
7 xu hướng quản lý chuỗi cung ứng cần theo 
dõi trong năm 2022 

Vai trò của công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng (SCM) đang thay 

đổi. Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy, công nghệ 

đám mây và công nghệ blockchain đều ảnh hưởng đến cách các tổ 

chức quản lý chuỗi cung ứng của họ. 

Vai trò của công nghệ trong quản lý chuỗi cung ứng (SCM) đang thay đổi. 

Internet of Things (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy, công nghệ đám 

mây và công nghệ blockchain đều ảnh hưởng đến cách các tổ chức quản 

lý chuỗi cung ứng của họ. Việc sử dụng các công nghệ này vượt ra ngoài 

quản lý hàng tồn kho và đặt hàng cung cấp và vào các khía cạnh khác như 

dịch vụ khách hàng, chi phí, bảo mật và quản lý rủi ro, và thậm chí thuê và 

giữ chân nhân viên tài năng. 

Dưới đây là bảy xu hướng công nghệ sẽ ảnh hưởng đến quản lý chuỗi 

cung ứng trong năm 2020 và hơn thế nữa. Gợi ý - sẽ có rất nhiều robot. 

1. Chuỗi cung ứng kỹ thuật số tiếp tục phát triển 
IoT, tự động hóa và học máy đang chuyển đổi quản lý chuỗi cung ứng, tối 

ưu hóa các quy trình trong khi cho phép giám sát liên tục các thiết bị quan 

trọng. Những công nghệ này cũng có thể thay thế những người có truyền 

thống thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan đến kho bãi, vận chuyển, đặt hàng 

và các khía cạnh khác của SCM. IoT và các công nghệ liên quan cùng nhau 

có thể giúp một tổ chức tạo ra một chuỗi cung ứng kỹ thuật số thực sự. 

Lợi ích của mạng lưới cung ứng kỹ thuật số so với chuỗi cung ứng truyền 

thống bao gồm khả năng hiển thị tốt hơn vào các quy trình, cải thiện sự 

hợp tác giữa những người tham gia chuỗi cung ứng và phản ứng nhanh 

hơn với các điều kiện thị trường thay đổi. Tuy nhiên, những thách thức 

như bảo mật, tích hợp dữ liệu và quản lý thay đổi vẫn cần được giải quyết. 

2. Máy bay không người lái, Robot và Robot Tự động 
Dưới đây là một vài thống kê khác về robot: 
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Tự động hóa đang chuyển đổi kho bãi, vận chuyển và sản xuất, theo 

chuyên gia Pam Baker. "Lĩnh vực sản xuất đã nhìn thấy những tác động 

của tự động hóa và robot - từ AI đến cảm biến IoT đến robot trên sàn nhà 

đến việc sử dụng tự động hóa quy trình robot nhiều hơn - và xu hướng đó 

sẽ chỉ tiếp tục", Baker nói. "Ví dụ, robot đang phỏng vấn các ứng cử viên, 

giúp đỡ trong nhà kho và làm việc trong nhà máy. AI và IoT đang ngày 

càng được sử dụng để tạo ra hiệu quả và giúp tạo ra các nhà máy thông 

minh như một phần của nỗ lực sản xuất kỹ thuật số". 

• Robot pick-and-pack dự kiến sẽ chiếm 9,6% thị phần sau hàn 

(15,6%), lắp ráp (11,6%) và các chức năng khác (47,5%). 

• Đến năm 2023, robot hợp tác sẽ bổ sung, nhưng không thay thế, hơn 

30% nhân viên kho hoạt động, theo Gartner. 

3. Nền tảng SCM đám mây 
Các nền tảng đám mây đã xuất hiện trong nhiều năm, nhưng chúng vẫn có 

tiềm năng trở thành công nghệ có ảnh hưởng nhất trong SCM. Một nền tảng 

đám mây có thể tập trung dữ liệu và cung cấp nhiều cách để truy cập dữ liệu 

đó, giúp giảm chi phí và thêm bảo mật dữ liệu. Đối xử với dữ liệu như một 

tài sản và một phần giá trị thể chế của bạn giúp thúc đẩy việc áp dụng đám 

mây. Các công ty muốn tận dụng tối đa dữ liệu đó thực hiện các công nghệ 

như cảm biến IoT, AI và blockchain để thu thập, phân tích và bảo vệ dữ liệu 

đó. Nền tảng đám mây có sẵn để quản lý hàng tồn kho hoặc kho, dự báo 

nhu cầu, quản lý đơn đặt hàng, quản lý vận chuyển và mối quan hệ nhà 

cung cấp. Đám mây có thể cải thiện toàn bộ chuỗi cung ứng bằng cách di 

chuyển các quy trình kinh doanh thủ công sang các nền tảng tự động. 

4.AI, Học máy và IoT 
Có rất nhiều sự quan tâm trong việc áp dụng AI và Học máy để dự báo 

theo yêu cầu và bảo trì dự đoán và tăng cường phân tích chuỗi cung ứng. 

David Simchi-Levi, giáo sư hệ thống kỹ thuật tại MIT, nói rằng Học máy cho 

phép bạn không chỉ đưa ra một dự báo, "Tôi cũng có thể báo cáo mức độ 

tự tin có liên quan đến dự báo," ông nói. "Tôi có thể nói với bạn rằng dự 

báo là quý tiếp theo chúng tôi sẽ bán 50 sản phẩm này, nhưng tôi cũng có 
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thể cho bạn biết mức độ tự tin trong việc này là gì. Với hai thông tin này, nó 

cho bạn biết rằng bạn cần thiết kế lại chiến lược chuỗi cung ứng của mình." 

Theo dõi các thành phần trong chuỗi cung ứng là một trong những thách 

thức hậu cần lớn nhất mà các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ hậu 

cần phải đối mặt. Gần 140 tỷ Đô la bị ràng buộc hàng ngày trong các tranh 

chấp liên quan đến giao thông vận tải, theo Craig Fuller, đồng sáng lập 

Blockchain trong Liên minh Giao thông vận tải. Trong quá khứ, ngành công 

nghiệp đã do dự trong việc triển khai các công nghệ mới vào theo dõi và 

dự báo lô hàng, nhưng lợi ích của các thiết bị IoT, chẳng hạn như cảm 

biến nhúng, đang thay đổi suy nghĩ của các giám đốc công ty lớn. 

Ngành công nghiệp giao hàng trọn gói đã áp dụng các thiết bị IoT như một 

phương tiện theo dõi các gói hàng. AI đã không sử dụng điện thoại của họ 

để xem đơn đặt hàng Amazon của họ di chuyển trên bản đồ về phía nhà 

của họ? GPS và cảm biến kỹ thuật số cung cấp cho khách hàng thời gian 

giao hàng theo thời gian thực và cung cấp dữ liệu hậu cần cho tổ chức. 

Loại theo dõi này làm cho vận chuyển trong ngày và hai ngày có thể. 

Phần mềm AI và các thiết bị IoT cũng có thể giám sát và quản lý các quy 

trình chuỗi cung ứng, Terence Toland, một liên kết với hội đồng chính sách 

kinh doanh toàn cầu tại công ty tư vấn Kearney có trụ sở tại Chicago cho 

biết. Cảm biến kỹ thuật số có thể theo dõi sản phẩm và gửi thông báo tự 

động khi cổ phiếu xuống thấp. Các tài sản hỗ trợ cảm biến có thể cung cấp 

cái nhìn sâu sắc theo thời gian thực dọc theo chuỗi cung ứng cho đến 

người dùng cuối, Toland nói. Các ứng dụng của dữ liệu này bao gồm bảo 

trì dự đoán và cải thiện phát triển sản phẩm. 

5. Blockchain 
Giao hàng trong ngày đã dẫn đến kỳ vọng cao của khách hàng hiện đại, làm 

cho hậu cần thậm chí còn khó khăn hơn. Đây là nơi công nghệ blockchain 

xuất hiện. Một blockchain duy trì một hồ sơ vĩnh viễn và chống giả mạo dữ 

liệu mà một cụm máy tính quản lý; Nó không thuộc sở hữu của một thực thể 

duy nhất. Blockchain đảm bảo tính bảo mật của tất cả dữ liệu được chia sẻ 

thông qua đám mây với các nhà cung cấp, bộ phận mua hàng, nhóm sản 

xuất, bán hàng, phân phối và khách hàng. Công nghệ này mang lại nhiều lợi 

ích cho SCM, bao gồm cả việc sử dụng hợp đồng thông minh để tăng tính 

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/blog/IoT-Agenda/IoT-and-blockchain-bring-transparency-to-logistics-supply-chain
https://www.techtarget.com/searcherp/feature/5-potential-benefits-of-blockchain-in-supply-chain-logistics
https://www.techtarget.com/searcherp/feature/4-ways-to-use-blockchain-in-the-supply-chain
https://www.techtarget.com/searcherp/feature/4-ways-to-use-blockchain-in-the-supply-chain


minh bạch, đảm bảo xác thực và hạn chế gian lận. Nó cũng có thể cho phép 

chuỗi cung ứng hoàn toàn không cần giấy tờ. Blockchain cũng cho phép tạo 

ra cặp song sinh kỹ thuật số. 

 

Tích hợp blockchain và IoT vào quản lý chuỗi cung ứng cung cấp bảo mật 

và tự động hóa trên toàn bộ chuỗi cung ứng. 

6. An ninh mạng và chuỗi cung ứng đi đôi với nhau 

Năm 2018, Bloomberg báo cáo rằng gián điệp Trung Quốc đã xâm phạm 

Bộ Quốc phòng, CIA và gần 30 công ty Mỹ bằng cách sử dụng một vi 

mạch có kích thước bằng một hạt gạo được lắp đặt trên bo mạch chủ bởi 

các nhà thầu phụ sản xuất ở Trung Quốc. Hack phần cứng này đã mở ra 

một cửa hậu cho bất kỳ mạng nào bao gồm các máy móc. Sự xâm nhập 

này là một ví dụ về nhiều loại thách thức bảo mật mà các nhà sản xuất nên 

mong đợi. 

Các nhà điều tra của Amazon đã tìm thấy con chip này trong khi đánh giá 

công nghệ video cho Amazon Prime vào năm 2015. Phát hiện này cho thấy 

Amazon đang kiểm tra các nhà trên các nhà cung cấp của mình. Linda 

Rosencrance cung cấp một số thực tiễn tốt nhất để đảm bảo an ninh mạng 

trong chuỗi cung ứng. 

7. Tài năng và Công nghệ sẽ cùng nhau phát triển 
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Lĩnh vực sản xuất nói chung đang bùng nổ với những nhà quản lý trẻ tuổi 

và tài năng cao cấp nghỉ hưu, kiến thức thể chế bị mất. Nhưng thay thế 

những chuyên gia đã nghỉ hưu là millennials (và Gen Xers), những người 

có mức độ thoải mái chưa từng có với AI, dịch vụ đám mây và nền tảng 

chia sẻ, theo Gartner. Các nhóm SCM sẽ cần những nhân viên am hiểu kỹ 

thuật số này. 

Các chuyên gia chuỗi cung ứng và hậu cần (logistics) nói rằng các tổ chức 

cần giải quyết khoảng cách kỹ năng mà sự chuyển đổi kỹ thuật số của 

chuỗi cung ứng tạo ra. Chuyên gia ERP Madhav Durbha nói rằng đào tạo 

từ xa và các khóa học trực tuyến có thể loại bỏ khoảng cách. "Một số tổ 

chức đang thành công trong việc tạo ra các cơ hội học tập và sử dụng 

nhiều hơn một chút cách tiếp cận cà rốt và cây gậy, nơi họ biến việc học 

thành một phần trong mục tiêu và mục tiêu của nhân viên", ông nói. 

Các chứng chỉ trong SCM cũng có thể là trong tương lai và khuyến khích 

mọi người theo đuổi nó như một nghề nghiệp. Chuyên gia hậu cần Adam 

Robinson tin rằng cách để có được tài năng tốt nhất để theo đuổi SCM như 

một nghề nghiệp là cung cấp nó như một chứng nhận. Ông nói rằng các 

công nghệ như IoT đang thúc đẩy quản lý chuỗi cung ứng hướng tới việc 

xác định một quy trình chứng nhận tiêu chuẩn. "Điều này sẽ giúp khuyến 

khích triển khai hiệu quả, hiệu quả các hệ thống và dịch vụ mới, đồng thời 

giúp kiềm chế khoảng cách kỹ năng hiện có. Nếu nhân viên tiềm năng, 

sinh viên và các bên quan tâm có thể theo đuổi chứng nhận, họ có nhiều 

khả năng theo đuổi nó như một lựa chọn nghề nghiệp, "Robinson viết. 

Kết thúc 
Chuỗi cung ứng hiện đại phải linh hoạt và nhanh nhẹn, có thể đáp ứng với 

những thay đổi trong thời gian ngắn. Chúng cũng phải được bảo mật về 

mặt kỹ thuật số cũng như vật lý. Họ yêu cầu các nhà sản xuất, nhà bán lẻ 

và các công ty hậu cần trở nên năng động hơn trong việc quản lý chuỗi 

cung ứng của họ. Các công nghệ như IoT và blockchain sẽ giúp đáp ứng 

những thách thức của quản lý chuỗi cung ứng như bảo mật và khả năng 

hiển thị, bản chất toàn cầu của chuỗi cung ứng hiện đại và sự gia tăng của 

việc giao hàng vi mô trong ngày. 
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