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Surya Tumuluri

Trưởng bộ phận 

Ứng dụng Thiết kế Quy trình Sản xuất

Siemens Singapore

• Kinh nghiệm 15 năm trong lĩnh vực sản xuất ứng dụng chuyển

đổi số, tối ưu hóa quy trình, quản trị năng lượng và phát triển

công nghệ.

• Kinh nghiệm dẫn dắt các tổ chức theo hướng số hóa thông qua

hợp tác trong nhiều lĩnh vực như IoT, Robot, phân tích nâng

cao và tư duy thiết kế.

• MBA – INSEAD

• Thạc sĩ khoa học – Đại học Carnegie Mellon

Giới thiệu diễn giả
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Các cơ hội tiềm năng để chuyển đổi số trong chuỗi giá trị sản xuất
(Ví dụ : Quy trình sản xuất găng tay)
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Tích hợp chuỗi sản xuất

Sản xuất thông minh2

Mạng lưới & Kết nối

Hệ thống CRM

quản lý khách

hàng thông minh

3Thiết bị thông minh1

Nguồn cung

hóa chất
Kho chứa

hóa chất

Khuôn Bể ngâm Lò sấy Lưu hóa/

Tách khỏi khuôn
Đóng gói Phân phối

4

5

• Rất nhiều giải pháp số hóa tiềm năng có thể áp dụng được trong các thành phần của chuỗi sản xuất.

• Điều quan trọng là cần xác định được các thành phần nào mang lại tác động lớn tới dây chuyền sản xuất của

hiện tại và định hướng cho tương lai



Bối cảnh rộng mở của hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số

Tự động hóa

Thiết bị
trường

Logistics
Thiết kế kỹ thuật và

chạy thử
Thiết kế sản phẩm

Thiết kế

nhà máy
Vận hành nhà máy

Dịch vụ toàn vòng đời

nhà máy
Chuỗi giá trị

• Có vô số các công nghệ và mô hình giải pháp.

• Dựa vào cấu trúc trên, việc chọn lọc được giải pháp phù hợp nhất là đặc biệt quan trọng.

Main Drive

Hệ thống điều khiển quy trình

Dipping Tank

Hệ thống điều khiển
sản xuất

MIS Hệ thống quản lý
công thức

Hệ thống quản
lý lò nhiệt
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Thiết kế nhà máy Thiết kế kỹ thuật, Quản trị dự án, Lắp đặt và Chạy thử
Giám sát
tình trạng

Chẩn đoán
từ xa Phân tích

Máy học, Trí tuệ nhân tạo, Phân tích nâng cao
CNTT trong

Logistics 

An ninh mạng công nghiệp Thực tế tăng cường Quản lý bến bãi

Phân tích đám mây Giám sát tình trạng Sự minh bạch trong vận hành Bảo trì tiên đoán Hiệu suất thông minh Bản sao số hoàn thiện

Các giải pháp bảng điều khiển (dashboard) cho cấp quản lý nhà máy và cấp tập đoàn

Quản lý kho

Hướng dẫn xe tải

Hệ thống 

quản lý 

thông tin 

phòng thí 

nghiệm 

(LIMS)

Tự động hóa 

phòng thí 

nghiệm

Quản lý 

dự án

Tự động hóa Vận hành

Vòng đời sản phẩmThiết kế kỹ thuật

Giải pháp lưới điện

kỹ thuật số

Phân tích 

năng lượng

Hệ thống

điều khiển

phân tán

Hệ thống phân tích khí thải

Xe đào xúc liên hoàn

Hệ thống mô 
phỏng đào tạo 
cho người vận

hành

Hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP)

Quản trị hoạt động Nghiên cứu và 
phát triển (R&D) Lên kế hoạch sản xuất tiên tiếnHệ thống thực thi sản xuất (MES) Hệ thống quản trị chất lượng Trí tuệ sản xuất

SCADA

Quản trị từ xa

PLC

Giao thức mạng

Cảm biến Mạng Ethernet Cáp truyền băng thông cao

Động cơ Hộp số Biến tần Biến áp, T&D Tủ đóng cắt Tuabin, máy phát

Truyền động chính Máy nghiền Pin Bồn nhúng Lò hơi công nghiệp

Truyền tín hiệu

Quản lý đội xe

Động cơ cổ trượt

Hệ thống quản lý
chất lượng

Phần mềm

Sielog
Mô hình

thông tin xây
dựng (BIM)



Bắt đầu như thế nào?

• Các nhà sản xuất thường bắt đầu chuyển đổi số bằng việc triển khai một loạt các giải pháp thực nghiệm. 

Đây là một sai lầm phần lớn dẫn đến các giải pháp đơn lẻ và không thể tích hợp với nhau.

Nhận thức Sắp xếp Chẩn đoán Điều chỉnh Mua hàngThiết kế Triển khai Tối ưu hóa
Hành trình 

chuyển đổi số

✓ Nên bắt đầu hành trình chuyển đổi số như thế nào?

✓ Nên tập trung vào khâu nào?

✓ Cần những nguồn lực nào?

✓ Giải pháp nào là phù hợp?

✓ Tầm nhìn và chiến lược dài hạn là gì?

✓ Đối tác nào có thể hỗ trợ triển khai các giải pháp thử nghiệm?
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3 bước để chuyển đổi số thành công

• Xác định các lĩnh vực trọng tâm và tập trung mọi nỗ lực vào các nhóm giải pháp chính sẽ dẫn đến các tác động tích 

cực và tạo sự bền vững cho hành trình chuyển đổi số.

Đánh giá mức độ sẵn sàng

chuyển đổi số bằng

phương pháp SIRI

A

Tập hợp các giải pháp

theo lộ trình số hóa

của doanh nghiệp

Phát triển giải pháp

Siemens luôn

sẵn sàng hỗ 

trợ các nhà 

sản xuất trong 

suốt hành trình 

chuyển đổi số 

của họ

Tư vấn + Xây dựng giải pháp

và lộ trình thực hiện chi tiết

B

C
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Nhận thức Sắp xếp Chẩn đoán Điều chỉnh Mua hàngThiết kế Triển khai Tối ưu hóa
Hành trình 

chuyển đổi số
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16 tiêu chí của SIRI

A. Đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số bằng phương pháp SIRI
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Mức độ sẵn sàng cho công nghiệp thông minh

Quy trình Công nghệ Tổ chức

Vận 

hành

Chuỗi 

cung 

ứng

Vòng đời 

sản 

phẩm

Tự động 

hóa

Kết nối Sự 
thông
minh

Cấu trúc & 

Quản trị

Sự sẵn sàng 

về nhân lực

Vòng

đời sản 

phẩm 

tích 

hợp

Tích 

hợp 

theo 

chiều 

ngang

Tích 

hợp 

theo 

chiều 

dọc

Dây

chuyền sản

xuất

Điều hành

sản xuất

Hệ thống

phụ trợ

Sự học hỏi và 

phát triển của 

nguồn nhân lực

Sự hợp tác ở cả

bên trong và bên

ngoài doanh

nghiệp

Chiến lược và

quản trị

Năng lực lãnh

đạo



Ma trận đánh giá

Phương pháp SIRI giúp các doanh nghiệp tiếp cận hành trình chuyển đổi số một cách có hệ thống thông qua việc

xem xét, đánh giá chuỗi giá trị ở một góc độ tổng thể.

A. Đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số bằng phương pháp SIRI
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Learn

Nắm được những 

concept chính và 

xây dựng ngôn 

ngữ chung nhằm 

tạo sự liên kết, 

thống nhất

Evaluate

Đánh giá tình

trạng của cơ sở 

hạ tầng hiện có và 

mức độ sẵn sàng 

của doanh nghiệp

Architect

Thiết kế một 

chiến lược 

chuyển đổi và

lộ trình thực

hiện toàn diện

Deliver

Mang lại tác

động và duy trì 

các ý tưởng 

chuyển đổi

Hiện trạng Mục tiêu hướng tới

Tích hợp theo chiều dọc

Tích hợp theo chiều ngang

Vòng đời sản phẩm tích hợp

Tự động hóa dây chuyền sản

xuất

Kết nối dây chuyền sản xuất

Tự động hóa điều hành sản

xuất

Kết nối điều hành sản xuất

Dây chuyền sản xuất thông

minh

Điều hành sản xuất thông

minh

Tự động hóa hệ thống phụ trợ

Kết nối hệ thống phụ trợ

Hệ thống phụ trợ thông minh

Phát triển nguồn nhân lực

Năng lực lãnh đạo

Sự hợp tác trong và ngoài

công ty

Chiến lược và quản trị



Chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho công nghiệp thông minh
Sáng kiến của Ủy ban Phát triển Kinh tế Singapore (EDB) nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của các doanh

nghiệp

• SIRI là công cụ khung đầu tiên được chính phủ của một nước định hướng cho nền công nghiệp 4.0, đã được minh chứng

thông qua các dự án triển khai cho hơn 300 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực và quốc gia khác nhau.

• SIRI bao gồm 2 thành phần: Ma trận đánh giá và Ma trận ưu tiên, được phát triển dựa trên sự hợp tác với các tập đoàn

Siemens, McKinsey, SAP và TUV SUD….

A. Đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số bằng phương pháp SIRI
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Siemens là đối tác tư vấn chuyên môn của SIRI
SIRI tại Vietnam
Lễ ký kết MoU (Biên bản ghi nhớ) giữa Bộ Công Thương

Việt Nam và Siemens AG

A. Đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số bằng phương pháp SIRI
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• Biên bản Ghi nhớ với Bộ Công Thương Việt Nam về 

việc triển khai phương pháp này cho các doanh 

nghiệp tại Việt Nam

• Phương pháp đánh giá SIRI đã được thực hiện thành 

công cho hơn 15 doanh nghiệp tại Việt Nam.



Lịch trình

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 7

Bảng câu hỏi với các
gợi ý trả lời

& Họp giới thiệu

Ma trận
đánh giá

Ma trận
ưu tiên Báo cáo

Lộ trình

Cột mốc

Ngày 0

A. Đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số bằng phương pháp SIRI
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B. Tập hợp các giải pháp theo lộ trình số hóa của doanh nghiệp

Tập hợp các giải pháp số hóa
Ví dụ: Quy trình sản xuất găng tay - nhiều cơ hội tiềm năng để chuyển đổi số

Nguồn cung

hóa chất

Kho chứa

hóa chất

Khuôn Bể ngâm Lò sấy Lưu hóa/

Tách khỏi

khuôn

Đóng gói Phân phối

2

Tích hợp chuỗi sản xuất

31

• Bảo trì tiên đoán
• Thay đổi khuôn bằng

robot tự động
• Tối ưu hóa năng lượng

tiêu thụ

• Theo dõi tình trạng dây
chuyền sản xuất

• Đóng gói lại tự động
• Dự đoán chất lượng

• Thiết bị có thể đeo được
• Nhật ký điện tử
• Tối ưu hóa việc lên kế

hoạch và lịch trình sản
xuất

• Bản sao số
• Nhận dạng hình ảnh

trong quá trình kiểm soát
chất lượng

Mạng lưới & Kết nối

• Tối ưu hóa các quy trình lưu kho
• Xử lý đơn hàng JIT
• Dự đoán nhu cầu thị trường dựa trên trí

thông minh nhân tạo (AI)

• Hệ thống quản lý thông báo hàng về
• Phần mềm mua sắm
• Vòng đời khuôn mẫu

4

5

• Sự kết hợp đúng đắn các công nghệ tiếp theo là cần thiết để khởi động quá trình triển khai số hóa thành công, từ đó

tiến tới việc tạo ra một quy trình hoàn thiện cũng như xây dựng được văn hóa, tư duy số hóa cho doanh nghiệp

Hệ thống CRM

quản lý khách

hàng thông minh

Sản xuất thông minh

Thiết bị thông minh

• An ninh mạng
• Điện toán đám mây



Phương pháp tiếp cận được đề xuất bao gồm 4 mô-đun chính:

Lập kế hoạch thực hiện

+

Đánh giá các giải pháp
công nghệ 4.0 cấp cao

Tính khả thi

• Sự sẵn sàng về công
nghệ

• Phù hợp với những quy
trình hiện có

• Tiềm năng để phát triển
các kỹ năng cần có

• Chi phí phù hợp

Tác động

• Tác động tới tài chính

• Tác động tới quy trình
sản xuất

Nhóm các ý tưởng

Tác động tới
tài chính

Tác động tới
quy trình
sản xuất

Hơn 250 giải
pháp mang
tính công
nghệ 4.0

Xác định kế hoạch thực
hiện và các yêu cầu chung
về mặt tổ chức

Đánh giá và sắp xếp ưu
tiên đơn vị cung cấp

Các tác động chi tiết
tương ứng với các vấn

đề tài chính

Đánh giá chi tiết về
mặt kỹ thuật

Lập kế hoạch chi tiết
và triển khai dự án

Nhóm các
công nghệ 4.0

Phân tích chi tiết
và đánh giá

Ưu tiên các cụm

Nhóm
hơn 50 

giải pháp

Nhóm hơn
20 giải
pháp

Chỉ ưu tiên các
giải pháp, sắp
xếp riêng các
bộ hỗ trợ

Industrie 4.0 Cluster ; 

ID

Risk assessment

Financials [USD k]

Investment CAPEX effect Personnel effect [FTE]

Product. Energy Material

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Increase [%]

FTE savings 

effective in

Baseline 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

-                  -                  -                     -                  -                  -                    -                    

Savings [USD k]

-                  -                  -                     -                  -                  -                    -                    

Investments [USD k]

-                  -                  -                     -                  -                  -                    -                    

CAPEX impact [USD k / t]

-                  -                  -                     -                  -                  -                    -                    

= Investments

- material cost reduction

- installation cost reduction

- equipment cost reduction

= Total CAPEX savings

- personnel cost reduction

- other cost reduction

= EBITDA impact

Lowering investment

- material cost reduction

% of increase/savings effective in 

Savings [% against baseline]

Personnel effect [FTE]

- FTE reduction

= Total FTE savings

+ productivity increase (output related EBITDA increase)

- energy cost reduction

Idea description

Cluster name

Affected units / assets Responsible

B. Tập hợp các giải pháp theo lộ trình số hóa của doanh nghiệp
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Tài liệu báo cáo

• Đánh giá mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số bằng

phương pháp SIRI

• Các tiêu chí được ưu tiên

• Có thể sử dụng để xin ngân sách hỗ trợ từ chính phủ

• Tập hợp các dự án số hóa bao gồm đề xuất về giá trị, tính khả thi và tỷ suất đầu tư

• Bất khả tri về bản chất

• Có thể sử dụng để làm việc luôn với nhà cung cấp, có thể dùng làm cơ sở để ký kết Thỏa thuận

cam kết chất lượng (SLA)

Bản đánh giá mức độ sẵn sàng cho 

chuyển đổi số bằng phương pháp SIRI

Tập hợp các giải pháp theo lộ trình số hóa của

doanh nghiệp (Bao gồm cả lộ trình)

B. Tập hợp các giải pháp theo lộ trình số hóa của doanh nghiệp
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1. Tổng quan về quy trình và sản phẩm

• Giao diện điều khiển

• Thủ công, bán thủ công, tự động

• Rô bốt/ Rô bốt cộng tác – khu vực sản xuất, tích hợp liền

mạch/bán tích hợp)

2. Tổng quan về phần mềm / IT-OT 

• Cơ chế thu thập dữ liệu

• Lưu trữ dữ liệu và quy trình lưu trữ

• Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và kết nối

3. Tổng quan về phần cứng

• Giao diện tự động hóa – thủ công, bán thủ công và tự động

• Cảm biến

4. Tổng quan về tổ chức

• Năng suất của nhân lực, dữ liệu thủ công

• Giao diện của các hệ thống khác

Các yếu tố trọng tâm

C. Deep Dive Solution ConsultingC. Tư vấn giải pháp chuyên sâu
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Quản lý công thức sản xuất 

mang tính thủ công khi dựa trên 

việc điều tiết sản phẩm và không 

điều tiết quy trình

Chất lượng

không ổn định

Không có sự phân tích mối

tương quan với sự thay đổi 

công thức sản xuất

Phản ứng chậm trước các vấn

đề liên quan đến chất lượng

(thiếu hàng dự phòng)

Lập kế hoạch không hiệu 

quả - Sản xuất dư thừa

Chất lượng

Lập kế hoạch 

không hiệu quả

Pallet không phù hợp

Mất các giấy tờ liên quan 

đến công tác giao hàng

Hạn chế về kho hàng

Không có sự 

kiểm soát dữ liệu

Tắt nghẽn 

chuỗi cung ứng

Sự khác nhau đối với 

hàng hóa đã được giao
Thấu chi ngân 

sách

Quản trị chất xám

Tỷ lệ nhân viên nghỉ việc ảnh hưởng 

đến sự mất mát chất xám.

Định hướng con người và định hướng 

quy trình

Các thông tin riêng lẻ ảnh hưởng đến 

sự mất kiểm soát trong kinh doanh

Nhà kho/

Vận chuyển

Vận hành

Kiểm tra trực

quan

Kiểm tra lỗi kỹ

thuật

Chứng từ

giao nhận



Phân tích hiện trạng

Đánh giá mức độ sẵn sàng cho số hóa

• Mức độ sẵn sàng của chuỗi giá trị chức năng

• Mức độ sẵn sàng của các yếu tố hỗ trợ quá trình số hóa

• Sự tác động đến mức độ sẵn sàng của các yếu tố hỗ trợ

quá trình số hóa và kỳ vọng về lợi ích trong chuỗi giá trị

Xây dựng chuỗi giá trị (Quy trình, ứng dụng và tự

động hóa) 

• Đường mòn dữ liệu

• Xác định các dữ liệu thông minh

Các mô hình mô phỏng hiện trạng

• Hình ảnh hóa các dòng nguyên liệu

• Phát hiện điểm tắc nghẽn

• Giảm thời gian thiết lập

• Nghiên cứu Hiệu quả thiết bị tổng thể (OEE)

• Bảo trì và Phân tích chất lượng

• Dự đoán thời gian thông lượng

• Tối ưu hóa kích thước lô hàng và trình tự sản xuất

Quy trình sản xuất
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Phân tích mục tiêu hướng tới

Xác định trạng thái vận hành trong

tương lai

• Đề xuất sửa đổi quy trình làm việc

• Căn chỉnh sự đo lường về hiệu suất

• Quản trị về số hóa

Danh mục số hóa

• Các thông số kỹ thuật chức năng

• Cấu hình tự động hóa cấp trường và cấp

điều khiển

• Danh sách thiết bị và mô-đun

• Công nghệ thông tin và kiến trúc mạng

Lộ trình chuyển đổi số và các đề xuất

đầu tư

• Tác động đến các chỉ tiêu của tổ chức

Integrated Manufacturing Management Model with Functional Modules Relationship
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Control
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Remote
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Programmable 

Logic

Controller
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Production
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by Routing

Production

Performance

Data

Equipment
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Tiêu chuẩn

sản phẩm

Quản lý

phòng thí

nghiệm

Quản trị

chất lượng

Quản trị

nguồn lực

Kiểm soát và

vận hành sản

xuất

Cân đối

và phân

chia

Quản trị

trang thiết

bị

Lưu thông

nguyên

vật liệu

Theo dõi quá

trình sản xuất

và lắp ráp

Đóng gói

MES Quản trị dữ liệu (MBR, eBR)

MES

Quản trị

nguồn nhân

lực

Điều độ 

chi tiết

Hợp tác 

cung ứng

Lập kế hoạch 

xuất kho 

nguyên vật liệu

Quản trị 

tồn kho

Lên kế 

hoạch

QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

Mô Hình Quản Trị Sản Xuất Tích Hợp với mối quan hệ mô-đun chức năng

Công thức được 

xác định bởi định 

tuyến

Dữ liệu hiệu 

suất sản xuất
Điều khiển 

máy
Truy xuất dữ 

liệu sản xuất

Quản trị bảo trì 

trang thiết bị

Trí tuệ doanh 

nghiệp: Quy 

trình sản

xuất, Báo cáo 

và Phân tích

Trí tuệ 

sản xuất

Điều khiển 

giám sát và 

thu thập dữ 

liệu (SCADA)

Hệ thống điều 

khiển phân tán

(DCS)

Thiết bị đầu 

cuối RTU

Bộ điều khiển 

lập trình (PLC)

Các chức năng thuộc MES Các chức năng một phần thuộc MES Chức năng không thuộc MES
Dòng 

dữ liệu

Các chức năng

doanh nghiệp

ERP, đơn hàng, 

tài chính, nhân

sự
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Giải pháp chuyên sâu: Thiết kế quy trình số hóa toàn diện

• Phát triển Ngôn ngữ mô hình hóa trực

quan cho quy trình của tương lai

• Danh mục công nghệ

• Nghiên cứu về tỷ suất đầu tư

• Cột mốc và kế hoạch của dự án

• Thiết kế cấu trúc phần mềm và phần

cứng

• URS (Đặc tả yêu cầu người dùng) & 

Báo cáo

Phân tích quy trình

kinh doanh

Thiết kế cấu trúc số

hóa và các thông số

kỹ thuật

Thiết kế các giải pháp

Danh mục số hóa

Tỷ suất đầu tư

Lộ trình chuyển đổi số
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Nhận thức Sắp xếp Chẩn đoán Điều chỉnh Mua hàngThiết kế Triển khai Tối ưu hóa

Thăm thực tế
doanh nghiệp Chỉ số SIRI Ngôn ngữ mô hình 

hóa trực quan
Phân tích khoảng
trống hiệu suất

Phân tích
tác động

Mô phỏng
quy trình Phân tích

Quy trình số hóa Thiết kế cấu trúcKỳ vọng
về lợi ích

Cảm biến / IoT

1 010 0
1010

1 001 0
0110

• Siemens sẽ đáp ứng nhu cầu chưa được thực hiện bởi Tư vấn quản lý và các hệ thống tích hợp

• Các công cụ và Phương pháp để chuẩn hóa 3D (Quy trình kinh doanh, tự động hóa, phần mềm)

Tư vấn quản lý Tích hợp hệ thống

Tư vấn thiết kế sản xuất

Các yếu tố hỗ trợ
quá trình số hóa

Khoa học dữ liệu

Danh mục số hóa

1 0 11 01 111 0
0111 11010

1 010 0
1010

1

1 001 0
0110

Tỷ suất đầu tưLộ trình
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Các dự án đã triển khai

Lĩnh vực mỹ phẩm
Tư vấn / Mô phỏng

Các chất hóa học đặc biệt
Tư vấn

Năng lượng mặt trời
Tư vấn

Đồng hồ đo thông minh
Tư vấn

Lĩnh vực thực phẩm
Tư vấn

Chất bán dẫn
Tư vấn / Thực thi giải pháp

Cung cấp nền tảng công nghệ và lộ trình

phát triển để xây dựng một nhà mới tại

Singapore 

Phân tích và thiết kế kế hoach chi tiết cho

dự án tái sinh nguồn tài nguyên trong quy

trình sản xuất cốt lõi của khách hàng 

Xây dựng một bản sao số nhằm hỗ trợ việc

dự báo và triển khai các nền tảng thí điểm

giúp tối ưu hóa nguồn lực

Thiết kế kế hoạch chi tiết về công nghệ và

triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho

việc bảo trì tiên đoán máy móc thiết bị

Phân tích và thiết kế kế hoạch chi tiết cho

quá trình số hóa doanh nghiệp giúp tối ưu

hóa quy trình vận hành

Cung cấp lộ trình thực thi hoàn chỉnh nhằm

giảm quy trình lên kế hoạch cho quá trình

ATP (Available to Promise)
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Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi!
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