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Ngoài vi?c ??n gi?n là b?t k?p th?i ??i, các công ty s?n xu?t ph?i c? g?ng
?i ??u trong các xu h??ng công nghi?ptrong ngành ?? duy trì s? phù h?p
và tính hi?u qu?. Xu h??ng công ngh? trong l?nh v?c này d? ki?n ??s?
liên t?c thay ??i ngành công nghi?p m?t cách ?áng k?
Ngày nay, có m?t ?i?u rõ ràng r?ng ??i m?i công ngh? ?ang làm thay ??i các ngành công
nghi?p trên t?t c? các th? tr??ng và k? ngành công nghi?p s?n xu?t c?ng n?m trong xu th?
?ó. Các công ty s?n xu?t ?ang t?n d?ng các nh?ng công ngh? m?i ?? ti?p t?c h?p lý th?c
hóa các quy trình và ?áp ?ng mong ??ik? v?ng ngày càng t?ng c?a khách hàng. Theo kh?o
sát n?m 2017 c?a IQMS, 56% các nhà s?n xu?t cho bi?t khách hàng c?a h? th??ng yêu
c?u kh? n?ng hoàn thành ??n hàng trong th?i gian ng?n.
Ngoài vi?c ??n gi?n là b?t k?p th?i ??i, các công ty s?n xu?t ph?i c? g?ng ?i ??u trong các
xu h??ng công nghi?ptrong ngành ?? duy trì s? phù h?p và tính hi?u qu?. Xu h??ng công
ngh? trong l?nh v?c này d? ki?n ??s? liên t?c thay ??i ngành công nghi?p m?t cách ?áng
k?, do ?ó kh? n?ng thích ?ng và linh ho?t là r?t quan tr?ng.

Ngành công nghi?p s?n xu?t ph?i ?u tiên tái ??u t? th??ng xuyên vào các quy trình s?n
xu?t ?? duy trì tính c?nh tranh.
Hi?n nay có 4 v?n ?? các chuyên gia s?n xu?t cho r?ng c?n ph?i ??u t? là:
1. Internet v?n v?t (IoT), c? th? th? là Internet v?n v?t trong công nghi?p (IIoT)
IoT ???c ??nh ngh?a là s? k?t n?i gi?a các m?ngc?a v?n v?t thông qua Internet c?a
cácb?ng các thi?t b? ???c nhúng s? d?ng trongcho các ??i t??ng k?t n?i hàng ngày, cho
phép chúng g?i và nh?n d? li?u. IoT xu?t hi?n trong nhi?u l?nh v?c và k? c? ngành s?n
xu?t c?ng không là m?t ngo?i l?. H?n bao gi? h?t, các doanh nghi?p nh?n th?c rõ v? ti?m
n?ng c?a nó IoT ?? h?p lý th?c hóa các quy trình s?n xu?t. Trong t??ng lai, d? ki?n ??ph?n
l?n các nhà s?n xu?t s? ??u t? vào công ngh? IoT tích h?p. ?ây s? là ph??ng th?c giám
sát, ki?m ??nh s?n ph?m, giám sát chu?i cung ?ng, giám sátqu?n lý d? li?u khách hàng và
giám sát m?t b?ngc? s? h? t?ng.
2. Trí tu? nhân t?o & Máy h?cH?c máy
Ngành công nghi?p s?n xu?t ph?n l?n ph? thu?c vào ý t??nggi?i pháp ý t??ng gi?m l?i
càng nhi?u càng t?ts?n ph?m ? m?c t?i ?a, ? t?t c? các giai ?o?n c?a quy trình chu?i cung
?ng. Các ??n v? d?n ??uhàng ??u trong ngành ?ang v??t lên c?i ti?n trên nh?ng gì có th?
có c?a con ng??i hóa vi?c qu?n lý quá ph? thu?c vào nhân l?c con ng??i b?ng cách
chuy?n ??i s? d?ng các công c? Trí tu? nhân t?o. Các thu?t toán nâng cao ?ang chuy?n
??i các phân tích d? ?oán, t? ??ng hóa công vi?c trong chu?i cung ?ng và qu?n lý vòng ??i
d? án.
3. Robot
Robot t? lâu ?ã gi? m?t v? trí trong dây chuy?n s?n xu?t. Ngày nay, nh?ng c? máy này tr?
nên lão luy?n h?n bao gi? h?t trong vi?c b?t ch??cmô ph?ng và còn v??t xa các kh? n?ng
c?a con ng??i. Không còn câu h?i r?ng robot có ph?i là m?t công c? thi?t y?u ?? t?i ?u hóa
m?thàng lo?t các ch?c n?ng trong quy trình v?n hành chu?i cung ?ng t? hàng t?n kho, kho
bãi, ??n vi?c ra quy?t ??nh, v.v.
4. D? li?u & Phân tích
Các doanh nghi?p ch?a bao gi? d? dàng h?n trong vi?c thu th?p d? li?u v? ho?t ??ng c?a

mình v?i s? ra ??i c?a l?u tr? ?ám mây và các ?ng d?ng k? thu?t s?. D? li?u và phân tích
hi?u qu? d? li?u giúp các nhà s?n xu?t c?i thi?n quy trình c?a h? v?i nh?ng hi?u bi?t có ??y
giá tr?. Nó giúp h? có kh? n?ng ??i m?i nhanh h?n và duy trì tính c?nh tranh.
Nh?ng xu h??ng công nghi?p này ch?c ch?n s? thay ??i c?c di?n s?n xu?t trên c? quy mô
ng?n và dài h?n. Trên th?c t?, d? ?oán ??n n?m 2020, h?n 60% các nhà s?n xu?t s? d?a
vào các n?n t?ng s? hóa, s? hóa s? mang l?i kho?ng 30% doanh thu c?a h?!
N?u s?n xu?t là m?t trong nh?ng n?ng l?c c?a doanh nghi?p c?a b?n trong b?t k? kh? n?ng
nào, b?n ph?i ?u tiên ?i ??u trong các xu h??ng c?a ngành ?? t?i ?u hóa và ??i m?i. Ngành
công nghi?p s?n xu?t không tránh kh?i t?t c? nh?ng ti?n b? công ngh? ?ang ngày càng
s?m xu?t hi?n, ?ó là m?t ?i?u tuy?t v?i cho c? doanh nghi?p và ng??i tiêu dùng.
--T?i Seldat Technology Services (STS), chúng tôi là nh?ng nhà gi?i quy?t v?n ??, nhà t?
t??ng th? h? m?i và nh?ng ng??i làm vi?c tích c?c và hi?u qu?. Ho?t ??ng ? c? quy mô ??a
ph??ng và toàn c?u, STS cung c?p các gói gi?i pháp toàn di?n do các chuyên gia trong
ngành phát tri?n, ???c th? nghi?m d?a trên các k?ch b?n trong th? gi?i th?c và ???c thi?t
k? cho chu?i cung ?ng ??y bi?n ??i. Tìm hi?u thêm v? các gi?i pháp v? chu?i cung ?ng
s?n xu?t c?a Seldat Technology Services, và liên l?c v?i các chuyên gia c?a chúng
tôi ngay hôm nay.

