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Ngày hội Số hóa Siemens:
Hỗ trợ chuyển đổi số tại Việt Nam
Ngày hội Số hóa Siemens tại Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội
hôm nay nhằm đáp ứng nhu cầu về số hóa ngày càng tăng của các doanh
nghiệp Việt Nam và nhân kỷ niệm 25 năm Siemens chính thức hiện diện tại
Việt Nam. Tại sự kiện này, Siemens đã giới thiệu và trình diễn một số công
nghệ tiên tiến nhất của Tập đoàn trong các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa
và số hóa. Siemens cũng chính thức ra mắt tại Việt Nam MindSphere – hệ điều
hành mở dựa trên công nghệ điện toán đám mây và nền tảng Internet Vạn vật
của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Siemens và VinFast tiến hành ký hai hợp đồng
quan trọng định hướng sự phát triển của xe buýt điện nhằm phát triển hệ
thống giao thông công cộng đô thị bền vững tại Việt Nam.
Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Ngày hội Số hóa Siemens bao gồm nhiều
hoạt động với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách,
lãnh đạo doanh nghiệp, khách hàng, đối tác của Siemens, đại diện các cơ quan báo
chí và lãnh đạo cấp cao của Siemens toàn cầu và khu vực.
Trong bài phát biểu khởi động sự kiện, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Siemens Việt
Nam Phạm Thái Lai nêu rõ sự hỗ trợ và những đóng góp của Siemens đối với Việt
Nam trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống, thúc đẩy phát triển kinh tế, phát
triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và bảo vệ môi trường trong 25 năm qua.
Giám đốc khu vực của Siemens Armin Bruck cũng đã chia sẻ về cách Siemens có
thể hỗ trợ đẩy mạnh quá trình số hóa tại Việt Nam.
Tiếp đó, tại phiên thảo luận về chủ đề ”Chuyển đổi số tại Việt Nam” với sự tham gia
của đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, tổ chức UNDP tại Việt Nam, tập
đoàn Viettel, công ty phần mềm FPT và Siemens, các đại biểu đã trao đổi về tác
động của tiến trình số hóa đối với nền kinh tế cũng như vai trò của chính phủ và
doanh nghiệp trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.
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Cũng trong khuôn khổ sự kiện này, với mục tiêu hỗ trợ hiệu quả hơn tiến trình
chuyển đổi số tại các doanh nghiệp Việt Nam, Siemens đã chính thức giới thiệu hệ
điều hành MindSphere tại Việt Nam. Hệ điều hành mở MindSphere, dựa trên nền
tảng Internet Vạn vật và công nghệ điện toán đám mây, là nền tảng quan trọng
trong chiến lược số hóa của Siemens. Hệ điều hành này giúp biến dữ liệu thành tri
thức, biến tri thức thành thành công của doanh nghiệp và tạo ra các cơ hội kinh
doanh mới. MindSphere cũng có thể được sử dụng làm Hệ Điều hành cho các
thành phố.
Các đại biểu tham gia sự kiện đã chứng kiến lễ ký kết hai hợp đồng giữa Siemens
Việt Nam và VinFast về việc cung cấp công nghệ và linh kiện để sản xuất tại chỗ
các hệ thống truyền động điện sẽ được sử dụng cho các xe buýt điện (eBus) của
VinFast trong bối cảnh xe buýt điện đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống giao
thông công cộng đô thị bền vững. Siemens rất vui mừng được mang tới công nghệ
và kinh nghiệm cùng với VinFast giúp định hình xu hướng này tại Việt Nam.
Một hoạt động nổi bật khác tại sự kiện Ngày Số hóa Siemens tại Việt Nam là những
trải nghiệm số đặc biệt tại khu vực triển lãm. Khách mời có thể tham quan trung tâm
thực tế ảo (VR) tại gian hàng Năng lượng Số và tham gia chuyến đi ảo trong nhà
máy sản xuất tua bin khí hay trải nghiệm các dịch vụ điều khiển từ xa được ứng
dụng trong lĩnh vực công nghệ tòa nhà với sự hỗ trợ của kính thực tế ảo tăng
cường (AR). Khách tham quan cũng có thể theo dõi các chuyên gia của Siemens từ
Sing-ga-po trình diễn các chương trình phần mềm ứng dụng chạy trên nền tảng hệ
điều hành MindSphere.
“Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng và số hóa là cơ hội để Việt Nam
nhảy vọt và nhanh chóng trở thành một quốc gia công nghiệp. Tập đoàn Siemens đi
tiên phong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo số hóa. Chúng tôi đã phát triển nhiều giải
pháp thích hợp giúp các thành phố hoạt động hiệu quả, bền vững và an toàn hơn.
Chúng tôi cam kết luôn là đối tác được khách hàng Việt Nam lựa chọn và cam kết
hỗ trợ Việt Nam trên con đường chuyển đổi số”, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc
Siemens Việt Nam Phạm Thái Lai phát biểu.
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Thông tin liên hệ:
Bà Dương Hương Ly
Ban Truyền thông và Đối ngoại
Công ty TNHH Siemens
Điện thoại: +84 4 3577 6688 ext. 310
Fax: +84 4 3577 6699
Email: duong-huong.ly@siemens.com
Siemens AG (Béc-lin và Mu-ních) là tập đoàn công nghệ điện và điện tử toàn cầu đại diện cho các thành tựu kỹ
thuật, sáng kiến, chất lượng, sự tin cậy và tính quốc tế trong suốt 170 năm qua. Siemens hoạt động trên khắp toàn
cầu và tập trung vào các lĩnh vực điện khí hóa, tự động hóa và số hóa. Là một trong những nhà sản xuất lớn nhất
thế giới về các công nghệ sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, Siemens hiện giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh
sản xuất điện và truyền tải điện hiệu quả và là nhà tiên phong trong các giải pháp cơ sở hạ tầng cũng như các giải
pháp tự động hóa, truyền động và phần mềm cho công nghiệp. Với công ty con đã được niêm yết - Siemens
Healthineers AG, Siemens cũng là nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị chẩn đoán hình ảnh như các hệ thộng chụp
cắt lớp vi tính và chụp cộng hưởng từ - là đơn vị dẫn đầu về chẩn đoán xét nghiệm cũng như công nghệ thông tin
lâm sàng. Trong năm tài khóa 2017 kết thúc vào 30/09/2017, Siemens đạt doanh thu 83 tỷ euro và lãi ròng là 6,2 tỷ
euro. Cuối tháng 9/2017, công ty có khoảng 377.000 nhân viên làm việc khắp nơi trên thế giới. Thông tin chi tiết
tham khảo tại: www.siemens.com.
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