
Giải quyết các vấn đề của chuỗi cung 
ứng với công nghệ đám mây 

Cách các công ty tận dụng lợi thế của đám mây để giảm rủi ro 

chuỗi cung ứng và tăng hiệu quả. 

Trong hai năm qua, đại dịch đã cho thấy sự mong manh của các chuỗi 

cung ứng toàn cầu. Sự thiếu hụt hàng hóa trên diện rộng đang ảnh hưởng 

đến hầu hết các ngành công nghiệp và hộ gia đình. Tuy nhiên, đây chỉ là 

sự cố gần đây nhất trong một chuỗi dài các sự cố, từ vụ tắc nghẽn kênh 

đào Suez cho đến xung đột thương mại toàn cầu. 

Vấn đề lớn hơn là nhiều tổ chức vẫn đang sử dụng các hệ thống chuỗi 

cung ứng kế thừa không linh hoạt, được tạo ra trước khi có internet và sự 

gia tăng toàn cầu hóa. Chúng không được thiết kế để xử lý những thách 

thức mà các công ty phải đối mặt ngày nay, như những thay đổi đột ngột 

về cung và cầu và các hành trình ngày càng phức tạp của chuỗi cung ứng. 

Tuy nhiên, vẫn có những công ty quản lý thành công chuỗi cung ứng của 

họ thông qua những thách thức này. Họ đang cải thiện độ chính xác của dự 

báo, tăng khả năng theo dõi và khả năng hiển thị cũng như cải thiện hiệu 

quả hoạt động. Họ đang hoàn thành điều này với công nghệ đám mây, 

chẳng hạn như Máy học (ML), Internet of Things (IoT) và thị giác máy tính. 

Chúng tôi thấy điều đó hàng ngày tại Amazon Web Services (AWS), nơi 

chúng tôi giúp hàng nghìn công ty hoạt động trong chuỗi cung ứng toàn 

cầu đổi mới hệ thống của họ để họ có thể giảm nguy cơ gián đoạn và hoạt 

động hiệu quả hơn. 

Cải thiện độ chính xác của dự báo với Máy học 
Người tiêu dùng đã thay đổi đáng kể thói quen mua sắm của họ trong thời 

kỳ đại dịch, khiến cho việc dự báo trở nên khó khăn hơn. Dự báo chính xác 

giúp các tổ chức đảm bảo họ có đúng sản phẩm vào đúng thời điểm với 

mức lãng phí tối thiểu. 

Dự báo nhu cầu đối với loại sản phẩm tươi sống là một thách thức đặc biệt 

vì các sản phẩm tươi sống có thời hạn sử dụng ngắn. More Retail Ltd. 



(MRL) là một trong bốn nhà bán lẻ hàng tạp hóa hàng đầu của Ấn Độ, với 

doanh thu hàng tỷ đô la. Trước khi chuyển sang AWS, MRL đang sử dụng 

các phương pháp thống kê truyền thống để tạo ra các mô hình dự báo cho 

từng tổ hợp cửa hàng-SKU, dẫn đến độ chính xác thấp tới 40%. 

Trong thời gian đại dịch, công ty chuyển sang Amazon Forecast, sử dụng 

Máy học để cung cấp dự báo chuỗi thời gian chính xác dựa trên cùng một 

công nghệ được sử dụng tại Amazon.com. More Retail đã tăng độ chính 

xác của dự báo lên 76%, dẫn đến giảm 30% chất thải trong danh mục sản 

phẩm tươi sống, cải thiện tỷ lệ trong kho từ 80% lên 90% và tăng lợi nhuận 

gộp lên 25%. 

Tăng cường theo dõi và giám sát với IoT 
Ngay bây giờ, nhiều công ty và người tiêu dùng đang phải vật lộn với các 

đơn đặt hàng chưa được thực hiện. Hàng hóa bị mắc kẹt ở đâu đó trong 

chuỗi cung ứng và các công ty không có khả năng nhìn thấy vị trí đó không 

thể thực hiện các biện pháp chủ động để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, 

họ đang chờ đợi. 

Theo dõi và giám sát hàng hóa là rất quan trọng để vận hành một chuỗi 

cung ứng hiệu quả. Nó thậm chí còn quan trọng hơn đối với hàng hóa 

nhạy cảm với nhiệt độ, chẳng hạn như vắc xin COVID-19. Nếu nó bị kẹt ở 

đâu đó và rơi ra ngoài phạm vi nhiệt độ chấp nhận được, nó sẽ mất tác 

dụng và phải được loại bỏ. 

Beyond là một công ty có trụ sở tại Nam Phi chuyên về quản lý chuỗi lạnh 

từ xa. Nó đã tạo ra một giải pháp IoT trên AWS cho phép công ty giám sát 

và kiểm soát chuỗi cung ứng vắc xin từ xa. 

Sử dụng các cảm biến được kết nối với Internet trong các lô hàng, Beyond 

có khả năng hiển thị đầy đủ vị trí và nhiệt độ của vắc xin trong suốt hành 

trình của chúng. Điều này giúp công ty quản lý bất kỳ sự gián đoạn nào một 

cách nhanh chóng và đảm bảo vắc-xin được an toàn để sử dụng khi đến nơi. 

Cải thiện hiệu quả hoạt động với tầm nhìn máy tính 
Các cảng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu và rất cần thiết 

trong việc vận chuyển hàng hóa. Nhưng chúng cũng có thể là nguyên nhân 



chính gây ra sự chậm trễ nếu không được vận hành hiệu quả. Cảng vụ 

Vancouver Fraser (Cảng Vancouver) là một cảng lớn ở Bắc Mỹ, xử lý hơn 

ba triệu container vận chuyển mỗi năm. 

Cảng xác định cần phải tăng cường quy trình kiểm tra container. Nó hợp 

tác với Deloitte, Đối tác tư vấn hàng đầu của AWS và tạo ra một giải pháp 

áp dụng các công nghệ tiên tiến, bao gồm cả tầm nhìn máy tính tận dụng 

AWS Panorama. Thị giác máy tính tự động hóa các nhiệm vụ kiểm tra trực 

quan tốn thời gian và chi phí. 

Giờ đây, Cảng có thể dự đoán và gửi cảnh báo phân bổ bến, sắp xếp thứ 

tự container và các container sẵn sàng trả hàng. Cảng Vancouver đã cải 

thiện khả năng phát hiện, theo dõi và bản địa hóa container trong suốt quá 

trình xếp dỡ và kiểm tra, tăng tốc kiểm tra container và giao thông hợp lý. 

Tương lai của chuỗi cung ứng 
Công nghệ cần thiết để tránh và giải quyết những gián đoạn chuỗi cung 

ứng lớn tồn tại trong đám mây. Khi nhiều công ty áp dụng nó, chúng tôi 

tiến gần hơn đến ý tưởng về khả năng hiển thị theo thời gian thực trên 

toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong khi đó, các công ty đủ mạnh dạn 

để tái tạo lại chuỗi cung ứng của họ hiện đang gặt hái được nhiều lợi ích vì 

chúng ít bị gián đoạn hơn và có thể hoạt động hiệu quả hơn. 

Các tổ chức sử dụng AWS nhận được thêm lợi ích từ trải nghiệm độc đáo 

của Amazon khi điều hành một trong những mạng hậu cần lớn nhất và 

hiệu quả nhất trên thế giới. 


