
  ĐỔI MỚI VÀ CHUYỂN ĐỔI KỸ THUẬT SỐ 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG NÓ VÀO THỰC TẾ 

TRONG CÁC CÔNG TY? 

 

Đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số là những hiện tượng tương tự, bổ 

sung cho nhau. Tuy nhiên, có những khác biệt quan trọng về khái niệm 

giữa chúng mà các công ty đang tìm cách thích ứng. Trong thế giới hiện 

đại và kỹ thuật số, cần phải liên tục đổi mới và chuyển đổi để tối ưu hóa 

quy trình, giảm chi phí và mở rộng tăng trưởng. 

Trên đường đi, cũng có một số thách thức và trở ngại cần vượt qua.  

Theo nghĩa này, điều cần thiết là phải nhận thức được các cách áp dụng 

các xu hướng và hiểu được bản chất của các phong trào đổi mới. 

Chúng ta sẽ khám phá các chủ đề này theo cách có cấu trúc trong văn 

bản sau.  

Làm thế nào để chuyển đổi kỹ thuật số và đổi mới kỹ 
thuật số bổ sung cho nhau? 

Đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số không đồng nghĩa với nhau, mặc dù 

chúng rất gần nhau. Chúng là những khái niệm tương tự, thậm chí bổ 

sung cho nhau, nhưng lại khác biệt với nhau. 

Sự khác biệt chính là sự đổi mới về cơ bản bao gồm một sự thay đổi sâu 

sắc của trạng thái, từ các yếu tố mới được đưa vào một môi trường. Một 

xu hướng mới, một công nghệ mới, một sự thay đổi trong thái độ của 

khách hàng và công ty. Nó có thể khác nhau tùy thuộc vào cấp độ và 

bản chất của bạn (chúng ta sẽ nói thêm về điều đó trong chủ đề cuối 

cùng của bài viết này). 

Sự đổi mới khiến mọi người nhìn vào các quy trình và hoạt động với một 

tầm nhìn mới. Nó cho phép chúng ta thấy những điểm mà cho đến lúc 

đó, đã bị bỏ qua. Nó cho phép giảm thời gian trong các công việc, tìm 

kiếm hiệu quả / năng suất cao hơn và giảm các rào cản và trở ngại. 



Ngày nay, chúng ta đang trải qua nhiều đổi mới thú vị trên thế giới. Sự 

xuất hiện và bùng nổ của internet như chúng ta biết ngày nay là một ví 

dụ. Sự khởi đầu của việc sử dụng điện thoại thông minh là một việc 

khác. Và nhiều sự kiện cũng có thể được đề cập. 

Các chuyển đổi kỹ thuật số là một quá trình thích ứng với biến đổi mới, 

nhằm thay đổi những trụ cột khi mà công ty phải giải quyết. Nó thay đổi 

quan niệm, tâm lý và quan điểm trong quản lý. Nó liên quan đến sự thay 

đổi trong cách suy nghĩ về công nghệ trong môi trường tổ chức, ví dụ 

như trong các công ty hay trong chính phủ. 

Sự tập trung vào sự nhanh nhạy được tạo ra bởi sự đổi mới cuối cùng 

đã được công cụ hóa và chuyển đổi thành các phương pháp. Nó được 

sửa đổi trong một hành trình chuyển thể. 

Chuyển đổi liên quan đến việc áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất định 

và phân tích các tác động của chúng. Họ quan tâm đến quá trình thích 

ứng với các giới luật của nó, để đạt được những điều tốt nhất về tính 

minh bạch, bảo mật, loại bỏ chi phí, v.v. 

Do đó, đổi mới và chuyển đổi bổ sung cho nhau. Chuyển đổi là một hiện 

tượng đưa các công ty vào bản đồ đổi mới. 

Những thách thức mà các công ty phải đối mặt khi áp 
dụng chuyển đổi kỹ thuật số? 

Khi tìm kiếm sự đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số, nhiều công ty gặp 

phải trở ngại. Một trong những thách thức lớn nhất là thiếu đầu tư vào 

công nghệ. Ngân sách ngắn hạn ngăn chặn việc đào sâu các hành động 

và tìm kiếm các chiến thuật mới, với các công cụ mới. 

Sự thiếu quan tâm như vậy đối với các khoản đầu tư thường biểu thị một 

tư duy không coi thay đổi công nghệ là trọng tâm. Do đó, đó là một vấn đề 

phản kháng từ các nhà quản lý vì tin tưởng nhiều hơn vào các quy trình 

truyền thống và tin tưởng vào những thay đổi do công nghệ đề xuất. 

Trong trường hợp này, một trở ngại liên quan khác là văn hóa trát vữa, 

vốn vẫn còn rất truyền thống. Trong một số trường hợp, chúng ta có một 
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nền văn hóa rất tập trung vào sự cứng nhắc về thứ bậc và các quy trình 

lỗi thời, điều này cản trở các luồng giao tiếp và việc sử dụng công nghệ 

như một động cơ đổi mới. 

Một thách thức khác là thiếu sự hỗ trợ từ nhân viên, những người này là 

nền tảng của một công ty. Các chuyên gia không được chuẩn bị cho các 

xu hướng mới trong các công ty và thiếu những người được đào tạo, 

ngay cả trong thị trường tuyển dụng, là một vấn đề. Với điều này, các 

công ty không thể chuyển sang tìm kiếm những cải tiến với các ứng 

dụng hiện đại. 

Một vấn đề khác trở thành thách thức trong quản lý là bản chất của 

chính sự đổi mới. Một số thay đổi này có xu hướng xảy ra với tốc độ rất 

nhanh, thay đổi liên tục. Theo nghĩa này, rất khó để một công ty có thể 

theo kịp những thay đổi này trong khi cố gắng giải quyết các vấn đề 

hàng ngày của mình. 

Nhiều chuyên gia và thậm chí cả những người ra quyết định không có 

quá nhiều thời gian để theo dõi và học cách đối phó với các công nghệ 

mới. Vì vậy, họ có xu hướng thờ ơ và giữ nguyên cách làm truyền thống. 

Các xu hướng chính là gì? 

Điều quan trọng là đặt tên cho các xu hướng mà chúng ta đang thảo 

luận ở đây. Trong chủ đề này, chúng ta sẽ đi sâu vào các tính năng và 

kết nối của nó. 

Một trong những thuật ngữ nổi bật nhất là Dữ liệu lớn. Nó là một thuật 

ngữ để xác định khối lượng dữ liệu được tạo ra tại mọi thời điểm ngày 

nay. Trong một thế giới mà mọi người sử dụng internet và các hệ thống 

phần mềm liên tục và tạo ra một biển dữ liệu / siêu dữ liệu, nền tảng của 

các công ty cần phải có khả năng mở rộng phù hợp và mạnh mẽ. 

Dữ liệu lớn này có thể được xử lý để trở thành giá trị. Đối với điều này, 

cần phải có các công cụ quản lý dữ liệu không có cấu trúc, khối lượng 

lớn và có khả năng tìm ra các mẫu / xu hướng trong đó. 

Theo nghĩa này, trí tuệ nhân tạo phát huy tác dụng. Đây là một lĩnh vực 

máy tính nhằm mục đích tạo ra các máy tính thông minh có khả năng xử 



lý dữ liệu hàng loạt. Các hệ thống trở nên thông minh bằng cách nghiên 

cứu và xác định các mẫu hoặc xu hướng để đưa ra dự đoán dựa trên dữ 

liệu này. Do đó, họ có thể hiểu các kịch bản và tự động hóa các nhiệm 

vụ mà chúng ta thực hiện. 

Là cơ sở hạ tầng cho hai khái niệm này, chúng tôi có điện toán đám 

mây mạnh mẽ. Nó cho phép sử dụng các máy chủ phân tán, phi tập 

trung làm cơ sở cho sự phát triển kiến trúc máy tính của các công 

ty. Thay vì thuê máy vật lý, các tổ chức phân bổ không gian ảo và truy 

cập thông qua internet. Đám mây cung cấp sự mạnh mẽ, nhất quán và 

ổn định mà dữ liệu lớn cần. 

Đã có một số công cụ tạo ra khối lượng lớn dữ liệu là các cảm biến 

Internet of Things (IoT). Một xu hướng mạnh mẽ khác. IoT là một tập 

hợp các cảm biến không dây giao tiếp qua mạng để gửi dữ liệu giám 

sát. Nó có thể được áp dụng trong các bối cảnh khác nhau để vượt qua 

các rào cản về kiến thức. 

Các loại đổi mới là gì? 

Trước khi kết thúc văn bản này, chúng ta cần một cái nhìn tổng thể về 

các loại hình đổi mới. Chúng ta có 3 loại: gia tăng, cấp tiến và đột phá. 

Tính gia tăng bao gồm các quá trình thay đổi chậm trong các môi trường 

và sản phẩm hiện có. Nó không đề xuất bất cứ điều gì quyết liệt hoặc 

quá phức tạp. 

Sự cấp tiến liên quan đến những thay đổi đột ngột và những thay đổi 

hoàn toàn về phương hướng, điều này tạo ra cho các công ty nhu cầu 

xem xét lại hoàn toàn tư thế của họ. 

Đổi mới đột phá là một quá trình phức tạp bao gồm việc thay thế các quy 

trình lỗi thời bằng những quy trình mới và hiện đại hơn. Nó mang theo 

một số tính năng thú vị: phổ biến một dịch vụ hoặc sản phẩm nhất 

định; các ngách thị trường được tiếp cận như trước đây chưa từng 

có; thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng. 

Đổi mới và chuyển đổi kỹ thuật số là các quá trình hoạt động cùng nhau, 

mặc dù chúng xứng đáng được phân biệt một cách hợp lý. Để hiểu được 
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sự năng động này, các công ty cần xét lại tư duy và văn hóa của mình, 

cũng như tìm kiếm sự hỗ trợ từ những nhân viên đã chuẩn bị sẵn 

sàng. Thật thú vị khi biết về Dữ liệu lớn, sự phát triển của trí thông minh, 

điện toán đám mây và các đổi mới khác. 

 


