
Chìa khóa để chuyển đổi kỹ thuật số là gì? 

Bài viết này phác thảo các động lực chính đằng sau quá trình 

chuyển đổi kỹ thuật số của các công ty.  Công nghệ và dữ liệu đang 

thúc đẩy xu hướng này và các nhà lãnh đạo phải nhận ra điều này 

và đảm bảo tổ chức của họ thích ứng với các ngành công nghiệp 

đang thay đổi. Hãy coi Netflix là một ví dụ.  Họ sử dụng số liệu 

phân tích để hiểu hành vi của người dùng và đề xuất các bộ phim 

và chương trình chiếu lần đầu. Trước Netflix, khách hàng đã thuê 

phim và chương trình từ các cửa hàng thực.  Giờ đây, họ truyền 

trực tiếp nội dung kỹ thuật số đến thiết bị cá nhân của mình và đưa 

ra các đề xuất dựa trên lượt thích và không thích của họ.  

Dữ liệu là động lực chính của chuyển đổi kỹ thuật số  

Trong suốt lịch sử của kinh doanh hiện đại, sự phát triển của công 

nghệ đã thúc đẩy sự thay đổi mô hình trong kinh doanh, định hình 

lại các ngành công nghiệp và mang lại những cách thức làm việc 

mới cho nơi làm việc. Chuyển đổi kỹ thuật số là việc sử dụng công 

nghệ để tự động hóa và hợp lý hóa các quy trình, từ đó nâng cao 

trải nghiệm của khách hàng. Ngày nay, các doanh nghiệp có thể 

truy cập dữ liệu dưới dạng hồ sơ khách hàng và các dữ liệu khác, 

và việc sử dụng phân tích dữ liệu đã tạo ra các mô hình kinh  

doanh mới. 

Dữ liệu cho phép các công ty thu thập và sắp xếp một lượng lớn 

dữ liệu, từ đó mở ra thông tin chi tiết mới về khách hàng.  Bằng 

cách phân tích dữ liệu này, các tổ chức có thể phát triển các chiến 

lược lấy khách hàng làm trung tâm hiệu quả hơn.  Để sử dụng dữ 

liệu cho chuyển đổi kỹ thuật số, các nhóm sản phẩm phải áp dụng 

một quy trình có hệ thống để sử dụng dữ liệu này.  Điều này cho 

phép họ thực hiện các thay đổi sản phẩm phù hợp và theo ngữ 

cảnh. Dữ liệu cũng có thể được sử dụng để cung cấp thông  tin 

thiết kế về trải nghiệm của khách hàng, giúp hiểu sâu hơn về hành 

vi của khách hàng. Bằng cách này, các công ty có thể nâng cao 



khả năng liên lạc qua email, cổng thông tin người dùng và các sản 

phẩm kỹ thuật số của họ. 

Ngày nay, hầu hết các doanh nghiệp đang thu thập hàng núi dữ 

liệu về khách hàng của họ. Mặc dù thông tin này thoạt nhìn có vẻ 

vô dụng, nhưng dữ liệu có thể được sử dụng để tạo ra thông tin 

kinh doanh mạnh mẽ và một cái nhìn duy nhất về hành trình của 

khách hàng. Dữ liệu này có thể được chuyển thành một cái nhìn 

thống nhất về hoạt động, tài chính và sản xuất của một công 

ty. Quá trình chuyển đổi kỹ thuật số sẽ tác động đến mọi khía cạnh 

của mô hình kinh doanh của một công ty, từ hoạt động đến chiến 

lược của nó. 

Công nghệ là động lực chính của chuyển đổi kỹ 

thuật số 

Khi công nghệ trở thành một nhân tố chính trong một doanh 

nghiệp, nó sẽ thay đổi cách thức hoạt động của doanh 

nghiệp. Chuyển đổi kỹ thuật số liên quan đến việc thay đổi cách 

thức làm việc truyền thống và kém hiệu quả.  Một ví dụ của điều 

này là số hóa hồ sơ giấy. Khi tất cả các bản ghi được lưu trữ ở 

dạng kỹ thuật số, chúng có thể được tìm kiếm và các báo cáo có 

thể được tạo hiệu quả hơn. Kỳ vọng của khách hàng cũng đã thay 

đổi, và điều này đã tác động đáng kể đến mô hình kinh 

doanh. Nhưng chìa khóa của chuyển đổi kỹ thuật số là gì?  

Những cải tiến mới nhất trong công nghệ sẽ là chìa khóa thành 

công của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.  Với sự xuất hiện của 

điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và công nghệ di động, thế giới 

sẽ trở nên kết nối hơn bao giờ hết. Các công nghệ thế hệ tiếp theo 

sẽ biến đổi cách doanh nghiệp thu thập dữ liệu.  Những công nghệ 

đó sẽ thay đổi cách các doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và phân 

tích nó. Những công nghệ này cũng sẽ tạo điều kiện cho sự hợp 

tác giữa các lực lượng lao động địa phương và địa phương.  Cuối 

cùng, công nghệ sẽ thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh.  



Một yếu tố khác thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh 

nghiệp là chi phí kinh doanh cao.  Khi dân số già đi và sự thay đổi 

địa chính trị tạo ra nhu cầu thay đổi, nhiều doanh nghiệp đang tìm 

kiếm những cách thức mới để giảm chi phí và cải thiện dịch vụ của 

họ. May mắn thay, chuyển đổi kỹ thuật số có thể giúp họ đạt được 

cả hai mục tiêu này. Kết quả là 65% doanh nghiệp đang tích cực 

theo đuổi tự động hóa và hiện đại hóa. Mặc dù có nhiều thuận lợi để 

thực hiện chuyển đổi số, nhưng cũng có một số hạn chế quan trọng.  

Các nhà lãnh đạo cần nhận thức đầy đủ về thực 

tế này 

Tốc độ của công nghệ đang thay đổi cách chúng ta làm việc và 

nhiều công việc đòi hỏi sử dụng rộng rãi các công nghệ mới với tốc 

độ cao. Số hóa được nhiều người coi là người tạo ra công việc 

nhưng cũng là kẻ hủy hoại công việc. Nó đòi hỏi kỹ năng và khả 

năng của người lao động để tham gia vào việc tạo ra giá trị gia 

tăng mới. Để nắm bắt được giá trị thực sự của số hóa, các nhà 

lãnh đạo phải hiểu đầy đủ về thực tế mới của nơi làm việc và gắn 

kết nhân viên của họ. Họ phải giải quyết các vấn đề đạo đức do 

chuyển đổi kỹ thuật số đặt ra. 

Trong số các nghiên cứu học thuật khác nhau về chuyển đổi kỹ 

thuật số và lãnh đạo, ba bài đến từ chuyên ngành Tâm lý học, 

trong khi hai trong số các tạp chí chuyên về lĩnh vực lãnh đạo.  Sự 

phân mảnh này của tài liệu làm nổi bật sự cần thiết phải liên kết và 

hệ thống hóa các phương pháp tiếp cận.  Sự cần thiết phải liên kết 

cũng được chứng minh bởi thực tế là một số nhà lãnh đạo và công 

ty đã và đang đối phó với thực tế mới hàng ngày.  Tuy nhiên, không 

có quan điểm duy nhất, thống nhất về mối quan hệ giữa chuyển đổi 

kỹ thuật số và lãnh đạo. 

Chuyển đổi kỹ thuật số thành công giúp công ty đạt được thành 

công lâu dài bằng cách nắm vững quy trình và văn hóa đổi mới liên 

tục. Ngược lại, một chuyển đổi thất bại có thể dẫn đến giảm chi phí 

CNTT lớn, bỏ lỡ năng suất và cơ hội tăng trưởng, đồng thời dẫn 



đến hậu quả nghiêm trọng về lãnh đạo. Chuyển đổi kỹ thuật số là 

một yếu tố quan trọng trong chiến lược và hoạt động kinh doanh 

của công ty. Nhưng chuyển đổi thành công không phải là không có 

thách thức của nó. Để thành công, các nhà lãnh đạo phải hiểu đầy 

đủ về thực tế của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và nhận thức 

được những hệ quả của thất bại. 

Các tổ chức cần thích ứng với sự thay đổi của 

các ngành công nghiệp 

Một thành phần quan trọng của thành công là thu hút nhân viên 

thông qua các kênh kỹ thuật số. Nhân viên tham gia vào các kênh 

này báo cáo tỷ lệ thành công cao hơn 1,6 lần so với nhân viên 

không tham gia. Tương tự như vậy, các nhà quản lý cấp cao và 

các cá nhân trong các vai trò cụ thể về chuyển đổi đóng một vai trò 

quan trọng trong việc củng cố các thay đổi.  Ngoài ra, trao quyền 

cho người lao động là một yếu tố quan trọng của thành công.  Các 

nhân viên nhận thức được sự lãnh đạo và quản lý trong những vai 

trò quan trọng là trao quyền cho họ để chấp nhận rủi ro cũng là 

một thành phần quan trọng. 

Việc các tổ chức trên thế giới áp dụng công nghệ nhanh chóng đã 

làm thay đổi vai trò truyền thống của các doanh nghiệp.  Từng là 

văn phòng hậu cần, các chức năng hướng tới khách hàng giờ đây 

đã đóng vai trò của công nghệ.  Các tổ chức chuyên nghiệp và 

trường học đã buộc phải tìm ra những cách mới để giao tiếp với 

các thành viên của họ. Khách hàng đang bày tỏ sự quan tâm đến 

việc nhận các dịch vụ mà không cần sự tiếp xúc của con 

người. Việc áp dụng công nghệ nhanh chóng đã thúc đẩy sự thay 

đổi trong nhiều ngành công nghiệp.  Do đó, các tổ chức cần phải 

linh hoạt và thích ứng với những thay đổi này để duy trì tính cạnh 

tranh và cung cấp giá trị cho khách hàng.  

Trong môi trường này, tốc độ phát triển của bối cảnh kỹ thuật số 

khiến các tổ chức khó đáp ứng nhanh chóng.  Hơn nữa, các tổ 

chức phản ứng chậm với những thay đổi của thị trường sẽ mất lợi 



thế cạnh tranh. Nếu họ không phản ứng nhanh, khách hàng sẽ 

chuyển sang một giải pháp thay thế rẻ hơn.  Vì lý do này, điều quan 

trọng đối với các công ty đã thành lập là phải bắt kịp với các điều 

kiện thị trường đang thay đổi và đổi mới để luôn dẫn đầu.  Do đó, 

các bên liên quan cần thúc đẩy tư duy đổi mới và thực hiện một 

cách tiếp cận toàn diện để số hóa. 

Trí tuệ kinh doanh là một thành phần quan trọng 

của chuyển đổi kỹ thuật số 

Ngày nay, kinh doanh thông minh (BI) là một thành phần quan 

trọng của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.  Nó giúp các tổ chức 

đưa ra các quyết định thông minh, dự đoán các xu hướng trong 

tương lai và cải thiện năng suất và lợi nhuận.  Công nghệ mạnh mẽ 

này giúp các tổ chức xác định, lưu trữ và phân tích tất cả thông tin 

có liên quan. Nó có thể được truy cập theo nhiều cách bao gồm tự 

phục vụ, đám mây, di động và phân tích.  Dưới đây là bốn cách 

thông minh kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho doanh nghiệp 

của bạn: 

- Trải nghiệm khách hàng kỹ thuật số: Cốt lõi của chiến lược 

chuyển đổi kỹ thuật số xoay quanh khả năng cá nhân hóa và tùy 

chỉnh trải nghiệm của khách hàng.  Điều này chuyển thành mức độ 

hài lòng và lòng trung thành của khách hàng cao hơn, cũng như 

hoạt động kinh doanh tốt hơn. Trong khi hoạt động kinh doanh cốt 

lõi truyền thống sẽ tiếp tục tồn tại, trải nghiệm khách hàng kỹ thuật 

số rộng rãi hơn sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh và đổi mới gia 

tăng. Cuối cùng, một chiến lược kỹ thuật số phải giải quyết các 

thách thức và mục tiêu nội bộ cũng như tối ưu hóa trải nghiệm của 

khách hàng trên toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh.  

Công nghệ: Chuyển đổi kỹ thuật số liên quan đến một sự chuyển 

đổi đáng kể trên toàn doanh nghiệp.  Sự chuyển đổi này là một quá 

trình nhiều mặt đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về mọi khía cạnh của 

một tổ chức. Đó là thách thức, lực lượng và cơ hội sẽ giúp các tổ 

chức đạt được năng lực kinh doanh cốt lõi của họ.  Tốc độ của nó 



chạm đến nhiều hiện tượng, từ nhu cầu của khách hàng phát triển 

đến nhu cầu của đối tác cho đến các sự kiện bất ngờ. Tốc độ thay 

đổi đòi hỏi một cái nhìn tổng thể về cách một tổ chức có thể thích 

ứng với thực tế mới. 

Chi phí chuyển đổi kỹ thuật số  

Không thể tránh khỏi việc các công ty đầu tư vào nhiều loại phần 

mềm khác nhau có chi phí đi kèm. Điều này bao gồm chi phí phát 

triển, triển khai, đào tạo và giới thiệu người dùng.  Thậm chí không 

thể tránh khỏi việc các công ty sẽ phải chịu chi phí liên quan đến 

việc tối ưu hóa hỗ trợ ứng dụng.  Tin tốt là chi phí chuyển đổi kỹ 

thuật số không còn lớn như khi các doanh nghiệp sử dụng máy 

đánh chữ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cần thận trọng đối với các 

chi phí liên quan đến quá trình chuyển đổi này.  

Khi chi phí chuyển đổi kỹ thuật số tăng lên, có một số cách để giữ 

nó ở mức hợp lý. Một cách để kiểm soát chi phí là học hỏi kinh 

nghiệm của các công ty khác. Điều này có thể giúp bạn tránh mắc 

phải những sai lầm tốn kém có thể gây nguy hiểm cho sự thành 

công của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn.  Ví dụ: nếu các 

dự án của đối thủ cạnh tranh của bạn cách nhau một năm, bạn có 

thể cắt giảm một nửa chi phí của mình.  Một cách khác để giảm chi 

phí là sử dụng phần mềm và dịch vụ lưu trữ dựa trên đám mây.   

Các giải pháp này loại bỏ nhu cầu về cơ sở hạ tầng CNTT đắt tiền 

và giảm đầu tư ban đầu. 

Nếu nhân viên của bạn không được trang bị để sử dụng các dịch 

vụ kỹ thuật số, họ sẽ không thể sử dụng các công cụ một cách đầy 

đủ. Điều này sẽ làm tổn hại đến năng suất chung của tổ chức và 

dẫn đến các khoản đầu tư lãng phí.  Hơn nữa, việc chuyển đổi kỹ 

thuật số bị trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của tổ 

chức. Để tiết kiệm tiền, điều cần thiết là phải cải thiện năng lực kỹ 

thuật số của nhân viên. Kết quả là, một lực lượng lao động có 

năng lực kỹ thuật số có thể tạo ra tất cả sự khác biệt trong doanh 

nghiệp của bạn. 


