
Siemens và Nvidia hợp tác để mở rộng các dịch 

vụ kỹ thuật số 

Dịch vụ Kỹ thuật số có nghĩa là các dịch vụ được cung cấp qua internet 

hoặc mạng điện tử và bản chất của chúng làm cho việc cung cấp của 

chúng về cơ bản là tự động hóa và có sự can thiệp tối thiểu của con người 

và không thể đảm bảo nếu thiếu công nghệ thông tin. 

Siemens đã ký thỏa thuận hợp tác với nhà thiết kế chip Nvidia Corp để tạo 

ra metaverse công nghiệp - thực tế ảo tăng cường cho các công ty nhằm 

giảm chi phí vận hành nhà máy, tòa nhà và tăng tốc thiết kế sản phẩm mới. 

Thỏa thuận này là nền tảng của Siemens Xcelerator, một nền tảng kỹ thuật 

số mở mới được ra mắt bởi công ty kỹ thuật và công nghệ Đức vào thứ Tư. 

Nền tảng dựa trên đám mây, bao gồm phần cứng, phần mềm và các dịch 

vụ kỹ thuật số, là một phần trong tham vọng của Siemens nhằm tăng 

trưởng mảng kinh doanh kỹ thuật số của mình lên 10% mỗi năm từ 5,6 tỷ 

euro (5,89 tỷ USD) được tạo ra vào năm 2021. 

"Siemens Xcelerator sẽ giúp các công ty điều hướng chuyển đổi kỹ thuật 

số dễ dàng hơn bao giờ hết - nhanh hơn và ở quy mô lớn", Giám đốc điều 

hành Siemens Roland Busch cho biết trong một tuyên bố. 

Siemens, công ty đã mua Brightly Software với giá 1,58 tỷ đô la vào thứ 

Hai, đang tiến xa hơn vào không gian kỹ thuật số vì nó mang lại tốc độ 

tăng trưởng nhanh hơn và tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với kinh doanh 

truyền thống là tàu hỏa, truyền động công nghiệp và tự động hóa. 

Siemens và Nvidia chỉ là hai trong số các công ty đang làm việc trong cái 

gọi là metaverse, đề cập rộng rãi đến ý tưởng về một nền tảng ảo được 

chia sẻ mà mọi người có thể truy cập thông qua các thiết bị khác nhau và 

nơi họ có thể di chuyển qua các môi trường kỹ thuật số. 

Chủ sở hữu của Facebook Meta Platforms và Microsoft và những người 

khác cũng đang xem xét công nghệ metaverse có thể được sử dụng trong 

kinh doanh và giải trí. 



Xcelerator của Siemens sẽ là thuật ngữ bao trùm các dịch vụ cho phép 

khách hàng hình dung. chẳng hạn du thuyền hoặc nhà máy, trước khi bắt 

đầu xây dựng. 

Tony Hemmelgarn, Giám đốc điều hành của Siemens Digital Industries 

Software, nói với các phóng viên: “Về cơ bản chúng ta có thể thay thế việc 

phải xây dựng một thứ trong thế giới thực trước tiên. 

Nền tảng này cũng sẽ đảm bảo các sản phẩm "sẽ hoạt động tốt, trước khi 

chúng tôi cam kết xây dựng chúng trong thế giới thực khi nó thực sự trở 

nên đắt đỏ và khó thay đổi", ông nói thêm. 

Các dịch vụ sẽ được cung cấp cho khách hàng thông qua phần mềm của 

Siemens như một mô hình đăng ký dịch vụ (SaaS), để làm cho nó có giá 

cả phải chăng hơn cho các công ty vừa và nhỏ. 

Là một phần của sự hợp tác, Siemens sẽ kết nối Xcelerator và các sản 

phẩm song sinh phần mềm và kỹ thuật số của riêng mình với Omniverse 

của Nvidia, một nền tảng dành cho thiết kế 3D. 


