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“Chủ động chuyển đổi số để thích nghi đón đầu sự thay đổi bao giờ
cũng tốt hơn là chỉ thay đổi khi bắt buộc phải làm như vậy!”

Các mô hình tham chiếu để chuyển đổi số cho
doanh nghiệp sản xuất

nkcuong@cmc.com.vn / 0903432534

Reference models of DX for industrial manufacturing

mailto:nkcuong@cmc.com.vn


Bối cảnh đại dịch Covid-19

68,4% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng COVID-19 đã tạo ra lực đẩy để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Nguồn: Vietnam report (SEP-2020 VNR)



Nội dung

Khung Hướng dẫn Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp Sản 
xuất của VINASA  gồm 3 thành phần:

1. Bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh 
nghiệp sản xuất

2. Các mô hình tham chiếu cho chuyển đổi số
3. Danh mục các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số 

khả thi tại Việt Nam



Đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số

16 yếu tố thuộc 3 lĩnh vực:

• Quy trình

• Công nghệ

• Tổ chức

ISA-95 The Functional Enterprise-Control model
Scholten, Bianca. The Road to Integration: A Guide to Applying the ISA-95 Standard in



Các giai đoạn chuyển đổi số



Tích hợp ngang và tích hợp dọc



Các tính năng chi tiết của các giải pháp CNTT



Danh mục giải pháp cho ngành sản xuất của CMC
Hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi số cùng doanh nghiệp

Tư vấn

Phát triển giải
pháp

Dịch vụ hạ tầng, 
Bảo mật

Tích hợp hệ
thống

Bảo trì & Vận
hành

Quản lý điều hành

Bộ phận nghiệp vụ

Điều hành sản xuất

Hiện trường sản xuất

Giám sát

Quản trị

Kế hoạch 
và điều 
phối

Hiện
trường
sản xuất

Giám sát
sản xuất

Thiết bị và điều kiển thiết bị công nghiệp

N
hà

 m
áy

Quản lý hiệu suất doanh nghiệp (EPM)

Sản xuất thông minh

CRM SCM/WMS

• APS
• MES
• Analytics
• Smart 

Warehouse

• Bảo trì dự đoán
• Quản lý chất 

lượng
• Quản lý hiệu 

suất

• Giám sát từ xa
• Qly năng lượng
• Môi trường/An 

toàn (EHS)
• Quy trình thao 

tác chuẩn (SOP)

ERP PLM
CAD/CAM

Digital Enterprise Integration, Cloud Computing, Cyber Security

Do
an

h 
ng

hi
ệp

Giám sát, Truyền thông công nghiệp, Điện toán biên

C-WMS
C-MES
C-APM
C-SES
C-EHS
C-Contract
C-Data Connection
Brity RPA



Thank you!
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