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Smart Factory

Bối cảnh, thách thức, cơ hội
Nhận diện quá trình chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất với MES
Quyết tâm của lãnh đạo tác động đến chuyển đổi số
thành công
 Lợi ích và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sau
khi chuyển đổi số
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Digital Transformation Market Report Scope
Report Attribute

Details

Market size value in 2021

USD 400.34 billion

Revenue forecast in 2028

USD 1,759.40 billion

Growth rate

CAGR of 23.6% from 2021 to 2028

Base year for estimation

2020: USD 336.14 billion

Historical data

2016 - 2019

Forecast period

2021 - 2028

Quantitative units

Revenue in USD billion and CAGR from 2021 to 2028

Report coverage

Revenue forecast, company market share, competitive landscape, growth
factors, and trends

Segments covered

Type, deployment, enterprise size, end-use, region

Regional scope

North America; Europe; Asia Pacific; Latin America; MEA

Country scope

U.S.; Canada; Germany; U.K.; China; India; Japan; Brazil

Key companies profiled

Accenture plc; Apple, Inc.; ADOBE, Inc.; CA Technologies (Broadcom, Inc.); Dell
Technologies Inc.; Hewlett Packard Enterprise Company; International Business
Machines Corp.; Microsoft Corp.; Kellton Tech Solutions Ltd.; Google, Inc.

Nguồn: Grand View Research
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Các giải pháp xu thế phát triển trong chuyển đổi số

Nguồn: Grand View Research
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Digital Transformation Market Report Scope
Các doanh nghiệp được chuyển đổi số có thể thích ứng hiệu quả với bối
cảnh công nghệ đang thay đổi và có thể giải quyết những thay đổi đột
ngột trong ngành, đặc biệt là sự thay đổi hiện tại do đại dịch Covid-19
mang lại; các nghiên cứu cho rằng hiệu quả và tỷ lệ thích ứng của các
doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số san kỷ nguyên hậu đại dịch cao
hơn nhiều so với các doanh nghiệp truyền thống. Việc áp dụng ngày
càng tăng của truyền thông không dây và các công nghệ tiên tiến khác
trong một số doanh nghiệp và ngành dọc dự kiến sẽ thúc đẩy tốc độ
chuyển đổi kỹ thuật số

Nguồn: Grand View Research
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VẤN ĐỀ THIẾU HỤT NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU
Giá năng lượng, khí đốt tự nhiên tiếp tục biến động tại nhiều nước

-

Các nền tảng mạng xã hội lớn liên tục gặp biến cố.
Giá dầu thô Brent đã vượt 80 USD / thùng và đạt mức cao nhất trong 3 năm.

-

Tại châu Âu, giá khí đốt tự nhiên kỳ hạn trước tháng đã tăng hơn 60% trong hai ngày.
Ở châu Á, tình trạng khan hiếm than kéo dài. Một nửa số nhà máy nhiệt điện than của Trung
Quốc, Ấn Độ đang trong tình trạng báo động mất điện.
Giá năng lượng tăng cao góp phần vào lạm phát cao. Vào tháng 9, tỷ lệ lạm phát của đồng
euro đã tăng lên 3,4%, mức cao nhất trong 13 năm. Tại Đức, giá tiêu dùng tăng 4,1% trong
cùng tháng, mức cao nhất trong 29 năm.
Thâm hụt thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 73 tỷ đô la trong
tháng 8, tăng 4,3% so với tháng trước. Nhập khẩu tăng 4 tỷ đô la so với tháng 7 do nhu cầu
của người tiêu dùng tăng lên. Tuy nhiên, buôn bán xe cộ và phụ tùng xe hơi giảm do thiếu
hụt chất bán dẫn.

-

-

Nguồn: Vietnam Report, 10/2021
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Doanh nghiệp Việt trong đợt dịch thứ 4
Số DN rút lui khỏi thị trường nhiều hơn số DN thành lập mới. Cụ thể, trong 9 tháng
đầu năm 2021, cả nước có 117,8 nghìn DN gia nhập thị trường, trong đó có 85,5
nghìn DN thành lập mới (giảm 13,6%). Nhưng có 90,3 nghìn DN rút khỏi thị trường,
tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Riêng vùng ĐBSCL, con số các DN tạm ngừng hoạt động trong ba tháng qua lên tới
gần 90%. Các DN có thể duy trì hoạt động với “3 tại chỗ” cũng chỉ hoạt động được
từ 5-10% công suất trong khi chi phí rất cao. Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp chế
biến phải đóng cửa ngừng hoạt động. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của
vùng tháng 8/2021 chỉ đạt 1,97 tỷ USD, giảm 49,7% so với tháng 7/2021…
TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), nguyên Chủ
tịch VCCI cho biết, số liệu hơn 90 nghìn DN rút khỏi thị trường như trên là chưa kể
đến số lượng không nhỏ DN đã rút khỏi thị trường nhưng chưa thể làm thủ tục giải
thể phá sản do dịch bệnh.

Nguồn: Báo Tiền phong, 01/10/2021
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Triển vọng tăng trưởng của nhiều ngành gặp thách thức lớn:
+ Ít nhất 70% nhà máy sản xuất ở miền Nam phải tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách.
+ Đối với các nhà máy duy trì hoạt động phải đảm bảo theo mô hình "3 tại chỗ“ và test COVID 3 ngày/lần… chịu chi
phí vận hành rất lớn và buộc phải giảm 40-50% công suất.
Nguy cơ lạm phát: Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2021 của Tổng cục Thống kê
+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng năm 2021 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước và là mức tăng thấp
nhất kể từ năm 2016.
+ Lạm phát cơ bản 9 tháng tăng 0,88%, điều này cho thấy lạm phát của Việt Nam hiện vẫn đang được kiểm soát tốt.
+ Tuy nhiên, với giá nguyên vật liệu đầu vào tăng sẽ gây ra lạm phát chi phí đẩy.

Nguồn: Vietnam Report, 10/2021
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Luật chơi “Cá nhanh nuốt cá chậm”: chuyển đổi số không chỉ giúp các
doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời dịch mà còn là nhân tố quyết
định sự thành bại trên thương trường.
Nguồn: Vietnam Report, 10/2021
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Ứng dụng chuyển
đổi số

Nguồn: Vietnam Report, 10/2021
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Khăn lớn nhất đang phải đối mặt là vấn đề liên quan đến logistics và phân phối (chiếm 91%), kéo
theo đó là đứt gãy nguồn lao động, nguyên vật liệu và cả chuỗi cung ứng... Khó khăn về logistics
cũng là nguyên nhân khiến cho dự báo kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm
nửa cuối năm giảm khoảng 30%.

Nguồn: Vietnam Report, 10/2021
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Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm
nay khoảng 3,8%.
Giai đoạn phục hồi cũng sẽ được hỗ trợ bằng việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc-xin diện rộng, với ít nhất 70%
dân số trưởng thành được tiêm chủng vào giữa năm 2022, giúp ngăn ngừa những đợt bùng phát dịch nghiêm
trọng mới.
Do vậy, thời gian phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng được dự báo khá tích cực với
47% số doanh nghiệp ước tính mất khoảng 6 tháng, 33% số doanh nghiệp mất khoảng 7-12 tháng và 13% mất
nhiều hơn 12 tháng. Đặc biệt, Nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" mới được ban hành được coi như một “cú hích” giúp địa phương và
doanh nghiệp giải quyết nút thắt về logistics và lao động, từ đó thúc đẩy tốc độ phục hồi hoạt động sản xuất
kinh doanh.
ICAEW: Kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng 7,5% vào năm 2022.
Các nền kinh tế có mức độ miễn dịch thấp với Covid-19 sẽ đối mặt với nhiều rủi ro nhất khi phục hồi. Việc chậm
trễ triển khai tiêm phòng vaccine sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến các quốc gia này, gây nên sự gián đoạn chuỗi cung
ứng toàn cầu.
Sự khởi sắc trong tăng trưởng kinh tế sẽ được thúc đẩy khi Việt Nam nới lỏng các biện pháp hạn chế, đồng thời
lĩnh vực công nghiệp dự kiến sẽ được phục hồi từ khoảng giữa năm 2022.
Dự báo Kinh tế Toàn cầu của ICAEW dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 5,8% trong
năm 2021 và 4,7% vào năm 2022.
Kỷ nguyên sau Covid-19 sẽ bị chi phối bởi biến đổi khí hậu và việc phục hồi sau đại dịch.

Nguồn: Vietnam Report, 10/2021
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VỚI XU HƯỚNG CỦA CUỘC CMCN LẦN THỨ 4:
NHỮNG THÁCH THỨC TOÀN CẦU
Thách thức thời đại: Cách mạng
công nghiệp lần thứ 4.
Mô Hình Quản trị DN- Mô Hình Kinh
Doanh.

Các Tập Đoàn Đa Quốc Gia Càng
Thống lĩnh thị trường nhờ tiên
phong công nghệ
Thay đổi thói quen mua sắm - tiêu
dùng- Sinh Hoạt của Khách Hàng

VỚI SME SẢN XUẤT VIỆT
DN nhỏ bé, đầu tư ít, công nghệ và
trình độ quản lý còn thấp .

Thị trường mở, các FTA buộc mở rộng
thị trường cho nước ngoài ...
Sự lên ngôi của Robot, giải phóng sức
lao động của con người.
Nguyên vật liệu rất nhiều ngành ko
thể tự chủ. Giá NL/ N lượng đangtăng
Giá đất CN và nhân công đang tăng

Các giải pháp và hỗ trợ của chính phủ
Về CN, Tài chính, tín dụng còn rất hạn
chế …..
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VỚI XU HƯỚNG CỦA CÔNG CUỘC CHUYỂN ĐỔI SỐ:

01

02

03

Chi phí đầu tư
CDS cao
Hạ tầng CNTT,
máy móc hiện tại
Giải pháp, rủi ro,
an ninh

04

Nguồn lực CDS hạn
chế

05

Tổ chức quản lý, quy
trình, chuẩn hoá hệ
thống

06

Thiếu tiếp cận, kiến
thức/thông tin công
nghệ số.
Nguồn: VCCI
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Khảo sát của VCCI và JETRO với hơn 400 doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2020
Không cần thiết phải ứng dụng công nghệ số

2.3

Các quy định, quy tắc phải tuân theo không rõ ràng

8.3

Thiếu cam kết/ hiểu biết của cấp lãnh đạo doanh nghiệp

10.3

Thiếu cam kết/ hiểu biết của người lao động

15

CácCác
quyquy
tác,định,
quyquy
địnhtáckhông
khôngphù
phùhợp
hợp số
số hóa
hóa

15.8

Khó khăn trong việc tích hợp các công nghệ CNTT

18.3

Khó khăn trong thay đổi tấp quán kinh doanh

21.98

Thiếu
thông
Thiếu
thôngtin
tinvề
vềcông
công nghệ
nghệ số

30.4

Thiếu
nhânnhân
lực lực
nộinội
bộ bộ
đểđể
ứng
dụng
công
Thiếu
ứng
dụng
côngnghệ
nhệ số

32.3

Sợ rò rỉ dữ liệu cá nhân/doanh nghiệp

33.9

Thiếu
Thiếucơ
cơsở
sởhạ
hạtầng
tầngcông
công nghệ
nghệ số

38.9

Chi
phí
Chi
phíứng
ứngdụng
dụngcông
côngnghệ
nghệ số
số cao

55.6
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Kết quả từ chuyển đổi số
thành công:

Liên mạng kết
nối thiết bị, máy
móc, dây chuyền
(IIOT)

Nền tảng Nhà
máy thông
Hệ dữ liệu lớn
minh
phục vụ vận hành,
phân tích, chẩn
đoán và dự báo
(Databases)

Giải pháp tự động hóa
/ quản lý năng lượng,
các nguồn lực công
nghiệp
(Automation systerm)

Ngoài ra còn : Chính sách về Môi trường, Người Lao Động, CSR , …. Để được gọi là “Nhà máy
Thông Minh”. LÀ KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG NHÀ MÁY.

NỘI DUNG

Smart Factory

Bối cảnh, cơ hội, thách thức
Nhận diện quá trình chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất với MES
Quyết tâm của lãnh đạo tác động đến chuyển đổi số
thành công
 Lợi ích và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sau
khi chuyển đổi số





CEO HIỂU THẾ NÀO LÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
 Chuyển đổi số là quá trình thay đổi
tổng thể và toàn diện của các cá nhân
và tổ chức về cách sống, cách làm việc
và phương thức sản xuất trên môi
trường số với các công nghệ số.

 Khai Thác cơ hội số: Là “ Số Hóa
Quá trình” , “Số hóa tổ chức”
hay “Số hóa DN” là dùng công
nghệ số và dữ liệu vào quy trình
hoạt động của tổ chức …..
 Số hoá là việc biến đổi các
thực thể từ dạng tự nhiên,
dạng vật lý(Analog) sang dạng
số tức là tạo ra phiên bản số
của các thực thể.
Tham khảo tài liệu “Hỏi đáp về chuyển đổi số”

Chuyển
đổi số
Digital tranformation

Ứng dụng số hóa
Digitalization

Số hóa các đại lượng
Digitization

Ba cấp độ của chuyển đổi số

 Chuyển đổi số LÀ CƠ HỘI CÓ 1- 0 - 2 mà Doanh ngiệp Việt phải chớp lấy
 Nó tạo sự bức phá TO LỚN để DN Việt Rút ngắn khoản cách với Thế giới

CEO HIỂU THẾ NÀO LÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Các giai đoạn chuyển đổi số

Các dự án tập trung
vào “số hóa” cho
từng bộ phận

“Doing Digital”

Chương trình “áp
dụng công nghệ
số” cho nhiều lĩnh
vực khác nhau
trong doanh
nghiệp

“Becoming Digital”

“Chuyển đổi số”
hoàn toàn mô
hình sản xuất,
kinh doanh, mô
hình quản trị

“Being Digital”

Mô hình các giai đoạn chuyển đổi số
Nguồn: Ernst & Young

ĐỊNH NGHĨA NHÀ MÁY THÔNG MINH
KẾT QUẢ CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DN SẢN XUẤT

Mạng kết nối
thiết bị, máy
móc, dây chuyền
(IIOT)

Nền tảng Nhà
máy thông
Hệ dữ liệu lớn
minh
phục vụ vận hành,
phân tích, chẩn
đoán và dự báo
(Databases)

Giải pháp tự động Máy
móc/ dây chuyền/ Số
hóa các Đại Lượng
(Automation system ...)

NỀN TẢNG CẠNH TRANH QUAN TRỌNG CỦA SME SẢN XUẤT TRONG THỜI ĐẠI 4.0

ĐỊNH NGHĨA NHÀ MÁY THÔNG MINH
NỀN TẢNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THÔNG MINH
Smart Factory Flatform?

Nền tảng Nhà máy
thông minh
Giải pháp tự động Máy móc/
dây chuyền/ Số hóa các Đại
Lượng
(Automation system…)

AUTOMATION SYSTEM, IIOT, DATABASE
Automation System- Tự động hóa toàn bộ hệ thống trong nhà máy

Từng máy/ Nhóm máy: HVAC/ Năng lượng, khí ga, chiếu sáng, kho bãi, nhân
công lao động…

AUTOMATION SYSTEM, IIOT, DATABASE
CÓ CẦN TỰ ĐỘNG HÓA HOÀN TOÀN MỚI SỐ HÓA?
Các đối tượng cần được số hóa trong nhà máy

1

Tham số vận hành máy móc, dây
chuyển SX.

6

Nhân công và các lực lượng LĐ
Khác

2

Dữ liệu Nguyên Liệu đầu vào
cho SX

7

Đơn Hàng …

3

Dữ liệu Sản Phẩm/ Chất lượng
Sản phẩm .....

8

Năng suất/ Hiệu Suất máy ( OEE).

4

Năng lượng

9

DL Chuỗi cung ứng

5

DL môi trường

10

DL về Khách hàng và CRM

ĐỊNH NGHĨA NHÀ MÁY THÔNG MINH
NỀN TẢNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THÔNG MINH
Smart Factory Flatform?

Liên mạng kết
nối thiết bị, máy
móc, dây chuyền
(IIOT)

Nền tảng Nhà
máy thông minh

AUTOMATION SYSTEM, IIOT, DATABASE

Số ca
làm

Số lượng
máy móc

Nhân
công

Tồn
kho

Giao
hàng

Thông số
công nghệ

PO

Lịch
trình
SX

IIOT- Hệ
thống kết
nối trong
nhà máy

Bảo
trì

Thành
phẩm

Thông
số năng
lượng

…
Trạng thái
máy:
Chạy/ Dừng

Hiệu
Suất

Chất
lượng

…

Công thức pha
chế: Nguyên,
nhiên liệu

AUTOMATION SYSTEM, IIOT, DATABASE
DATABASE

IIOT

Cơ sở dữ liệu
(CSDL)
Doanh nghiệp

Intelligent
Diagnostics

SCADA

MES

Energy
Management

Equipment
Management

Công thức,
nguyên/
nhiên liệu
đầu vào,…
DIALink

DIALink

DIALink

Kho giá,
đơn
hàng,…
CNC Machine

Các nền
tảng quản
lý khác

Equipment Network

PLC-Controlled Machines

Others Equipment

ĐỊNH NGHĨA NHÀ MÁY THÔNG MINH
NỀN TẢNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THÔNG MINH.
Smart Factory Flatform?

Nền tảng Nhà máy
thông minh
Hệ dữ liệu lớn phục vụ
vận hành, phân tích,
chẩn đoán và dự báo
(Databases)

AUTOMATION SYSTEM, IIOT, DATABASE
DATABASE
Cloud
• Lưu trữ, chia sẻ dữ
liệu
• Phân tích dữ liệu lớn
• Sao lưu, khôi phục dữ
liệu
• …

Web
Monitor/ Control

Cloud Service

Energy
Management

SCADA

Edge/ Fog
• Thu thập dữ liệu theo
thời gian thực
• Phân tích dữ liệu
• Lọc dữ liệu
• Giao tiếp M2M
• Lưu trữ dữ liệu tạm
thời

Equipment
• Thu thập dữ liệu
• Thực thi nhiệm vụ

Mobile Application

Intelligent
Diagnostics

Equipment
Management

MES

Equipment in the field

AUTOMATION SYSTEM, IIOT, DATABASE
DỮ LIỆU + PHÂN TÍCH DỰ LIỆU = ĐIỀU HÀNH THỜI ĐẠI 4.0
THỤ HƯỞNG

1

Dữ liệu được lưu tự động –
không phụ thuộc con người.

5

Dữ liệu lưu theo thời gian thực

2

Đa dạng các biểu mẫu báo cáo
theo mục đích sử dụng.

6

Truy xuất gần như lập tức

3

Phân tích dự liệu theo chức năng
quản lý và mục đích sử dụng

7

AI: thông mình hóa phân tích và
chẩn đoán kết quả

4

Phần Quyền khai thác, Thụ
Hưởng

8

Bảo mật và lưu trữ lâu dài

NHÀ MÁY THÔNG MINH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DELTA

NỘI DUNG

Smart Factory

 Bối cảnh, cơ hội, thách thức
 Nhận diện quá trình chuyển đổi số
 Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất với
MES
 Quyết tâm của lãnh đạo tác động đến chuyển đổi số
thành công
 Lợi ích và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sau
khi chuyển đổi số

NHÀ MÁY THÔNG MINH: CÔNG CỤ QUẢN TRỊ
CÔNG CỤ SỐ HÓA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Management Level
Enterprise Resource Planning

ERP

MES

EMS

Plan Level
Manufacturing Execution System

Supervisory Level
SCADA / EMS System

SCADA
Control Level
Machine- PLC

ERP LÀ GÌ?
Enterprise Resource Planning
Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp

ERP

MES

EMS
SCADA

MES LÀ GÌ?
Manufacturing Execution System
Hệ thống thực thi sản xuất

ERP

MES

EMS
SCADA

- Hệ thống thông tin kêt nối
- Giám sát, kiểm soát các hệ thống
sản xuất và luồng dữ liệu phức
tạp trong nhà máy
- Triển khai thực thi sản xuất theo
quy trình
Mục đích: Đảm bảo thực hiện hiệu
quả các hoạt động sản xuất và cải
thiện năng xuất lao động.

MỐI QUAN HỆ GIỮA ERP & MES
Dự đoán, lên kế hoạch

ERP
Các nhà cung cấp
Mua hàng

Khách hàng

Quản lý

Thanh

Hàng tồn

toán

Bán
hàng

Nhân sự
Kế hoạch
Sản xuất

Phí nhân
công

Quản lý
đơn hàng

Dịch
vụ

Báo cáo

Thực thi sản xuất

MES

Quản lý nguyên liệu và
các nguồn lực

Quản lý quy trình

Quản lý sản xuất

Lập kế hoạch sx, lịch trình vận hành
Quản lý hiệu suất tổng thể thiết bị
(OEE)
Quản lý bảo trì
Phân tích sản xuất

Quản lý chất lượng
Tối ưu hóa sản xuất

MỐI QUAN HỆ GIỮA ERP & MES

ERP
Quản lý doanh
nghiệp
- ERP không được
thiết kế tới phân
xưởng SX
- Hệ thống ERP
biết “ Tại sao?”

MES
Điều hành SX
- MES được thiết
kế tới phân
xưởng SX
- Hệ thống MES
biết “ Làm thế
nào?”

MỐI QUAN HỆ GIỮA ERP & MES

ERP
Kế hoạch sản xuất

Kết quả sản xuất

MES
Quản lý
nguyên
liệu và các
nguồn lực

OEE

Quản lý
quy trình

EMS

Quản lý
chất
lượng

PLC

CƠ CẤU CHẤP HÀNH, SENSEOR

Quản lý
sản xuất

SCADA

BỨC TRANH TỔNG QUAN VỀ MES

CHỨC NĂNG MES

Quản lý hiệu suất tổng thể
thiết bị (OEE)

Quản lý nguyên liệu và
các nguồn lực

Quản lý Quy trình

Quản lý bảo trì

Chức năng
MES
Quản lý Chất lượng

Lập kế hoạch sản xuất, lịch
trình vận hành

Phân tích sản xuất

Tối ưu hóa sản xuất

CHỨC NĂNG MES

Nguyên vật
liệu đầu vào
sản xuất

Nhân công

Quản lý
nguyên liệu
và các
nguồn lực

Hệ thống điện,
khí, gas..

Máy móc

CHỨC NĂNG MES

Các bước
trong quy
trình sản
xuất

Kiểm soát
những vấn đề
phát sinh trong
các quy trình

Quản lý
Quy trình

Lập các báo
cáo, đánh giá
tình hình từng
quy trình

Tham số để
vận hành tại
mỗi bước

CHỨC NĂNG MES
Giám sát
quá trình tự
động và báo
động lỗi
tham số

Tự động
loại bỏ khi
sản phẩm
đạt
Yêu cầu phốikhông
hợp các
chất lượng
bộ phận

Quản
lý chất
lượng

Kiểm soát
chất lượng
thống kê
(SQC)

Kiếm soát
quá trình
thống kê
(SPC)

CHỨC NĂNG MES
Lập kế hoạch
và lịch trình
sản xuất cho
máy móc và
Phâncông.
tích sản xuất
nhân

Kế hoạch
công suất
máy

Dự báo yêu
cầu lao
động

Lập kế hoạch
SX, lịch trình
Vận hành

Điều chỉnh
lịch trình tự
động theo
biến động
nhân công và
máy móc

Kế hoạch sản
xuất cho từng
xưởng, ca…

CHỨC NĂNG MES
Phân tích chỉ
số nguyên
nhân thời
gian chết và
phế
phẩm.
Phân
tích sản xuất

Tự động đo
hiệu quả thiết
bị tổng thể
(OEE)

Quản lý OEE
Quản lý OEE
Quản lý
thời gian
máy dừng
Thu thập và
quản lý theo
thời gian
thực

Quản lý
nhân công
và năng
suất máy.

OEE LÀ GÌ?
OEE - Overall equiqmnet effectiveness: Hiệu suất Tổng thể Thiết bị là thước đo
mức độ sử dụng của máy.
 OEE được dùng để đo lường hiệu quả hoạt động của thiết bị một cách tổng thể
thông qua 3 nguồn lực:

Thời gian

Chất lượng

Tốc độ vận
hành

Mục tiêu: Giúp nhà quản lý cải tiến hiệu quả sử dụng máy móc bằng cách cải
tiến các thông số liên quan.

CÁC THÔNG SỐ OEE

Theo công thức, OEE được tính dựa
trên ba hệ số:
OEE (%) = A x P x Q

CHỨC NĂNG MES

Tự động thông
báo việc bảo trì
phòng ngừa
cho nhân viên
vận hành

Bảo trì phòng
ngừa máy móc
và công cụ

Quản lý
Bảo trì

Lập bảng theo
dõi bảo trì các
thiết bị

Bảo trì theo
chu kỳ hoặc
bảo trì theo
thời gian
máy chạy

CHỨC NĂNG MES
Phân tích sản xuất

Tạo thông tin hữu ích từ
các dữ liệu thu thập thô
về tình trạng sản xuất
hiện tại

Các công việc vẫn đang
trong tiến độ và chưa
hoàn thành (WIP)

Hiệu suất sản xuất

Phân tích sản xuất
Yêu cầu phối hợp các
bộ phận

Hiệu suất tổng thể thiết
bị (OEE)

Bất kỳ chỉ tiêu hiệu suất
nào khác

CHỨC NĂNG MES
Quản lý vận
hành máy để
giảm thiểu
thời gian
chết

Tối ưu hóa tài
sản, không
gian nhà
xưởng và kết
nối các dây
chuyền

Báo cáo chi
phí: Phế liệu
và thời gian
chết máy

Tối ưu hóa
Sản xuất

Đánh giá sự
phù hợp của
lịch trình

So sánh hiệu
suất máy
thực tế với
tiêu chuẩn và
kế hoạch

SCADA LÀ GÌ?
SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition

ERP

- Kiểm soát quy trình công nghiệp tại
chỗ hoặc từ xa.

- Theo dõi, thu thập và xử lý dữ liệu
theo thời gian thực.

MES

- Tương tác trực tiếp với các thiết bị
chấp hành thông qua màn hình giao
diện HMI.
- Ghi lại lịch sử sự kiện.

EMS
SCADA

SCADA LÀ GÌ?

EMS LÀ GÌ?

DIAEnergie

Biết được
 Giám sát dữ liệu mọi
nơi
 Thông báo thời gian
thực
 Định dạng báo cáo linh
hoạt

Hiểu được
 Phân tích năng lượng
sử dụng
 Hiển thị hiệu suất thiết
bị
 Trực quan chi phí

Làm được
 Dự báo ngân sách
 Quản lý thiết bị
 Hoạch định chiến lược

TÓM LƯỢC
Dự đoán, lên kế hoạch

ERP
Các nhà cung cấp

Khách hàng

Quản lý
Mua hàng

Hàng tồn

Nhân sự

Thanh toán
Kế hoạch
Sản xuất

Phí nhân
công

Báo cáo

Bán
hàng

Quản lý
đơn hàng

Dịch
vụ

Thực thi sản xuất

MES
Quản lý sản xuất

Lập kế hoạch sx, lịch trình vận hành
Quản lý nguyên liệu và
các nguồn lực
Quản lý quy trình
Quản lý chất lượng

Quản lý hiệu suất tổng thể thiết bị
(OEE)
Quản lý bảo trì
Phân tích sản xuất
Tối ưu hóa sản xuất

SCADA/ EMS

Machine PLC
No Live Feedback
Only Reporting

Robot/ AGV

Dây chuyền sản xuất

Cơ cấu chấp hành

Điều khiển/ Giám sát

CNC, HVAC,…

LỢI ÍCH MANG LẠI
Cơ sở dữ liệu đầy đủ
 sản xuất, báo cáo, phân
tích và xử lý nhanh chóng

Nâng cao năng suất lao
động, tăng hiệu quả quản
lý
Database
Analysis

Kịp thời đưa ra quyết
định  Tối ưu hóa
sản xuất, giảm sai sót

Perfomance

On-time
Decision/
Response
Real-time
Visualization

Giám sát linh
hoạt thông qua
thiết bị di động

Multi-Device
Monitor

The
Benefits
Laber cost
saving

Customers’
Demand

Đáp ứng yêu cầu khắt khe
về quy trình quản lý, hiệu
quả năng lượng…

Phân cấp giám
sát theo thời gian
thực, trực quan,
linh hoạt
Giảm phụ thuộc
nhân công  Giảm
chi phí nhân công,
tăng năng lực cạnh
tranh.

Green

Đảm bảo yếu tố môi
trường: xanh, thân thiện
môi trường, tiết kiệm

NỘI DUNG

Smart Factory

Bối cảnh, cơ hội, thách thức
Nhận diện quá trình chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất với MES
Quyết tâm của lãnh đạo tác động đến chuyển đổi
số thành công
 Lợi ích và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp sau
khi chuyển đổi số





CEO CẦN LÀM GÌ?

Đối với nhà quản trị
Về tầm nhìn lãnh đạo: Cần NHẬN THỨC VÀ SỰ QUYẾT TÂM với công cuộc
chuyển đổi số. Ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp xem chuyển đổi số là ĐẦU
TƯ, Không phải là CHI PHÍ.
Về tài chính: Đây là vấn đề khó. Cần xác định lộ trình các công việc cần làm
và phân bổ ngân sách.
Nguồn lực Nội bộ:
- Nguồn lực bên trong: Có đội ngũ CHUYÊN TRÁCH … hiểu quy trình, đúng
người, đúng việc.
Nguồn lực Bên Ngoài:
- Cần có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, tùy quy mô Doanh nghiệp.
- Chọn đơn vị cung cấp giài pháp có năng lực – Có kinh nghiệm- Có hệ thống.

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ?

Phương thức thực hiện
Xác định phạm vi, đối tượng:
 Tự động hóa từng công đoạn, máy móc dây chuyền sản xuất …. Các hệ
thống phụ trợ.
 Xây dựng hạ tầng kết nối tất cả đối tượng trong doanh nghiệp sản xuất.
 Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu lớn phục vụ báo cáo, phân tích, chẩn đoán, dự
báo hệ thống tương thích với hệ thống quản lý

Mục tiêu, ngân sách, kết quả từng giai đoạn:
 Cắt giảm nhân công, tăng năng suất
 Ngân sách đầu tư cho từng cụm máy, từng dây chuyền, nhà xưởng…
 Kết quả từng giai đoạn có đúng kế hoạch dự kiến, cần cải thiện như thế
nào?

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ?
Đánh giá mức độ sẵn sàng & Lựa chọn lộ trình thực hiện (Option 1)
Giai đoạn
Giai
đoạn 4

ERP

Giai
đoạn 3

Giai
đoạn 2

Giai
đoạn 1

MES

SCADA, EMS, OEE

SCADA, EMS, OEE

Thiết bị
phụ trợ

Thiết bị
phụ trợ

Xưởng 1

CNC,
HVAC,..

Máy nén
khí

CNC,
HVAC,..

Máy nén
khí

…Xưởng n
Thời gian

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ?
Đánh giá mức độ sẵn sàng & Lựa chọn lộ trình thực hiện (option 2)
Thời gian

ERP

MES
Xưởng A

…Xưởng n
SCADA,
EMS,
OEE

SCADA,
EMS,
OEE

Các loại
máy móc

CNC,
HVAC,..

Cụm máy1

Cụm máy 2

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2

Máy nén
khí

Thiết bị
phụ trợ
…Cụm máy 5

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

CNC,
HVAC,..

Máy nén
khí
…Cụm máy n
Giai đoạn

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ?

Nguồn: USAID

NỘI DUNG

Smart Factory

Bối cảnh, cơ hội, thách thức
Nhận diện quá trình chuyển đổi số
Chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất với MES
Quyết tâm của lãnh đạo tác động đến chuyển đổi số
thành công
 Lợi ích và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
sau khi chuyển đổi số





LỢI ÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ
GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
1. Xác định mục tiêu chiến lược và tầm nhìn CDS
2. Xây dựng chiến lược CDS phù hợp chiến lược của DN trên trên mức độ sẵn sàng và mục tiêu
của doanh nghiệp
3. Xác định kiến trúc tổng thể của DN (enterprise architecture), hiện trạng sản xuất
GIAI ĐOẠN 1: Gia tăng tính cạnh tranh của sản phẩm
Chú trọng giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tạo thêm giá trị mới, tăng cường trải nghiệm
khách hàng, từng bước hiện thực hóa tùy biến đại trà. Đáp ứng nhu cầu tham gia vào chuỗi: minh
bạch, tốc độ, chất lượng, chủ động thích nghi với thay đổi của hệ thống, kích hoạt bởi doanh
nghiệp dẫn đầu chuỗi và/ hoặc môi trường bên ngoài.

GIAI ĐOẠN 2: Gia tăng hiệu suất vận hành tự thân
Ưu tiên loại bỏ các lãng phí nhờ giám sát hiệu suất tổng thể thiết bị; giảm thời gian đưa sản phẩm
ra thị trường, sinh ra giá trị mới nhờ ảo hoá bước đầu đổi mới, sáng tạo và phát triển sản phẩm.
GIAI ĐOẠN 3: Tạo quan hệ gần gũi với nhà cung cấp và khách hàng
Tập trung nâng cao hiệu quả quản trị và cân đối vào – ra (vật tư – sản phẩm), hàng – tiền. Quản trị
kho, Quản trị quan hệ khách hàng. Hỗ trợ ngay cho hoạt động sản xuất và đem lại hiệu quả sớm.

LỢI ÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ - MES
Tinh giản, chuẩn hóa và
tối ưu quy trình
Thúc đẩy tăng trưởng

Một số lợi ích
mang lại cho
doanh nghiệp từ
triển khai Smart
Factory

Đạt được lợi thế cạnh
tranh so với đối thủ

-

Giúp doanh nghiệp tăng
mức độ hài lòng của
khách hàng.

TS. Lương Minh Huân, Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp - VCCI, cho biết, theo một
số kết quả nghiên cứu cho thấy việc các doanh nghiệp khởi nghiệp đã sử dụng công nghệ số
để vận hành doanh nghiệp hiệu quả, đã giúp doanh nghiệp tăng doanh thu đến 34%.

LỢI ÍCH CHUYỂN ĐỔI SỐ - MES
Khó khăn

Lợi ích sau chuyển đổi số

Logistic, phân phối, đứt gãy chuỗi cung ứng

Quản lý kho hàng, nguồn cấp nguyên vật liệu

Đảm bảo an toàn y tế và lao động

Giảm chi phí

Thiếu nguồn lực lao động, quy mô nhân sự

Tránh lệ thuộc nguồn lực lao động

Phức tạp trong quy trình vận hành, báo cáo

Tối ưu quy trình vận hành
Báo cáo tức thời, trực quan, dễ dàng nắm bắt tình
hình doanh nghiệp. Tiết kiệm thời gian và nguồn lực
Dữ liệu được lưu trữ dễ dàng quản lý
Dễ dàng lên kế hoạch

Năng suất sản xuất suy giảm
Hao phí năng lượng, nguyên vật liệu

Nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm
Tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu

Mô hình làm việc tại chỗ

Có thể làm việc tại nhà, làm việc từ xa

Lãnh đạo ra quyết định điều hành nhanh chóng, phù
hợp dựa trên số liệu hiệu quả.
Nâng cao sự hài lòng KH: phụ vụ KH nhanh chóng,
tránh giao hàng chậm trễ, chất lượng sản phẩm và
dịch vụ được nâng cao.

-

Doanh nghiệp chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường và đại dịch.
Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được nâng cao, đáp ứng các điều kiện tham gia và
chuỗi cung ứng toàn cầu.

THAY CHO LỜI KẾT

CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DN SX, DỄ
HAY KHÓ .

KHÓ

2

TẠI SAO PHẢI CĐS

KHÔNG CĐS THÌ CHẾT

3

CÓ QUÁ CAO SIÊU

KHÔNG

SME SẢN XUẤT CĐS ĐƯỢC KO ??

ĐƯỢC!!! LÀM THEO CÁCH CỦA
SME

1
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CHÚC QUÝ CÔNG TY THÀNH CÔNG!

CHÚC QUÝ VỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG!

Automation products and solutions:
SCADA and Industrial EMS for complete,
smart manufacturing solutions.

Electrical interconnection and
automation products.

EOAT
for
collaborative
applications,
including electric and vacuum grippers,
force/torque sensors, a 2.5D vision system,
screwdriver, sander kits, and tool changers..

Collaborative robot with embedded
visual systems, software and
application-based solutions.

Specialized manufacturer in linear
motion products under patent design
with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
ISO45001:2018 certification

LED Lightings, Lighting power supply,
UV-LED Curing, UV Actinometer,
Optical applied apparatus, Automatic
production apparatus, Special order
upon request

Control buttons, signal lamps, control boxes,
pedals, limit breaker, motor protection breakers,
mini, micro and button switches, clamp switches,
level control devices, industrial relays,...

Motors and reducers such as
AC Motor, DC Motor, Gear
Reducer,
BLDC,
Carton
Sealer, and other motor parts

Industrial lasers – including
hardware, software, workstations,
and accessories

EOAT such as robot grippers, force
sensors, vision systems, and Robotiq's
software programming tools simplify
robot collaboration applications.

Professional motors and
gearboxes manufacturing

Industrial Automation

Thank you!
Chúng tôi rất mong muốn được
được phục vụ Quý vị?

Email: etec@etecvn.com
Tel: +84 28 2266 4646
Website: https://etecvn.com

