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TÓM TẮT 
SƠ BỘ VỀ BÀI VIẾT 

Là một nhà sản xuất máy móc công nghiệp, làm cách nào để
bạn duy trì lợi nhuận và quản lý rủi ro trong khi cũng phải
vật lộn với thị trường đang tiến nhiều hơn đến các quy trình
sản xuất theo yêu cầu, kỹ sư theo đơn đặt hàng, lắp ráp theo
đơn đặt hàng hoặc xây dựng theo đơn đặt hàng? Cả thế giới
là sự cạnh tranh của bạn, vì vậy bạn cần phải nỗ lực để đáp
ứng những kỳ vọng ngày càng khắt khe của khách hàng.

Khách hàng của bạn mong đợi các sản phẩm chất lượng cao
được tùy chỉnh theo thông số kỹ thuật của họ, nhưng khiến
bạn phải chịu áp lực giảm chi phí và thời gian chu kỳ. Để đáp
ứng những nhu cầu này — do sự phức tạp của việc ước tính
và báo giá, thách thức trong việc dự báo các yêu cầu về
nguyên liệu thô và khoảng cách kỹ năng ngày càng lớn —
bạn phải đặt chuyển đổi kỹ thuật số lên hàng đầu trong
chương trình làm việc của mình.



As an industrial machinery manufacturer, how do you
preserve margins and manage risk while also grappling with
a market moving more toward configure-to-order,
engineer-to-order, assemble-to-order, or build- to-order
manufacturing processes? The whole world is your
competition so you need to step up to meet increasingly
demanding customer expectations. 

Your customers expect high-quality products customized to
their specifications, yet put you under pressure to reduce
costs and cycle times. To meet these demands—given the
complexity of estimating and quoting, the challenge of
forecasting raw material requirements, and a widening skills
gap—you’ve got to put digital transformation at the top of
your agenda. 

EXECUTIVE
SUMMARY



Vai trò của chuyển đổi
kỹ thuật số trong việc

phát triển doanh nghiệp
của bạn

Thông tin
này sẽ giúp

bạn hiểu

Các khả năng bạn
cần để hỗ trợ hành
trình chuyển đổi kỹ
thuật số của mình

Một số phương pháp
hay nhất để thực hiện
chiến lược chuyển đổi

kỹ thuật số của bạn



The role of digital
transformation in

growing your business 
 

This
information

help you
understand

 

The capabilities you
need to support your
digital transformation

journey 

Some best practices to
implement your digital
transformation strategy 



Chuyển đổi kỹ thuật số đang quét qua ngành
công nghiệp sản xuất máy móc công nghiệp
khi các nhà sản xuất chuyển sang tận dụng
Internet vạn vật (IoT), phân tích tiên tiến, công
nghệ đám mây, trí tuệ nhân  tạo (AI), v.v.

Các nhà sản xuất máy móc công nghiệp hàng đầu coi
những công nghệ mới này là người thay đổi cuộc chơi —
cho phép họ xác định lại mô hình kinh doanh, cách mạng
hóa hoạt động nội bộ và cải thiện trải nghiệm của khách
hàng. Đây là cách họ phát triển mạnh khi lợi nhuận và tăng
trưởng phụ thuộc vào việc hỗ trợ các hoạt động sản xuất
nhỏ hơn, chuyên biệt hơn - bất chấp chi phí vật liệu khó dự
đoán, khả năng hiển thị kém về tác động chi phí của những
thay đổi kỹ thuật bắt buộc trong quá trình thực hiện các dự
án và thách thức trong việc hoàn thiện các kỹ năng khoảng
cách trong lực lượng lao động của bạn.

Khi được áp dụng hiệu quả
trong mọi phần của hoạt
động sản xuất của bạn,

chuyển đổi kỹ thuật số sẽ
giúp bạn tăng trưởng theo
mọi cách, cuối cùng cho

phép bạn tận dụng tối đa hệ
sinh thái mở rộng gồm các

đối tác, nhà cung cấp và
khách hàng.



Digital Transformation Gets Industrial
Machinery Manufacturers 
Set for Growth Digital transformation is
sweeping through the industrial machinery
manufacturing industry as manufacturers
move to capitalize on the Internet of Things
(IoT), advanced analytics, cloud technologies,
artificial intelligence (AI), and more.

Leading industrial machinery manufacturers see
these new technologies as game-changers—
enabling them to redefine business models,
revolutionize internal operations, and improve the
customer experience. This is how they thrive when
profitability and growth depend on supporting
smaller, ever more specialized production runs—
despite hard-to-predict material costs, poor
visibility of the cost impact of required engineering
changes partway through projects, and the
challenge of closing the skills gap within your
workforce. 

When effectively applied
through every part of your
manufacturing operation,
digital transformation gets
you set for growth in every
way, ultimately letting you
take full advantage of an
extended ecosystem of
partners, suppliers, and
customers. 



Hiểu về chuyển
đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số là một phản ứng
đối với các vấn đề đang phát triển trong
nền kinh tế toàn cầu nhanh hơn, kết nối
hơn và cạnh tranh mạnh mẽ hơn. Đó
không phải là điểm đến cuối cùng hay
trạng thái tồn tại, mà là sự kết hợp của các
quy trình và công nghệ kỹ thuật số được
ứng dụng nhằm thúc đẩy doanh nghiệp
của bạn đạt được các mục tiêu chiến lược
và thúc đẩy doanh nghiệp tiến xa hơn trên
con đường Công nghiệp 4.0.



Understanding digital
transformation 

Digital transformation is a response to
burgeoning issues within a global economy
that is faster, more connected, and
aggressively competitive. It is not an end
destination or state of being, but a
combination of applied digital technologies
and processes that accelerate your business
toward its strategic objectives and push it
further along the Industry 4.0 track. 



Tốc độ và quy mô của sự thay đổi công nghệ
có thể cảm thấy choáng ngợp và mạo hiểm
như nhảy lên tàu cao tốc. Các nhà lãnh đạo
có thể tự hỏi làm thế nào thậm chí có thể
khai thác sức mạnh của chuyển đổi kỹ thuật
số khi công nghệ dường như trở nên lỗi thời
ngay khi nó xuất hiện.
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Thay vì tập trung vào tất cả các rủi
ro, khả năng và lợi ích của các
công nghệ mới cùng một lúc,
trước tiên hãy xác định mục tiêu
kinh doanh tổng thể của bạn.

Bắt
đầu
với
chiến
lược



The velocity and scale of technological
change can feel as overwhelming and risky as
leaping onto a high-speed train. Leaders may
wonder how it’s even possible to harness the
power of digital transformation when
technology seems to become obsolete almost
as soon as it arrives.
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Instead of focusing on all the risks,
possibilities, and benefits of new
technologies all at once, first
define your overall business goals.

Start
with
strategy 



?
 Bạn hy vọng đạt được điều gì trong năm năm tới? Bạn sẽ tập
trung vào việc tìm kiếm một quy trình kiểm soát thay đổi kỹ
thuật hiệu quả hơn và các chi phí liên quan? Bạn có muốn
giảm thiểu việc làm lại bằng cách cải thiện khả năng hiển thị
sớm về các vấn đề chất lượng không? Bạn đang muốn triển
khai công nghệ tự động hóa để giúp bạn thu hẹp khoảng cách
về kỹ năng?

Khi các mục tiêu kinh doanh của bạn được xác định, các
công cụ kỹ thuật số mang lại cơ hội lớn nhất để đạt được
chúng sẽ xuất hiện. Sau đó, những công nghệ đó có thể
trở thành một phần trong chiến lược phát triển của bạn
— các bước bạn sẽ thực hiện trong hành trình của mình

02
Các doanh nghiệp tăng trưởng cao gần như có khả năng cao hơn 50% so
với các doanh nghiệp tăng trưởng thấp trong việc xác định lập kế hoạch
tốt như một biện pháp kích thích tăng trưởng.1 Trong khi nhiều công
nghệ cạnh tranh tuyên bố thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số, thì tiện ích
của bất kỳ giải pháp kỹ thuật số nhất định nào hầu như chỉ phụ thuộc vào
bối cảnh. Bạn cần hiểu mình đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi kỹ
thuật số và các công nghệ cụ thể sẽ gia tăng giá trị cho doanh nghiệp của
bạn như thế nào.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và sự phát triển nhanh chóng, điều
này có nghĩa là xác định các lĩnh vực mà bạn có thể thực hiện thay đổi
nhỏ nhất để thu được lợi tức đầu tư lớn nhất. Điểm khởi đầu trong hành
trình hướng tới tăng trưởng là hiểu rõ thị trường và doanh nghiệp của
bạn từ trong ra ngoài. Chúng tôi coi đây là khả năng của bạn để “tăng
trưởng”.



?
What do you hope to achieve next year? Will you focus on
finding a more efficient technical change regulatory test
suite and cost links? Do you want to minimize rework by
improving early visibility of quality issues? Want to deploy
automation technology to help you bridge the skills gap?

Once your business goals are defined, the digital tools
that offer the greatest opportunity to achieve them
emerge. Those technologies can then become part of
your growth strategy — the steps you'll take along your
journey.

02
High growth businesses are almost 50% more likely than low growth
businesses to identify good planning as a growth stimulus.1 While many
competing technologies claim to be driving digital transformation, the
utility of any given digital solution depends almost exclusively on
context. You need to understand where you are in your digital
transformation journey and how specific technologies will add value to
your business.

In a landscape of fierce competition and rapid growth, this means
identifying the areas where you can make the smallest change for the
greatest return on investment. The starting point in your journey
towards growth is understanding your market and business inside and
out. We see this as your ability to “grow”.



Xác định mục
tiêu tăng trưởng
của bạn

Để bắt đầu, bạn cần thiết lập những gì hoạt
động, những gì cần chú ý ngay lập tức và
nơi chuyển đổi kỹ thuật số có thể thêm giá
trị thực. Với tầm nhìn tăng trưởng được xác
định rõ ràng, bạn đã sẵn sàng đặt ra các ưu
tiên đầu tư cho chuyển đổi kỹ thuật số.

Là một nhà sản xuất máy móc công nghiệp, ban đầu bạn có thể
tập trung vào khả năng hiển thị của dữ liệu sản xuất và khách
hàng để đưa vào dự báo để tối ưu hóa chi tiêu nguyên liệu thô
và giảm lãng phí, hoặc có thể cải thiện báo cáo chi phí trong
suốt vòng đời sản phẩm — từ giai đoạn hình thành sản phẩm
cho đến khi phân phối — để cho phép dự báo và phân tích lợi
nhuận chính xác hơn. Bạn phải có một cái nhìn trung thực về
lĩnh vực nào là cản trở lớn nhất của bạn đối với sự phát triển —
và lĩnh vực nào mang lại cơ hội lớn nhất để thành công lâu dài.



Define your
growth objectives

To get started, you need to establish what
works, what needs immediate attention,
and digital transformation that can add
real value. With a clearly defined rising
visionary bound, you're ready to prioritize
investments for digital transformation.

As an industrial machinery manufacturer, you may initially
focus on visibility into production and customer data to include
in forecasts to optimize raw material spending and reduce waste,
or can improve cost reporting throughout the product lifecycle
— from product conception through delivery — to enable more
accurate profit forecasting and analysis. You have to take an
honest look at which areas are your biggest obstacles to growth
— and which offer the greatest chance for long-term success.



Xác định
ba xu

hướng
công nghệ

thúc đẩy
chuyển

đổi kỹ
thuật số
cho các
nhà sản

xuất: 

Đám mây — cho khả
năng mở rộng và khả
năng hiển thị theo thời
gian thực

Internet of Things (IoT) —
để kích hoạt một cấp độ
mới của trí thông minh hoạt
động

Phân tích dữ liệu lớn — để
chuyển đổi dữ liệu thành thông
tin chi tiết về hoạt động có thể
dự đoán, có thể hành động

01

02

03



Identify
three

technolog
y trends
driving

digital
transform

ation for
manufact

urers:

Cloud — for real-time
scalability and visibility

Internet of Things (IoT)—
to enable a new level of
operational intelligence

Big data analytics — to
transform data into
predictable, actionable insights

01
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03



Tạ
o ra các hiệu quả 

hoạt đ
ộng m

ới

Đối với các nhà sản xuất máy
móc công nghiệp hướng tới
tương lai, chuyển đổi kỹ thuật
số sẽ có nghĩa là đầu tư vào
các công nghệ Công nghiệp
4.0 kết nối, tích hợp và tự
động hóa sản xuất như AI,
cảm biến và thiết bị truyền
động tạo điều kiện trao đổi
thông tin tự động.

Các công nghệ IoT như vì
các cảm biến thông minh
có thể dự đoán lỗi thiết bị
và gửi cảnh báo kích hoạt
phản hồi tự động, trong
khi máy in 3D có tiềm
năng cho phép tạo mẫu
nhanh và hỗ trợ các hoạt
động sản xuất chuyên biệt.



Create effe
cts

new activ
ity

For forward-looking
industrial machine
manufacturers, digital
transformation will mean
investing in Industry 4.0
technologies that connect,
integrate and automate
production such as AI,
sensors and Actuators
facilitate automatic
information exchange.

IoT technologies such
as smart sensors can
predict device failures
and send alerts that
trigger automatic
responses, while 3D
printers have the
potential to enable
rapid prototyping and
support manufacturing
operations specialized.



 Phù hợp kết hợp phân tích nâng cao để cung cấp
một nền tảng lý tưởng để xác định các cơ hội
phát triển bên ngoài mới — cho dù điều đó có
nghĩa là tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu sản
phẩm thích hợp của bạn, mở rộng sang thị
trường mới hay cung cấp dịch vụ mới. 

Giải pháp 

industrie 4.0
 Tại VIMF 2022



Matching combines advanced analytics to
provide an ideal platform for identifying new
external development opportunities — whether
that means increasing your ability to meet niche
product requirements, expand into new markets
or provide new services.

Solutions

industrie 4.0
At VIMF 2022



KHU INDUSTRIE 4.0 
TẠI TRIỂN LÃM VIMF 2022 

Năm nay, chúng tôi có khu
Industrie 4.0 với những
người tham gia được mời sẽ
giới thiệu các giải pháp của
họ trong ki-ốt của họ và cũng
sẽ thuyết trình về các sản
phẩm và công nghệ. Điều
này sẽ giúp bạn trong việc
triển khai Industrie 4.0 trong
tổ chức của bạn.

Công nghiệp 4.0 chắc chắn là
một cách tiếp cận mang tính
cách mạng đối với các kỹ thuật
sản xuất. Khái niệm này sẽ thúc
đẩy các nhà sản xuất toàn cầu
lên một cấp độ mới về tối ưu
hóa và năng suất. Không chỉ
vậy, khách hàng cũng sẽ được
tận hưởng một đẳng cấp mới
với các sản phẩm tùy chỉnh cá
nhân mà có thể chưa từng có
trước đây. 



INDUSTRIE 4.0 ZONE 
AT VIMF 2022 

This year we have an
Industrie 4.0 zone where
invited participants will
showcase their solutions in
their kiosks and will also give
presentations on products
and technologies. This will
help you in implementing
Industrie 4.0 in your
organization.

Industry 4.0 is undoubtedly a
revolutionary approach to
manufacturing techniques.
This concept will propel global
manufacturers to a new level of
optimization and productivity.
Not only that, customers will
also enjoy a whole new level of
personalized customization
products that may not have
been possible before.



Cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư đưa việc tự động
hóa các quy trình sản xuất lên
một tầm cao mới bằng cách
giới thiệu các công nghệ sản
xuất hàng loạt tùy chỉnh và
linh hoạt. Industrie 4.0 sẽ
thực sự cách mạng hóa cách
thức hoạt động của các quy
trình sản xuất. Industrie 4.0
có rất nhiều điều để hứa hẹn
về doanh thu, đầu tư và tiến
bộ công nghệ.

Điều này có nghĩa là máy móc sẽ
hoạt động độc lập hoặc hợp tác với
con người trong việc tạo ra một
lĩnh vực sản xuất hướng đến
khách hàng và liên tục tự duy trì
hoạt động. Máy móc đúng hơn trở
thành một thực thể độc lập có thể
thu thập dữ liệu, phân tích và tư
vấn cho nó. Điều này trở nên khả
thi bằng cách đưa tính năng tự tối
ưu hóa, tự nhận thức và tự tùy
chỉnh vào ngành. Các nhà sản xuất
sẽ có thể giao tiếp với máy tính
hơn là vận hành chúng. Công
nghiệp 4.0 có thể là đỉnh cao của
tiến bộ công nghệ trong sản xuất,
nhưng nghe có vẻ như máy móc
đang tiếp quản ngành công
nghiệp.



The fourth industrial
revolution takes the
automation of manufacturing
processes to the next level by
introducing flexible and
customized mass production
technologies. Industrie 4.0
will truly revolutionize the
way manufacturing processes
work. Industrie 4.0 has a lot
to offer in terms of revenue,
investment and technological
advancement.

This means that machines will
either work independently or in
partnership with humans in
creating a customer-oriented and
continuously self-sustaining
manufacturing sector. The
machine rather becomes an
independent entity that can
collect data, analyze it, and advise
it. This became possible by
bringing self-optimization, self-
awareness, and self-customization
into the industry. Manufacturers
will be able to communicate with
computers rather than operate
them. Industry 4.0 may be the
pinnacle of technological
advancement in manufacturing,
but it sounds like machines are
taking over the industry.



 
Come With Us 

at vimf 2022


