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Kính gửi các thành viên GAMA Toàn cầu,

Tôi tin tưởng mọi người đều luôn mạnh khỏe và vẫn làm việc tốt. Tại Hoa Kỳ, chúng tôi đang lạc

quan với cuộc chiến đánh bại mối đe dọa toàn cầu, đại dịch COVID-19. Hàng triệu mũi tiêm

chủng đang được thực hiện mỗi ngày, và tôi mong sẽ được gặp trực tiếp mọi người trong thời

gian sắp tới!

Chủ đề của Tạp chí tháng này là Lãnh đạo và Công nghệ. Như chúng ta biết, kỹ năng lãnh đạo

thường là việc quản lý tốt các nhóm và doanh nghiệp của chúng ta giúp đạt đến một kết quả tốt

hơn, ngay cả khi có sự gián đoạn trong hoạt động. Trong môi trường kinh doanh hiện đại, câu

thần chú cho nhiều công ty là "thích nghi hoặc chết", đặc biệt là khi nói đến công nghệ. Cho dù

chúng ta đã khai phá ra các nền tảng mới, làm việc tại nhà, phát triển công nghệ tiên tiến hoặc

cập nhật cách tương tác với kỳ vọng của khách hàng, sự hội tụ nhanh chóng của công nghệ và

hoạt động kinh doanh của nó quyết định khả năng cạnh tranh, và trong những trường hợp khắc

nghiệt nhất, là sự sống còn.

Dùg công nghệ có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi lớn lao, nhưng điều quan trọng cần nhớ là, 

trong thực tế, con người vẫn làm chủ công nghệ. Đánh giá thấp khía cạnh con người trong hoạt

động kinh doanh, nhất là đối với phương pháp tiếp cận chỉ theo quy trình, có thể gây bất lợi cho

doanh nghiệp của bạn cũng tương tự như việc bỏ qua công nghệ hoàn toàn. Vì vậy, công việc

của chúng ta - với tư cách là những nhà lãnh đạo - chúng tôi phải chấp nhận hài hòa các yếu tố

này.

Hãy nhớ rằng, các nhà lãnh đạo định hình văn hóa dẫn đầu bằng cách làm mẫu. Đối với toàn

thể công ty cần có thái độ chấp nhận sự thay đổi và đổi mới công nghệ, các nhà lãnh đạo trước

tiên phải thực sự nắm bắt và thực hành những gì họ vẫn thường rao giảng. Sự phát triển công

nghệ cần nhiều hơn việc chỉ là một khoản đầu tư. Nó phải là một sự tích hợp hoàn toàn. Rốt

cuộc, công nghệ tốt là gì nếu nó vẫn không thể hiểu được hoặc đáng sợ đối với con người, 

những người cần tận dụng nó? Tôi thực sự hy vọng bạn thích chủ đề Lãnh đạo & Công nghệ

lần này.

Chủ tịch GAMA Toàn Cầu
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ĐẾN LÚC

NÂNG CẤP BẢN THÂN
Quyền lợi thành viên GAMA của bạn trong năm nay

sẽ được bổ sung thêm.

Bản tin điện tử GAMA Toàn Cầu

Câu lạc bộ SÁCH TRONG THÁNG

Điểm tin các bài về lãnh đạo trong TED Talk

Hội thảo trực tuyến về kỹ năng lãnh đạo

Tóm tắt 5 kỹ năng lãnh đạo thực chiến







Bạn và Thế giới Mạng

Thay đổi là sự sống còn

Hiện tại, hầu hết chúng ta đều đã điều chỉnh cuộc sống theo cách “bình

thường mới”. Kể từ năm ngoái, chúng ta đã phải đón nhận những thay

đổi xã hội vì đại dịch. Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, mọi thứ bị tạm dừng. 

Những khu vực đô thị sầm uất trở nên yên tĩnh. Các doanh nghiệp, trường

học và văn phòng chính phủ phải đối mặt với những thách thức mới. Một

số phải ngừng hoạt động, điều mà trước đó không ai có thể tưởng tượng

sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, trí thông minh và sự gan dạ đã giúp chúng ta, các nhà lãnh đạo

đội ngũ, học cách thích nghi. Chúng ta đã học được rằng không chỉ có gặp

mặt trực tiếp mới làm được việc. Những gì có thể mất mười năm tới để

làm, chúng ta đã làm được trong những tháng gần đây. Chúng ta dành cả

đêm để học cách sử dụng các các công cụ trực tuyến mà trước đó không

quen sử dụng.

Quá Nhiều Công cụ Để Sử dụng, Nhưng Lại Quá ít Thời gian
Để Học Cách Sử Dụng
Khá khó để chọn công cụ nào trong số vô vàn công cụ có sẵn trên mạng 
phù hợp cho công việc của bạn, điều này khiến chúng ta bị tăng thêm 
căng thẳng cho một tình hình vốn đã căng thẳng. Sức mạnh của bạn với 
tư cách là một nhà lãnh đạo là điều quan trọng khi xem xét khi chọn một 
nền tảng trực tuyến để sử dụng.

Tôi luôn coi giao tiếp là một thế mạnh của mình. Khi giao tiếp, tôi luôn nói

với rất nhiều niềm đam mê và sự chân thành. Đúng là không khó để nói

chuyện trực tiếp. Tuy nhiên, do đại dịch, những hạn chế đã ngăn cản

chúng ta làm những gì chúng ta đang quen thuộc. Các sự kiện trực tiếp

không được khuyến khích. Mặc dù các cuộc tụ họp nhỏ được phép trong

một số trường hợp, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định tối thiểu về

việc đảm bảo sức khỏe, chẳng hạn như giữ khoảng cách và đeo khẩu

trang, thậm chí cần phải đeo cả tấm chắn giọt bắn. 



Một số người thà ở nhà, trực tuyến và an 
toàn, hơn là bận tâm đến việc ra ngoài phải
đeo khẩu trang. 

Trong những trường hợp này, tôi đã bắt đầu

khái niệm hóa các chiến lược để đối phó và

thích ứng với hoàn cảnh hiện tại. Mọi thứ hiện

nay đều dựa vào mạng online. Chúng tôi đã

thấy một sự tăng trưởng nhanh chóng trong

các doanh nghiệp triển khai qua nền tảng trực

tuyến. Tôi nghĩ, "Không có đại dịch nào ngăn

cản tôi thực hiện sứ mạng của mình. Hãy để

tôi sử dụng tiếng nói của mình để khơi dậy

đam mê, truyền cảm hứng cho tiến bộ và tác

động đến cuộc sống mọi người! ” Và tôi hành

động.

Theo thống kê của trang statisca.com, vào

năm 2020, số lượng người dùng Facebook là

hơn 800 triệu ở Châu Á, riêng ở Philippines, có

gần 74 triệu người dùng vào năm 2019. Hơn

nữa, Facebook nắm giữ gần 93% thị phần

truyền thông mạng xã hội của Philippines vào

năm 2020. Nhận biết được điều này, việc đầu

tiên tôi phải làm là sử dụng Facebook. Tôi có

một trang Facebook cho đội ngũ của mình, và

trang cá nhân của riêng tôi. Các trang này 

đóng vai trò công cụ giao tiếp với những ai cần 

giải pháp an toàn tài chính, hoặc đang tìm 

kiếm cơ hội việc làm với nghề tư vấn tài chính. 

Các trang này chia sẻ các “mẹo” quan trọng

trong việc lập ngân sách, tiết kiệm, đầu tư và

duy trì an toàn tài chính. Tuy nhiên, mặc dù

các bài đăng trên các trang của tôi cho thấy

có hiệu quả, tôi vẫn cảm thấy cần phải tương

tác nhiều hơn với những người theo dõi trực

tuyến của tôi. Tôi muốn họ có một trải

nghiệm năng động, không đọc lướt, đọc kỹ, 

thích và chia sẻ kinh nghiệm. Từ đó, Money 

Talks ra đời.

Money Talks – Một Buổi Talk Show 
Kiến thức Tài chính Trực tuyến

Buổi trò chuyện về bí quyết tài chính Money 
Talks là một loạt bài trực tuyến về tài chính
nhằm mục đích cung cấp kiến thức cho
người Philippines trong lĩnh vực tài chính cá
nhân và doanh nghiệp. Nó cam kết trong
việc vận động để nâng cao tinh thần mọi gia
đình Philippines từ việc đối diện với các thử
thách tài chính và đến việc chuẩn bị cho
những điều không chắc chắn trong cuộc
sống. Trang Facebook của chúng tôi cung
cấp tiếp cận các chiến lược đầu tư, các bài
báo, video, sự kiện và những câu chuyện
đầy cảm hứng về những người đã chuẩn bị
thành công cho tương lai của chính bản thân
họ và gia đình. 

Với những sáng kiến này, Money Talks hy vọng

sẽ tạo sức mạnh cho bạn để hướng tới mục

tiêu của mình. Sử dụng các trang Facebook của

chúng tôi làm các buổi livestream Facebook 

Trực tiếp, chúng tôi đã mời các khách hàng chia 

sẻ câu chuyện thành công của việc đưa ra 

quyết định về bảo hiểm và đầu tư. Chúng tôi

cũng mời những người được thụ hưởng quyền

lợi bảo hiểm đến để chia sẻ về cách mà người

thân yêu của họ năm xưa đã quyết định như

thế nào, để hôm nay có thể mở đường cho họ

tiếp tục với cuộc sống và ước mơ mà người ấy

để lại.

Chương trình trò chuyện này được thành lập

để truyền cảm hứng và khuyến khích cả các

chuyên gia trẻ tuổi và trưởng thành cùng

hướng tới an toàn tài chính và thậm chí còn

truyền cảm hứng cho họ trở thành người ủng

hộ của chúng tôi, hoặc thậm chí trở thành một

người Tư vấn tài chính. Mà, cuối cùng, nó đã

làm được! Nhiều người xem Money Talks và

được truyền cảm hứng để cuối cùng đã đưa ra 

một quyết định giúp thay đổi cuộc sống của họ

trở nên tốt hơn. Money Talks kéo dài trong hai

mùa và các video chúng tôi được ghi lại tiếp tục

truyền cảm hứng và thúc đẩy cư dân mạng

hành động.



Trang Web & Các Công cụ Ứng dụng Tuyển dụng

Ngoài chương trình Money Talks, tôi đã xây dựng một trang web cho

cá nhân, Leighbonifacio.com, và một trang cho nhóm của tôi, 

AgentsOfChange.ph. Trang web leighbonifacio.com của tôi chủ yếu

đăng các bài viết trên blog nói về cuộc sống cá nhân của tôi (cung cấp

kiến thức về tài chính và tư vấn, quản lý, nuôi dạy con cái thanh thiếu

niên, giáo dục tại nhà, phát thanh, các hoạt động liên quan đến

GAMA, …). AgentsOfChange.ph cung cấp một nền tảng để giới thiệu

những người quản lý và Tư vấn tài chính của nhóm tôi, và để họ chia 

sẻ suy nghĩ về phần thưởng và lợi ích của việc trở thành Tư vấn tài

chính.

Chúng tôi cũng sử dụng một ứng dụng có tên là RecruitStart. 

RecruitStart là một công cụ trực tuyến giúp tạo nguồn, đào tạo và

theo dõi hoạt động của đội nhóm. Đây là một hệ thống tự động hóa

tuyển dụng đội ngũ bán hàng, đảm nhận các nhiệm vụ nhỏ, để tôi có

thể tập trung vào việc lãnh đạo nhóm của mình. RecruitStart sử dụng

một hệ thống giới thiệu tích hợp đã được được chứng minh là có thể

phát triển nhóm theo cấp số nhân và giúp việc quy trình tuyển dụng

trực tuyến. Nó có các tính năng có thể thiết lập và lên lịch các cuộc

hẹn và quản lý khách hàng tiềm năng. Nhờ đó, tôi tiết kiệm thời gian, 

năng lượng, và tài nguyên. Thật đáng kinh ngạc khi nhận ra cách công

nghệ có thể giúp theo những cách mà chúng tôi thậm chí không thể

tưởng tượng trước khi đại dịch bắt đầu. Luôn có một cơ hội trong

nguy cơ.

Được Củng cố theo Thời gian và Được Tinh luyện bởi Kinh nghiệm

Bạn có thể nói, “Chà, thật tuyệt vời, Leigh! Nhưng đó chỉ là có hiệu

quả với bạn, nó có thể không phù hợp với tôi. " Tôi cũng cảm thấy y 

như vậy khi giai đoạn cách ly bắt đầu. Khi mọi thứ bị hạn chế và không

có cách nào để gặp đội nhóm và khách hàng, tôi đã nghĩ rằng như vậy

là đã kết thúc. Tôi có kiến thức hạn chế về mạng xã hội. Tôi không biết

bắt đầu từ đâu. Tôi sợ phải bắt đầu lại từ đầu và tìm hiểu điều gì đó

xa lạ với tôi, giống như tất cả các các công cụ truyền thông mjang xã

hội khác nhau và thiết bị giao tiếp mới. Nhưng nhờ vào việc biết chấp

nhận, sự hiểu biết và sự sẵn sàng học hỏi làm chìa khóa để tạo ra sự

đột phá của tôi, cùng với cả sự kiên trì và hành động. Hãy nhớ luôn

hiểu rõ điểm mạnh của bản than, và tìm ra nền tảng phù hợp hỗ trợ

điểm mạnh của bạn và phù hợp với nhu cầu đội nhóm của bạn.

Thời thế đã thay đổi đáng kể vì đại dịch. Nhưng không có đại dịch nào

có thể ngăn cản những nhà lãnh đạo có "lý do" mạnh mẽ từ mong

muốn đạt mục tiêu. Học những điều mới đôi khi có thể thách thức, 

đặc biệt là khi các vấn đề kỹ thuật liên quan. Hãy can đảm và vượt lên

trên nỗi sợ hãi của bạn. Nói cho cùng, dám thử mọi thứ và thất bại

còn hơn là không bao giờ thử và chỉ nghĩ về những gì có thể đã đạt

được. Hãy trở thành một nhà lãnh đạo GAMA được củng cố bởi thời

gian và được tinh luyện bởi kinh nghiệm.







Làm thế nào mà An ninh mạng

lại giống như “Miền Tây Hoang dã”



Năm năm trước, chỉ khoảng dưới 5% doanh nghiệp dịch vụ an 

toàn tài chính quan tâm bảo vệ thông tin khách hàng cá nhân. 

Khi khách hàng bắt đầu hiểu nguy cơ thông tin cá nhân của họ

bị xâm phạm, chính phủ và các cơ quan quản lý bắt đầu hành

động. Kết quả kiểm tra theo quy định, khoảng 85% doanh

nghiệp hiện đang hoạt động đáp ứng các yêu cầu quy định đó -

nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn ở lại phía sau.

Đại dịch COVID-19 đã khiến mọi người chuyển tâm điểm chú ý 

đến vấn đề an ninh mạng. Với nhân viên làm việc tại nhà, điều

kiện làm việc có thể được so sánh với “Miền Tây Hoang dã”. 

Mọi người tự chọn các công nghệ riêng để sử dụng cho việc

chia sẻ tập tin, cho hội nghị truyền hình, cho mọi thứ - mà

không chú ý các yêu cầu đến việc giữ thông tin an toàn. Một số

lượng lớn các chuyên gia Tư vấn tài chính chỉ đang cố gắng

hoàn thành công việc cho xong, nhưng họ làm theo cách riêng

của họ.

Vấn đề là khi nào, không phải nếu, một kẻ xấu nào đó đến gõ

cửa một công ty. Và liệu công ty có chương trình an ninh mạng

được áp dụng, đặt ra cách thức công ty đảm bảo an toàn của

thông tin cá nhân xác định hậu quả trong trường hợp có sự cố.

Đối với một công ty có chương trình an ninh mạng và các chính

sách được thực thi, một vụ hack thường chỉ là một sự cố - một

cái gì đó đã được phát hiện và ngăn chặn. Đối với các công ty 

không có an ninh mạng chương trình và các biện pháp bảo vệ

thích hợp, sự cố đó thường trở thành một vi phạm phải được

báo cáo. Ghi nhớ rằng khi các nhà chức trách và cơ quan quản

lý vào cuộc sau khi vi phạm an ninh mạng, đó không chỉ là số

tiền bị thiếu hoặc tiết lộ thông tin cá nhân mà họ yêu cầu giải

trình, mà còn là chương trình an ninh mạng của công ty.

Tuy nhiên, điều quan trọng là không tập trung nhiều hơn vào

an ninh mạng ngoài mục tiêu cuối cùng là bảo vệ doanh nghiệp

của bạn và thông tin của nó. Hãy cẩn thận: Đối với một công ty 

nhỏ hơn, một vụ xâm nhập có thể có nghĩa là sự kết thúc của

công ty đó.

Vấn đề

Jeff Reed, Giám đốc An ninh Thông tin của Advantage 

Insurance Network, mô tả một vấn đề bảo mật phổ biến. "Tôi

không thể để nhân viên của tôi đưa ra quyết định của riêng họ

về việc cập nhật định nghĩa vi-rút của họ hoặc email nào được

gửi có mã hóa hay không,” anh nói. “Tôi thậm chí không thể

cho họ quyền kiểm soát như tạm thời tắt mã hóa. Bởi vì tất

yếu, nếu họ quên để bật lại, và đột nhiên, có lỗ hổng này trong

chương trình mạng của tôi. Không phải do thiết kế, chúng tôi

thực sự có chính sách mã hóa tất cả các email, nhưng chỉ vì

người dùng có khả năng tắt tính năng đó. Câu trả lời của chúng

tôi cho vấn đề này là để thực thi các cài đặt bảo mật được xác

định bởi chính sách của chúng tôi với các giải pháp được quản

lý tập trung.”



Reed cũng cảnh báo các công ty không nên mua phiên bản

phần mềm gia đình thay vì phiên bản chuyên nghiệp, bởi vì

các phiên bản gia đình không có các tùy chọn gốc để trở

thành không gian mạng tuân thủ. “Việc mua phiên bản dành

cho gia đình cho thấy bạn không sử dụng các dịch vụ của

công ty an ninh mạng, và bạn chắc chắn phải tự làm tất cả,” 

anh ấy nói. “Nó cho thấy công ty của bạn không đáp ứng đủ

các yêu cầu an ninh mạng và môi trường pháp lý, để biết

rằng điều đó không phù hợp từ một phần cứng và hệ điều

hành.”

Điểm mù

Một hành động cụ thể mà mọi người thường không thực

hiện chính xác là thực hiện khởi động lại máy tính. Người

dùng thường không khởi động lại máy tính dù vẫn được

khuyên làm như vậy. Họ có thể vì bận rộn và nghĩ rằng họ sẽ

làm việc đó sau, nhưng "sau" có thể kết thúc sáu tháng đến

một năm. Họ không nhận ra rằng hoạt động hệ thống cần

chúng khởi động lại để cập nhật tác vụ bảo vệ điểm cuối

hoặc tải xuống một bản vá rất quan trọng để giữ hệ thống

và thông tin riêng tư an toàn.

Đối với nhiều công ty, điện thoại di động cá nhân cũng là

một điểm mù. Ngay cả trong các điều kiện không xảy ra đại

dịch, vẫn rất thường xảy ra tình huống “mang theo thiết bị

của riêng bạn” hoặc BYOD. Điện thoại thông minh cực kỳ di 

động và dễ bị đặt nhầm chỗ. Điều quan trọng là phải biết

cách xóa từ xa thiết bị của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được

lưu trữ trên đó cũng như khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng

của công ty.

Sự cần thiết phải có và lưu trữ các báo cáo tình trạng an 

ninh mạng cũng rất quan trọng. Nếu các công ty không lưu

trữ các báo cáo đó thường xuyên, họ mất khả năng đưa ra 

bằng chứng tại một thời điểm thời gian. Nếu vi phạm hoặc

sự cố xảy ra, các công ty phải có khả năng chứng minh với

các cơ quan quản lý và cơ quan chức năng rằng họ đã làm

mọi thứ có thể để bảo vệ dữ liệu của khách hàng.

Làm việc với các chuyên gia Tư vấn tài chính và nhà môi giới

là một vấn đề cần xem xét. Doanh nghiệp có chịu trách

nhiệm về các chuyên gia Tư vấn tài chính nhưng không phải

nhà môi giới? Đó là một câu hỏi lớn trong mọi lĩnh vực của

các doanh nghiệp dịch vụ tài chính ngày nay.

Hãy nhớ rằng hệ thống công nghệ thông tin của một công ty 

và các đội an ninh mạng luôn phải là hai đội hoàn toàn riêng

biệt. Nhóm IT quản lý người dùng, máy tính, mạng của bạn, 

và trợ giúp; họ cũng có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân

và phải được coi là một nhà cung cấp rủi ro cao. Nhóm an ninh

mạng thực thi cài đặt mạng, tuân thủ quy định, phản ứng với các

sự cố, và lưu giữ bằng chứng để bảo vệ chống lại vi phạm.

An toàn và Bảo mật

“Bài học lớn nhất của tôi,” Reed nói, “là đảm bảo các sự cố chỉ là

sự cố và không trở thành các vụ xâm nhập vi phạm. Cách duy

nhất để làm đó là đi trươc một bước và bảo đảm an toàn cho

doanh nghiệp của bạn. Bạn có muốn chơi ở thế tấn công chủ

động, hay bạn chỉ muốn chơi phòng thủ?

“Nếu tôi đang cố gắng phát triển công ty và thu hút khách hàng

mới, tôi sẽ muốn nhận được nhiều lợi tức từ khoản đầu tư của

tôi vào an ninh mạng như tôi có thể. Cách duy nhất tôi biết để

làm điều này là đảm bảo rằng một phần của cuộc trò chuyện mà

tôi có với một khách hàng tiềm năng khi họ đang suy nghĩ về việc

thuê tôi. "

Một lưu ý cuối cùng: Điều bạn không muốn làm là nói chuyện

công khai về các chi tiết cụ thể của chương trình an ninh mạng

của bạn, vì điều đó có thể cung cấp một bản đồ để kẻ xấu theo

dõi và xâm nhập vào hệ thống của bạn. Bạn cũng đừng bao giờ

tuyên bố rằng bạn “không thể bị đánh bại”, đó sẽ chỉ là một

thách thức đối với những kẻ xấu.







GÓC HUẤN LUYỆN:

Mẹo Để Có Một Trải Nghiệm Huấn luyện

Khởi nghiệp Thực tế Ảo Thành Công

Biết và làm vốn dĩ không giống nhau

Trong “trạng thái bình thường mới” của chúng tôi vào năm 2021, chúng tôi phải đối

mặt với việc phải tổ chức huấn luyện khởi nghiệp cho Tư vấn mới từ xa. Đối với hầu

hết chúng ta, đây là một trải nghiệm mới và không có các công cụ và thực hành phù

hợp có thể khiến người mới cảm thấy bị cô lập, không được hỗ trợ và bực bội. Khi điều

này xảy ra, kinh nghiệm của tôi cho biết, nếu không được hỗ trợ, người mới hoặc sẽ rời

đi hoặc tệ hơn, họ sẽ cố gắng thực hiện công việc theo cách thiếu năng lực và hiệu quả.

Để đảm bảo rằng đây không phải là trải nghiệm muốn có của một người mới, chúng tôi

đã điều chỉnh phương pháp tiếp cận ‘Lộ trình học tập’, dựa trên cuốn sách ‘Nâng cao

tốc độ’ của Steve Rosenbaum. Trong cuốn sách của mình, ông nói về tầm quan trọng

của việc có một Lộ trình học tập, và không chỉ là cho bạn thấy sự đào tạo chính thức

như là một lộ trình, mà còn bao gồm tất cả các khía cạnh của việc học phải có trong

công việc, và vai trò quan trọng của một lộ trình học tập trong sự phát triển của người

học. Ông khẳng định ba các nguyên tắc cơ bản bắt nguồn từ phương pháp luận lộ trình

học tập.

Học tập là một quá trình, không phải là một sự kiện.

Hãy nghĩ về điều này dưới góc độ của một môn thể thao. Bạn có thể học cách chơi bóng

chày và chơi tốt ngay tất cả chỉ trong một bài học? Điều này cũng tương tự đối với một

người Tư vấn mới của bạn.

Chương trình huấn luyện khởi nghiệp của bạn sắp xếp như thế nào? Bạn có mong đợi một

người mới tham dự lớp học 3 ngày và đã có thể làm được ngay? Bạn sẽ hỗ trợ gì cho

người mới ngay khi họ bắt đầu công việc?

Sau khi được đào tạo chính thức, một người mới sẽ có những kiến thức cơ bản và hiểu

biết chung về những việc phải làm, nhưng họ còn lâu mới hoàn toàn thành thạo! Cuộc

hành trình của họ để thành thạo hoàn toàn mới bắt đầu. 

Hãy nhớ lại công việc mới nhất mà bạn đã làm. Điều gì đã giúp bạn đạt đến điểm có đầy

đủ năng lực và khả năng thực hiện không? Phải chăng chính nhờ thực hành liên tục mà

bạn đã làm với một người huấn luyện viên, cả những buổi huấn luyện thực tế được hỗ trợ

bởi các đồng nghiệp, hoặc đó là vô số lỗi được tạo ra, bạn làm thế nào để tìm ra cách khắc

phục nó khi đang ở cùng với khách hàng giận dữ?

Làm thế nào để bạn hoạch định ra bản đồ kinh nghiệm học tập cho nhân viên mới của

mình? Những gì cần bao gồm trong bản đồ này? Làm thế nào để bạn nói rõ làm việc có

hiệu suất là như thế nào để người Tư vấn mới của bạn biết khi nào họ đã đạt được mức

độ thành thạo? Để hỗ trợ điều này, caafn xem xét xác định mức độ thành thạo cho từng

vai trò và quy trình học tập nào là cần thiết để thiết lập cho họ mức thành công khi đạt

được nó.



Quá trình học tập là một chuỗi các các

hoạt động học tập dẫn đến một mong

muốn mức độ thực hiện. Nó đang biết

chính xác trình độ trông như thế nào vai

trò đó. Hãy tự hỏi bản thân, bạn có biết sự

thành thạo trông giống như thế nào cho

mọi vai trò của đại lý hay bạn chỉ dựa vào

kinh nghiệm của bạn. Nếu bạn không rõ

ràng về điều gì là đúng về hiệu suất thì

người mới của bạn và người giám sát của

họ /huấn luyện viên cũng không. Hiệu suất

cao là cái còn dành lại để giải thích!

Điều này đưa tôi đến nguyên tắc. “Biết và

làm vốn dĩ không giống nhau ”

Biết và Làm Vốn dĩ Không giống nhau

Trong cuốn sách của Steve Rosenbaum, 

ông đề cập đến câu nói cổ "Kiến thức là

sức mạnh", và ông tiếp tục nói rõ hơn, 

“Sức mạnh thực sự là khả năng có thể sử

dụng kiến thức đó!" Ví dụ, biết cách để

dẫn dắt điều phối cho một cuộc thảo luận

khám phá là rất khác so với tổ chức ra và

làm nó một cách hiệu quả. Thử thách mà

chúng ta đối mặt là phải lấy những gì họ

đã học được trong môi trường học tập

chính thức và đưa vào hành động. Trọng

tâm cần chuyển từ mục tiêu học tập trong

lớp học mức độ thành thạo trông như thế

nào khi làm. Những hành vi nào mà ta cần

thành thạo, hiệu suất cao thực hiện ra 

sao? Hiệu suất cần được xác định rõ trong

chất lượng, sản lượng và tốc độ.

Chúng ta cần tránh xa kiến thức thử

nghiệm như một hình thức đánh giá và

nên chuyển hướng tới những thứ như trên

quan sát công việc. Đạt 100% trong một

bài kiểm tra cho thấy rằng họ BIẾT thông

tin, nó không không có nghĩa là họ có thể

LÀM được nhiệm vụ trên theo yêu cầu

công việc. Nguyên tắc này thậm chí còn trở

nên quan trọng trong giai đoạn “bình

thường mới” của chúng ta. Với cá nhân

học trong nhà của họ, cần có một sự hiểu

biết rõ ràng về điều họ cần đạt sẽ giúp họ

hiểu rõ hơn khi họ cần tiếp cận.

Điều này đưa chúng ta đến nguyên tắc tiếp

theo,"Đào tạo phải theo thiết kế chứ

không phải ngẫu hứng." 

Đào tạo Phải theo Thiết kế chứ Không phải Ngẫu hứng
Học chính quy chỉ chiếm khoảng 10% -

20% của tất cả việc học. Dữ liệu cho thấy

rằng hầu hết việc học có tác động xảy ra 

không chính thức và trong công việc. 

Thật không may, phần lớn điều này việc

học không có cấu trúc và chứa đầy phép

thử và lỗi sai. Trong những tình huống

này, người mới thường sẽ không bao giờ

đạt được đầy đủ sự thành thạo do thực

hành không nhất quán, kỳ vọng không rõ

ràng và cử sai người hỗ trợ cho sự phát

triển của họ. Steve Rosenbaum đề cập

đến giai đoạn học tập không chính quy

này như là "thời kỳ bí ẩn". Đây là việc học

diễn ra sau khi hoàn tấp lớp học chính

thức.

Điều gì xảy ra khi người mới có hoàn
thành khóa đào tạo chính thức của họ? 
Làm sao Bạn có biết điều gì đã xảy ra 
không? Họ có được hỗ trợ bởi người
giám sát hoặc huấn luyện viên của họ với
cách học không có cấu trúc và không rõ
kinh nghiệm? Kinh nghiệm của họ có và
mức độ kỹ năng dựa trên chất lượng của
người bên cạnh họ? Có ai đó chỉ dạy họ
phát triển những thói quen xấu hoặc các
lối tắt không mong muốn? 

Trong những tình huống này, nó không chỉ

tác động tiêu cực khoảng thời gian dành

cho ai đó để đạt được mức độ thành thạo, 

nhưng đội nhóm bạn cũng chịu rủi ro và

tình huống thiếu sót, hoặc tệ hơn, người

Tư vấn mới mà bạn đã đầu tư thời gian và

tiền bạc vào lại nghỉ việc hoặc cần bị chấm

dứt hợp đồng, ảnh hưởng đến tinh thần

của các Tư vấn viên cũng như việc xây

dựng thương hiệu đội nhóm với cả khách

hàng và những ứng viên tiềm năng.

Khi việc học không chính thức hoặc "Thời

kỳ bí ẩn" xảy ra theo thiết kế thay vì ngẫu

hứng, có một cấu trúc và quy trình để đảm

bảo rằng việc học này được xác định và

hiệu quả. Người giám sát, người cố vấn và

người mới tuyển dụng rõ ràng về trình độ

một cách cụ thể, người mới sẽ phải như

thế nào để đạt được sự thành thạo, và từ

đó làm rõ vai trò và trách nhiệm của tất cả

các bên liên quan trong hành trình khởi

nghiệp ấy. Dành thời gian để cấu trúc "thời

kỳ bí ẩn" nghĩa là xác định thực hành, huấn

luyện, quan sát và đánh giá đi đôi với nhau

với phản hồi thường xuyên và liên tục.

Thông tin về Tác giả

Donna tham gia The Co-Operations vào năm 1995 với tư cách là một Đại diện

Bảo hiểm được Cấp phép. Đã gắn bó với công ty 25 năm, cô đã đảm nhận các

vai trò ngày càng gia tăng trách nhiệm, và hiện là Quản lý, phụ trách Thu hút

nhân tài và Phát triển kinh doanh. Donna đã có cơ hội phát triển các kỹ năng

trong nhiều lĩnh vực của công ty bao gồm bán hàng, yêu cầu bồi thường, đào

tạo và phát triển và gần đây nhất là hỗ trợ việc tuyển dụng và kinh doanh của

mạng lưới Cố vấn Tài chính của chúng tôi.





7 Tuyệt Chiêu

Từ Các Nhà Lãnh đạo

Thời Công nghệ Thành công

Đại dịch Covid-19 đã nhắc nhở chúng ta nên suy nghĩ về việc trở thành

Nhà lãnh đạo Đội nhóm thời Công nghệ mới, đặc biệt là trong ngành bảo hiểm.

Đúng là tầm nhìn, văn hóa, giao tiếp, đổi mới và lòng nhân ái là một số phẩm chất chính

mà một nhà lãnh đạo cần có để lãnh đạo thành công nhóm của mình ngày nay. Nhưng

các nhà lãnh đạo đội nhóm thời công nghệ hoàn toàn có thể thực hiện các biện pháp

thiết thực sau đây để cải thiện hiệu suất và quy trình trong toàn bộ đại lý của họ.



Đội hình cân bằng.

Xây dựng một đội gồm các cá nhân có kỹ năng, thông minh

và sáng tạo, làm việc tốt với nhau và cả với những người

khác, như chúng ta có thể nói là “phù hợp với nhóm”. Các

nhà lãnh đạo công nghệ không nhất thiết phải quá thông

minh. Họ chỉ phải để xung quanh mình nhiều người thông

minh là đủ.

Giữ mọi việc đơn giản.

Các đội nhóm sẽ có thể tạo ra các hướng dẫn đơn giản về

công nghệ phức tạp mà ngay cả người mới bắt đầu cũng

có thể hiểu được. Khi nói đến trang web, thiết kế đồ họa

và mọi thứ khác, ít hơn sẽ luôn luôn tốt hơn. Bước đầu

tiên là nhận ra rằng nội dung được thu nhỏ, đồ họa và

trang web sạch sẽ và video ngắn hơn (không dài hơn một

phút) đều dẫn đến việc được truy cập nhiều hơn.

Cạnh tranh.

Khi nói đến đối thủ cạnh tranh, đừng cố gắng tìm hiểu mọi

thứ về họ, điều này là vô ích. Thay vào đó, các nhà quản lý

nên khuyến khích mọi người tập trung vào điểm mạnh và

điểm khác biệt của công ty mình. Mọi người trong tổ chức

cần hiểu điều cho tổ chức mình trở nên khác biệt và xây

dựng tổ chức dựa trên điều đó. Bạn sẽ muốn được biết

đến trên thị trường nhờ sự khác biệt này.

Phân tích thông tin.

Bạn cần phải là một nhà phân tích thông tin không ngừng. 

Không có gì ngoài đối diện giá trị. Một nhà lãnh đạo cần

luôn tìm hiểu sâu hơn và đặt ra những câu hỏi hóc búa cho

bản thân.

Trí tuệ cảm xúc.

Trí tuệ cảm xúc cũng quan trọng trong lãnh đạo như trí tuệ

thông minh. Nếu bạn là nhà lãnh đạo, bạn đang ở trong

lĩnh vực kinh doanh nhân văn. Và bạn không thể làm tốt

điều đó nếu bạn không hiểu bản thân hoặc người khác.

Quan điểm toàn cầu.

Thị trường toàn cầu thay đổi rất nhiều tùy theo quốc gia

và văn hóa. Tham gia GAMA, bạn có cơ hội biết và hiểu tất

cả các quốc gia và nền văn hóa khác nhau trong ngành, 

bạn vẫn có thể học hỏi được điều gì đó và xây dựng một

bức tranh lớn hơn.

Lấy khách hàng làm trung tâm.

Đặt khách hàng vào trung tâm của mọi thứ mà tổ chức của

bạn làm. Người Tư vấn cần duy trì sự hiểu biết ổn định về

những gì khách hàng muốn — đôi khi dự đoán những gì

thậm chí trước khi chính khách hàng biết - và sau đó thực

hiện nó.







Đòn bẩy Công nghệ

Tạo Tác động Tích cực đến Hoạt động Kinh doanh

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong những năm gần đây liên tục

tạo ra nhiều thách thức hơn trong việc quản lý các đại lý bảo hiểm. 

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực công việc của mình, chúng ta có thể coi công

nghệ là đồng minh của việc cải thiện không chỉ năng suất mà còn cả chất

lượng của chính công việc. 

Các ứng dụng di động hoặc đám mây có thể dễ dàng theo dõi công việc hàng

ngày của đại lý bảo hiểm, cũng như nghiên cứu các bước trong quy trình của

họ, đây là điều cần thiết trong việc phân tích tỷ lệ phần trăm phản hồi tích cực

của khách hàng tại từng bước. Đồng thời, đội ngũ quản lý có thể sử dụng để

giám sát trực tuyến giúp đạt được kết quả tức thì và đáng tin cậy. Những tiến

bộ này có thể dẫn đến sự can thiệp có mục tiêu vào các bước bán hàng, qua 

đó, các đại lý bảo hiểm có thể yêu cầu đào tạo thêm.

Hơn nữa, công nghệ có giá trị để phân tích phạm vi bảo hiểm của khách hàng

mà đại lý bảo hiểm chia sẻ với chúng ta. Các ứng dụng được thiết kế phù hợp

có thể gợi ý kết luận về khả năng nâng thêm mệnh giá bảo hiểm cho khách

hàng.

Các tiêu chí của khách hàng, chẳng hạn như tuổi tác, tình trạng hôn nhân và
nghề nghiệp, và hồ sơ ban đầu về kỳ vọng của khách hàng góp phần tạo ra các
cơ hội bán hàng hàng tuần. Do đó, đại lý bảo hiểm có thể nhanh chóng được
hướng dẫn để bán hàng theo thị trường mục tiêu, tiết kiệm thời gian. 

Thêm vào đó, nhờ việc liên tục đo lường hiệu quả của các đại lý trong việc

bán hàng, nhóm quản lý có thể tiến hành ngay lập tức đánh giá và đưa ra 

các chỉ dẫn kèm cặp và huấn luyện cần thiết.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, chúng ta không thể bỏ qua 

các khả năng chuyên biệt của công nghệ và công cụ huấn luyện cho tất cả

các khía cạnh công việc của đại lý bảo hiểm. Khả năng sử dụng chúng bất kỳ

lúc nào thời gian với một tìm kiếm được nhắm mục tiêu cho các lĩnh vực

được yêu cầu ngay lập tức sự cải thiện trong công việc của họ là vô giá.

Điều quan trọng là thiết kế mỗi ứng dụng phải phù hợp với các nhu cầu

quan trọng của ngành bảo hiểm và theo cách tạo ra lợi ích tức thì cho họ. 

Kết luận: mọi công cụ công nghệ phải được người dùng truy cập trong cuộc

sống nghề nghiệp hàng ngày của họ để họ có thể dễ dàng làm chủ liên tục

thay vì sử dụng không thường xuyên.



Dịch và biên tập: 
NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Chủ tịch GAMA Việt Nam
VP GAMA Việt Nam: hotro.gamavietnam@gmail.com 


