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Siemens ra mắt Siemens Xcelerator - một nền 
tảng doanh nghiệp số mở nhằm thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi số  
  

• Siemens Xcelerator bao gồm một danh mục được lựa chọn cẩn thận và quản lý 

chặt chẽ, một hệ sinh thái liên kết các đối tác đang tăng trưởng và một sàn giao 

dịch đang phát triển nhằm mục đích đẩy mạnh việc tạo ra giá trị cho các ngành 

công nghiệp, công nghệ tòa nhà, lưới điện và giao thông vận chuyển 

• Danh mục bao gồm phần cứng được hỗ trợ bởi IoT, phần mềm và dịch vụ số tuân 

theo các nguyên tắc thiết kế chính về khả năng tương tác, tính linh hoạt, độ mở và 

dưới dạng dịch vụ 

• Ra mắt bộ phần mềm như một dịch vụ (SaaS) cho tòa nhà thông minh toàn diện 

mang tên Building X  

• Dự định thu mua công ty Brightly Software nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh 

vực số hóa tòa nhà, bổ sung cho danh mục tòa nhà thông minh của Siemens 

• Hệ sinh thái đối tác được tăng cường thông qua quan hệ hợp tác trên nền tảng 

công nghệ thực tế ảo trong công nghiệp với công ty NVIDIA để phát triển bản sao 

số dạng 3 chiều và dựa trên hệ thống vật lý 

• Tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng kép hàng năm là 10% của Siemens trong 

mảng kinh doanh số  

Tập đoàn Siemens AG vừa ra mắt nền tảng doanh nghiệp số mở mang tên Siemens Xcelerator 

nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tạo ra giá trị cho khách hàng thuộc mọi quy mô 

trong các ngành công nghiệp, công nghệ tòa nhà, lưới điện và giao thông vận chuyển. Nền tảng 

số này giúp quá trình chuyển đổi số trở nên dễ dàng hơn, nhanh hơn và có khả năng mở rộng. 

Siemens Xcelerator bao gồm một danh mục được chọn lọc các phần cứng và được hỗ trợ bởi 

hệ thống IoT, phần mềm và dịch vụ số thuộc Siemens và các bên thứ ba đã được chứng nhận; 

một hệ sinh thái các đối tác đang phát triển, và một sàn giao dịch đang lớn mạnh nhằm thúc đẩy 

các tương tác và giao dịch giữa khách hàng, đối tác và các nhà lập trình. 
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Ông Roland Busch, Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Siemens AG, phát biểu: “Siemens Xcelerator 

sẽ giúp quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết - nhanh hơn 

và phù hợp với quy mô của họ. Bằng cách kết hợp thế giới thực và thế giới số thông qua những 

công nghệ vận hành và thông tin, chúng tôi trao quyền cho khách hàng và đối tác để giúp họ 

tăng năng suất, tăng khả năng cạnh tranh đồng thời thúc đẩy đổi mới, sáng tạo”. 

“Danh mục sản phẩm và giải pháp hàng đầu của chúng tôi được chuyển đổi theo hướng các 

ứng dụng mở, với nhiều giải pháp dựa trên công nghệ điện toán đám mây và phần mềm như 

một dịch vụ cũng như phần cứng được hỗ trợ bởi IoT có thể được nâng cấp liên tục. Đồng thời, 

sự hợp tác sẽ đạt đến một tầm cao mới trong hệ sinh thái liên kết các đối tác”. 

Ông Busch nhấn mạnh: “Việc ra mắt Siemens Xcelerator hôm nay, cùng với việc mua lại công 

ty Brightly Software trong tuần này và quan hệ đối tác mở rộng của chúng tôi với NVIDIA là 

những cột mốc quan trọng trong việc thực hiện chiến lược đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng giá trị 

cao”. 

Việc ra mắt nền tảng Siemens Xcelerator là bước tiếp hợp lý trong chiến lược số hóa của 

Siemens. Siemens sẽ có thể mang lại giá trị đáng kể cho cả khách hàng hiện tại và khách hàng 

mới, đặc biệt là những khách hàng mới trong phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Tại buổi lễ ra mắt, Siemens xác nhận các mục tiêu tăng trưởng cho mảng kinh doanh số đã 

được công bố trước đó là sẽ đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm khoảng 10% trong chu kỳ 

kinh doanh. Doanh thu từ mảng này trong năm tài khóa 2021 là 5,6 tỷ Euro. Việc ra mắt nền 

tảng số mới này cũng nhất quán với định hướng cung cấp phần mềm như một dịch vụ và sẽ hỗ 

trợ cho mục tiêu tăng doanh thu định kỳ hàng năm. 

Ông Roland Busch cho biết thêm: “Đây là bước tiếp theo trong việc thực hiện chiến lược số hóa 

của chúng tôi nhằm thúc đẩy công cuộc đổi mới, sáng tạo và tạo ra giá trị một cách nhanh hơn. 

Siemens Xcelerator quy tụ sức mạnh của một công ty tập trung vào công nghệ như chúng tôi 

cùng với hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ của các đối tác công nghệ khác. Chúng tôi đang cùng 

nhau hợp tác để đơn giản hóa quá trình chuyển đổi số hóa nhằm giúp khách hàng ở mọi mô 

hình kinh doanh đều có thể hưởng lợi về tốc độ và quy mô”. 

 

Xem thông cáo báo chí này tại https://sie.ag/3QVfzrl 

 

Tìm hiểu thêm thông tin về Xcelerator tại đây: www.siemens.com/xcelerator 
 
 
Theo dõi chúng tôi trên Twitter: www.twitter.com/siemens_press 
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Siemens AG (Berlin và Munich) là một tập đoàn công nghệ toàn cầu, tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, cơ sở hạ tầng, 

giao thông vận tải và y tế. Từ các nhà máy tiết kiệm tài nguyên hơn, chuỗi cung ứng linh hoạt, các tòa nhà và lưới điện thông 

minh hơn, đến giao thông vận tải sạch và tiện nghi hơn cũng như dịch vụ y tế tiên tiến, công ty tạo ra công nghệ với mục đích 

gia tăng giá trị thực cho khách hàng. Bằng cách kết hợp thế giới số và thế giới vật chất, Siemens giúp khách hàng chuyển đổi 

các ngành công nghiệp và thị trường của mình, góp phần thay đổi cuộc sống hàng ngày cho hàng tỷ người. Giữ phần lớn cổ 

phần trong công ty niêm yết đại chúng là Siemens Healthineers, Siemens đồng thời là nhà cung cấp công nghệ y tế và dịch vụ 

y tế số hàng đầu thế giới. Ngoài ra, Siemens giữ vai trò cổ đông thiểu số trong Siemens Energy - công ty hàng đầu thế giới 

trong lĩnh vực truyền tải và sản xuất điện năng. 

Trong năm tài khóa 2021, kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2021, tập đoàn Siemens đạt doanh thu 62.3 tỷ Euro và lãi ròng là 

6.7 tỷ Euro. Tính đến 30 tháng 9 năm 2021, công ty có khoảng 303,000 nhân viên trên toàn cầu. Xem thông tin chi tiết tại 

www.siemens.com. 

 

 

mailto:duong-huong.ly@siemens.com
http://www.siemens.com/

