của giải pháp IoT mà 
hãng cung cấp, bằng việc sử dụng cảm biến tiên tiến và công nghệ AI để đưa ra quyết định khi đang 
thực hiện nhiệm vụ. AMR là lựa chọn lý tưởng để đơn giản hóa các nhiệm vụ giao hàng thủ công 
trong các hoạt động sản xuất, xuất kho và chăm sóc sức khỏe. Vận chuyển nội bộ trong quy mô sản 
xuất lớn yêu cầu thiết bị phải đáp ứng nhanh nhẹn và linh hoạt, và đó là lúc sử dụng AMR hiệu quả 
để đối phó với các nhu cầu thay đổi cho các thiết lập phức tạp. AMR được kết nối để đồng bộ hóa 
với các hệ thống băng tải hiện có và các đầu vào/đầu ra khác của dây chuyền sản xuất. 
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AMR Solutions offered by Konica Minolta for intra-logistic in manufacturing. 
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Palletized goods delivery by AMR between 
in/out bound loading bay and shelf racks. 

 

Quiet and safe AMR for autonomous delivery at a 
community hospital. 

Giải pháp AMR của Konica Minolta được sử dụng cho hoạt động sản xuất và vận 
chuyển nội bộ 

 
 
 
 

Vận chuyển hàng hóa bằng AMR giữa 
khoang tải vào/ra và kệ hàng. Yên tĩnh và an toàn – AMR tự động di chuyển 

tại một bệnh viện cộng đồng. 
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Palletized goods movement in warehouse operation will no longer the same with AMR that can 
transport up to 1-tonne payload autonomously. The AMR can repeat the delivery routes in / 
outbound of loading bays and shelf racks alongside with forklift operations and human traffics. 

Việc sắp xếp hàng hóa trong kho như thông thường sẽ không còn giống với cách AMR vận chuyển 
trọng tải hàng hóa lên tới 1 tấn một cách tự động. AMR có khả năng lặp lại các tuyến đường giao 
hàng trong/ngoài, lập trình sắp xếp hàng hóa theo vị trí cùng với các hoạt động nâng và vận 
chuyển của con người. 

The AMR cAn ideal helper to businesses, the AMR comes in handy to provide porter delivery for 
medicine, laundry, linens, food in healthcare operations. When it comes to integration, AMR is also 
communicate to building infrastructure like lifts and sliding doors to expand its operation to 
multiple storeys of a building. 

AMR ra đời để trở thành người trợ giúp lý tưởng cho các doanh nghiệp, AMR chứng minh hiệu quả 
trong việc cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi với các mặt hàng như thuốc, giặt ủi, khăn trải 
giường, thực phẩm trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, AMR cũng được tích hợp với 
việc xây dựng cơ sở hạ tầng như thang máy và cửa trượt để mở rộng hoạt động của mình lên nhiều 
tầng khác nhau của một tòa nhà. 

If the AMR gets you excited, we are even more excited to introduce you to a comprehensive of 
solutions, including integration of AMR operations to Manufacturing Execution System (MES), 
Warehouse Management System (WMS) and Enterprise  Resource Planning (ERP) systems. In 
addition to that, tools to measure the performance of AMR fleet can be provided to help you justify 
the financial returns for your investment. 

Nếu AMR mang lại cho bạn sự thú vị, hãy tìm hiểu thêm về hệ thống toàn diện các giải pháp của 
Konica Minolta, bao gồm tích hợp các hoạt động AMR với Hệ thống thực thi sản xuất (MES), Hệ 
thống quản lý kho (WMS) và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Ngoài ra, các 
công cụ để đo lường hiệu suất của Robot vận chuyển tự động AMR có thể được cung cấp để giúp 
doanh nghiệp chứng minh lợi nhuận tài chính cho khoản đầu tư của mình 

 To find out more about Autonomous Mobile Robot 
Visit: https://www.konicaminolta.vn/business/en/innovative-technologies/robotics/ 

 
Vui lòng truy cập đường dẫn bên dưới để tìm hiểu thêm về Robot vận chuyển tự động AMR 
https://www.konicaminolta.vn/business/innovative-technologies/robotics/ 
 
1 https://www.businesstimes.com.sg/asean-business/automation-and-adaptability-navigating-the-
future-of-work   
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