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Doanh nghiệp Ảo
Công nghệ đang làm chuyển đổi mô hình
kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn
cầu, tạo ra những cơ hội tăng trưởng mới
và các tiêu chuẩn mới về chi phí và hiệu
quả. Khả năng ứng dụng AI, tự động hóa,
blockchain, Internet Vạn vật, 5G, điện toán
đám mây và điện toán lượng tử trên quy mô
lớn đã biến lời hứa về Doanh nghiệp Công
nghệ Nhận thức thành hiện thực.
Khi chúng ta đặt cuộc cách mạng này trong
bối cảnh thế giới ảo ngày càng phát triển,
chúng ta càng thấy có nhiều sức mạnh khả
thi phát sinh từ các hệ sinh thái, quy trình
công việc kỹ thuật số và các tổ chức nối
mạng. Doanh nghiệp Ảo đang nổi lên, được
hỗ trợ bởi "Chuỗi liên kết vàng" có thổi luồng
sinh khí mới cho doanh nghiệp và gắn kết
những người tham gia hệ sinh thái.
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Giới thiệu
Trong vài năm qua, chúng tôi đã tiến tới một thời
điểm quan trọng mà các doanh nghiệp trên toàn
thế giới đã tìm cách tận dụng công nghệ một cách
toàn diện để chuyển đổi mô hình kinh doanh của
họ. Chúng tôi đã chứng kiến sự chuyển đổi kỹ thuật
số di chuyển từ phía trước hoặc rìa của tổ chức để
đi sâu vào cốt lõi. Đồng thời, các công nghệ như AI,
tự động hóa, Internet of Things (IoT - Internet Vạn
vật), blockchain và 5G đã đạt đến mức độ chín muồi
có thể được tận dụng trên quy mô lớn để thúc đẩy
tác động thực sự đến kết quả kinh doanh.
Các tổ chức trong tất cả các ngành đang tìm cách
trở thành công ty công nghệ, nền tảng và kinh
nghiệm. Chúng tôi đã gọi sự tiến hóa này là sự xuất
hiện của các Doanh nghiệp Công nghệ Nhận thức,
được đưa vào cuộc sống nhờ sự tưởng tượng của
các nền tảng tạo thị trường, sự định hình của Quy
trình làm việc Thông minh và tập trung sâu hơn vào
trải nghiệm và con người.
Cuộc khủng hoảng COVID đã có tác động đến các
Doanh nghiệp Công nghệ Nhận thức này. Nó đã
thúc đẩy hành trình chuyển đổi kỹ thuật số; củng
cố tầm quan trọng của việc áp dụng các công nghệ
theo cấp số nhân để tạo ra các quy trình hiệu quả,
hiệu quả và linh hoạt hơn; và làm rõ trường hợp tận
dụng cơ sở hạ tầng đám mây kết hợp để cung cấp
các mô hình và dịch vụ tiêu dùng thích ứng. Chúng
tôi đã thấy rằng ba khối xây dựng chính của Doanh
nghiệp Công nghệ Nhận thức đã bị kéo dài bởi thực
tế mới.
Các nền tảng kinh doanh tạo ra thị trường đã phải
thực hiện số hóa nhanh hơn nữa và mở rộng phạm
vi hoạt động của chúng sang các hệ sinh thái và đối
tác mới; Quy trình làm việc thông minh đã phải ưu
tiên sử dụng tự động hóa ở mức cao và AI để đáp
ứng nhu cầu kết nối và dịch vụ của khách hàng và
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nhân viên; và các định nghĩa mới về kinh nghiệm
và tính con người đã xuất hiện từ nhu cầu giữ cho
khách hàng, nhân viên và công dân được an toàn và
khỏe mạnh.
Sự thật là công cuộc chuyển đổi sang thực tế ảo phát
sinh do đại dịch thực sự là một chủ đề chuyển đổi
quan trọng mà dù sao cũng đang ngày càng trở nên
quan trọng hơn. Chúng tôi thấy trải nghiệm này đang
thúc đẩy sự xuất hiện của Doanh nghiệp Ảo dưới
dạng thế hệ mô hình tổ chức và điều hành tiếp theo
(xem trang 4). Doanh nghiệp Ảo khai thác nguồn
năng lượng từ Khung tổ chức Chuỗi liên kết vàng của
Quy trình công việc thông minh kết nối những người
tham gia hệ sinh thái vì giá trị chung. Nó được xây
dựng dựa trên các động lực mà chúng tôi đã thấy
trong một thời gian và có tiềm năng vươn lên cấp độ
tiếp theo. Doanh nghiệp ảo đánh giá lại nhu cầu về
tài sản vật chất, cơ sở hạ tầng và nhân tài, đồng thời
mở ra tiềm năng số hóa cực đại cũng như mở rộng
chuỗi giá trị và phương pháp hợp tác mới.
Đặc điểm quan trọng nhất của Doanh nghiệp Ảo là
"tính cởi mở". Sự cởi mở này mang lại giá trị ở ba cấp
độ (xem Hình 1):
Nội bộ: Bên trong doanh nghiệp — kết nối các bộ
phận và chức năng trong quy trình làm việc hợp tác
và nhanh nhẹn hơn
Bên ngoài: Với các đối tác bên ngoài doanh nghiệp,
những người ngày càng trở nên quan trọng hơn để
thực hiện mục đích cốt lõi của doanh nghiệp
Ngoài kia: Với hệ sinh thái rộng lớn hơn cho phép
kinh tế học nền tảng thực sự phát huy và doanh
nghiệp tận dụng lợi thế của tất cả những người muốn
hoặc cần kết nối với mục đích của mình.

Hình 1

Cách thức biến đổi của các thành phần qua ba cấp
độ chuyển đổi thực tế ảo 1

Nội bộ

Bên ngoài

Ngoài phạm vi
thông thường

Vật lý

Được chia sẻ

Thực tế Ảo

Nền tảng kinh doanh

Nền tảng chung

Nền tảng mở

Tổ chức nội bộ

Quan hệ đối tác

Hệ sinh thái

Quy trình làm việc thông minh

Quy trình làm việc tích hợp

Mở quy trình làm việc mở rộng

Được sử dụng

Đã ký hợp đồng

Đã tiếp cận

Công cụ

Mạng lưới

Tiêu chuẩn

Tại cơ sở / tư nhân

Đám mây Chung

Nhiều đám mây kết hợp

Địa phương

Ở những nơi khác

Bất cứ nơi nào

Phạm vi tối đa của hình thức tiếp cận ảo đến khách
hàng và đồng nghiệp trong năm qua cũng đã thúc
đẩy quá trình thiết lập lại giao diện công nghệ - con
người. Các công cụ và cách thức làm việc mới đã trở
nên phổ biến chỉ sau một thời gian rất ngắn.
Kênh kỹ thuật số đã trở thành nguồn tương tác chính,
mở ra tiềm năng mới cho thị trường và khả năng tiếp
cận, cũng như tạo ra những thách thức mới để tái
tạo sự đồng cảm, cảm giác thân thuộc và kết nối con
người. Các mối quan hệ công việc và sự hợp tác cũng
đã được thử nghiệm và kích hoạt bởi các giải pháp
phần mềm và công nghệ ngày càng tiên tiến.

Trải nghiệm đại dịch cũng đã củng cố mức độ kết
nối của mọi thứ trên khắp thế giới và tác động
của nhân loại đối với bản thân và hành tinh này.
Do đó, Doanh nghiệp Ảo hoạt động trong một môi
trường nơi mục đích, ý định và tác động xã hội
rộng lớn hơn được đưa lên hàng đầu.
Tiềm năng gắn kết các hệ sinh thái tạo thành
giải pháp giải pháp giải quyết các vấn đề lớn về
khí hậu, sức khỏe và sự bình đẳng là có thật. Khi
tính bền vững và chủ nghĩa tư bản của các bên
liên quan trở thành đòi hỏi cấp thiết của C-suite,
thì các mô hình kinh doanh được hình thành nhờ
công nghệ mới đang xuất hiện và đóng vai trò
quan trọng.
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Doanh nghiệp Ảo xuất hiện

Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

1.
Nền tảng và hệ sinh
thái tạo thị trường

Doanh nghiệp Công nghệ Nhận thức

Nền tảng kinh doanh tạo ra thị trường

Quy trình làm việc thông minh

Kinh nghiệm Doanh nghiệp và
Tính con người

2.
Khoa học và Đổi
mới dựa trên dữ
liệu

3.
Mở rộng
Quy trình làm
việc thông
minh

5.
Quan hệ đối tác toàn
diện về con người và
công nghệ

6.
Mạng lưới và Đám
mây Kết hợp Mở và
Bảo mật
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4.
Tính bền vững
và tác động

Tính cởi mở
1. Nền tảng và hệ sinh thái tạo thị trường

Tính cởi mở là đặc điểm xác định Doanh nghiệp
ảo. Quan trọng nhất, tính cởi mở truyền sinh lực
để mở rộng các nền tảng kinh doanh đang được
hình dung để bao gồm các hệ sinh thái rộng lớn
hơn. Chúng tôi thấy các tổ chức đang nhận ra sức
mạnh của việc kết hợp các nền tảng để nắm bắt
thị trường mới, cũng như nhận ra rằng quy mô tác
động bắt buộc đòi hỏi liên kết với những người
chơi thực sự khác. Bằng cách tối ưu hóa nền tảng
kinh tế, kết nối mở và tương tác không chút do
dự, Doanh nghiệp ảo cho phép tất cả những người
tham gia trên các nền tảng và hệ sinh thái tạo thị
trường.

Sự tăng tốc
2. Khoa học và Đổi mới dựa trên dữ liệu

Tính cởi mở của Doanh nghiệp Ảo giúp tăng tốc
khả năng tiếp cận với các nguồn đổi mới sản phẩm
và dịch vụ mới. Nó có phương pháp khám phá
khoa học, liên tục thử nghiệm, dựa trên phân tích
dự đoán và tương lai được thúc đẩy bởi lượng dữ
liệu khổng lồ mà nó có thể truy cập từ chính nó
và các đối tác hệ sinh thái của nó. Ngày càng có
nhiều ngành công nghiệp nhìn thấy giá trị từng
được coi là dành riêng cho các ngành do R & D dẫn
đầu (ví dụ: dược phẩm) khi họ hướng về phía trước
thay vì lạc hậu và khai thác thông tin trong chuỗi
giá trị của họ để khơi dậy sự sáng tạo.

Nhanh nhạy
3. Quy trình làm việc thông minh mở rộng

Quy trình làm việc thông minh là Chuỗi liên kết
vàng xuyên suốt tạo ra hoạt động cho Doanh
nghiệp ảo. Nó tạo ra xương sống của chuỗi giá trị
gắn kết các thành viên tham gia hệ sinh thái. Khi
phạm vi tiếp cận của quy trình công việc được
mở rộng, sức mạnh của các công nghệ ứng dụng
như tự động hóa cực độ, AI, IoT và các công nghệ
khác được nhân lên để giải phóng hiệu quả và sự
khác biệt, đồng thời làm cho các nền tảng trở nên
hấp dẫn hơn bao giờ hết. Sự chuyển đổi thực tế
ảo thêm cơ hội mới cho các mạng lưới, kết nối và
tương tác kỹ năng để đưa quy trình làm việc vào
cuộc sống và thúc đẩy sự nhanh nhạy.

Mục đích
4. Tính bền vững và tác động
Doanh nghiệp Ảo củng cố mức độ kết nối trên
toàn thế giới và tác động của con người lên nhau
và lên hành tinh này. Nó định hướng mục đích, ý
định phù hợp với các tác động xã hội rộng lớn hơn.
Với tính bền vững và chủ nghĩa tư bản của các bên
liên quan đang nắm giữ trong C-suite, các mô hình
kinh doanh hệ sinh thái mới đang giúp cung cấp
giải pháp cho những thách thức lớn nhất trong thời
đại của chúng ta về khí hậu, sức khỏe, an ninh và
sự bình đẳng. Điều này cũng đóng một vai trò quan
trọng trong cách mà khách hàng, đối tác và nhân
viên cảm thấy về việc gắn bó với tổ chức.

Văn hóa
5. Quan hệ đối tác toàn diện về con người và
công nghệ
Doanh nghiệp ảo chào đón việc ứng dụng các công
cụ và cách thức làm việc mới đã trở thành tiêu
chuẩn trong thời kỳ đại dịch. Nó tận dụng lợi thế
của việc thiết lập lại nhanh chóng các giao diện
công nghệ con người, bao gồm các kênh kỹ thuật
số cho khách hàng và làm việc ảo liền mạch giữa
các quy trình. Tuy nhiên, nó cũng thừa nhận sự cần
thiết phải xây dựng các hình thức lãnh đạo mới,
truyền cảm hứng, gắn kết và kết nối để đối phó với
những thách thức trầm trọng hơn về sự đồng cảm,
sáng tạo và cảm giác thân thuộc của con người.

Khả năng phục hồi
6. Mạng lưới và Đám mây Kết hợp Mở và Bảo mật
Doanh nghiệp Ảo tận dụng tối đa tính linh hoạt
và nhanh nhạy được hứa hẹn bởi các cơ cấu kiến
trúc đám mây kết hợp. Nó cho phép doanh nghiệp
mở kết nối với các đối tác kinh doanh cũng như
tiếp cận toàn bộ tiềm năng của các công nghệ mở
hàng đầu để thúc đẩy sự đổi mới. Doanh nghiệp Ảo
do đó được củng cố bởi các mạng lưới mạnh mẽ và
cơ sở hạ tầng công nghệ bảo mật, với khối lượng
công việc phù hợp trong cơ cấu kiến trúc bao quát
phù hợp và tương thích với thế giới xung quanh. Do
đó, đòi hỏi kép về khả năng thích ứng và khả năng
phục hồi là những điều kiện tiên quyết của hành
trình trở thành Doanh nghiệp Ảo — một hành trình
mà nhiều tổ chức hiện đã bắt tay vào thực hiện.
5

Yara International ASA
Nuôi dưỡng dân số ngày càng tăng 2
Là một phần trong nỗ lực tạo ra một thế giới bền
vững không có nạn đói, Yara có trụ sở tại Na Uy
đã xây dựng một nền tảng canh tác kỹ thuật số,
Atfarm / FarmX, hỗ trợ canh tác bền vững trên
toàn cầu. Là một trong những nhà sản xuất phân
bón khoáng chất lớn nhất thế giới và dẫn đầu
toàn cầu về các giải pháp canh tác kỹ thuật số,
Yara đã tạo ra nền tảng để kết nối và trao quyền
cho những người nông dân độc lập trên toàn cầu.
Bằng cách cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số toàn
diện và tư vấn nông học tức thì, Yara cuối cùng đã
giúp tránh nạn phá rừng và tăng sản lượng lương
thực trên đất nông nghiệp hiện có. Ví dụ: nền
tảng cung cấp dự báo năng suất cây trồng kịp
thời và chính xác cũng như các khuyến nghị quản
lý nitơ và nước, được hỗ trợ bởi dữ liệu thời tiết
siêu địa phương theo phút.
Nền tảng không phụ thuộc đám mây tuân theo
mô hình thương mại trả tiền khi sử dụng và cung
cấp các dịch vụ dữ liệu tiên tiến. Nó sử dụng cảm
biến IoT và AI để cung cấp cho nông dân dự báo
thời tiết siêu địa phương, dự đoán thiệt hại cây
trồng và đề xuất bón phân theo thời gian thực.
Đã được hơn 3 triệu nông dân sử dụng, nền tảng
này đã cho phép Yara mở rộng mô hình kinh
doanh và tạo ra một nhân tố cạnh tranh khác biệt
— tất cả đồng thời hỗ trợ các hoạt động bền vững.
Nó cũng đã mở đường cho các công nghệ tiên
tiến khác có thể trao quyền cho nông dân, chẳng
hạn như blockchain để bảo đảm minh bạch và tin
tưởng trong các giao dịch thương mại.
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Các kết quả
Nền tảng bao gồmhơn 10 triệu hecta
đất canh tác
Yara đã thu húthơn 3 triệu nông dân
trong hai năm qua
Các giải pháp tưới tiêu theo yêu cầu
mang lại hiệu quả tiết kiệm nước tiêu
thụ lên đến 20%

Nền tảng và hệ sinh thái tạo thị trường

Tính bền vững và tác động

— Yara đã tạo ra một nền tảng kinh doanh toàn
ngành, Atfarm / FarmX, kết nối và trao quyền
cho những người nông dân độc lập.
— Yara đã mở rộng hệ sinh thái của mình trên nền
tảng bao gồm các ngân hàng và nhà cung cấp
dịch vụ hậu cần.

— Yara và IBM Food Trust , một chuỗi giá trị từ bàn ăn
đến nông trại, thúc đẩy việc giảm phát thải carbon
và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
— Yara giúp tạo ra một thế giới bền vững không có
nạn đói vì nó thúc đẩy các phương pháp canh tác và
năng suất tốt hơn.

Khoa học và Đổi mới dựa trên dữ liệu

Quan hệ đối tác toàn diện về con người và công nghệ

— Yara thử nghiệm với các công nghệ theo cấp số
nhân như thực tế khai thác máy bay không người
lái để thúc đẩy nông nghiệp vi mô thành công.
— Các nhà khoa học dữ liệu ưu tiên mô hình hóa và
đổi mới do kết quả của cách tiếp cận DataOps tự
động hóa vô số chức năng.
Quy trình làm việc thông minh mở rộng
— Quy trình làm việc hỗ trợ AI mở rộng từ kết nối
nhà cung cấp với nông dân và nhà chế biến trong
mối quan hệ hợp tác.
— Quy trình làm việc tích hợp các cảm biến IoT, AI
và dữ liệu thời tiết để dự báo siêu địa phương, dự
đoán thiệt hại cây trồng và kích hoạt thời gian thực.

— Yara làm việc với nông dân và các công ty chuỗi giá trị
thực phẩm hàng đầu để hợp tác về dinh dưỡng cây trồng,
sản phẩm dựa trên khoa học và công cụ kỹ thuật số.
— Thông tin chi tiết về năng suất cây trồng được cải thiện
cho phép hiệu chuẩn và giao tiếp tốt hơn với khách
hàng, giảm lãng phí và đảm bảo tính minh bạch.
Mạng lưới và Nền tảng Kết hợp Mở và Bảo mật
— Là đơn vị đầu tiên trong ngành và là một nhân tố
tạo nên khác biệt cạnh tranh, nền tảng của Yara
hoạt động trong môi trường đám mây để chia sẻ và
cộng tác thông tin tức thì.
— Chiến lược không phụ thuộc đám mây cho phép
quản trị dữ liệu nhất quán và bảo mật dữ liệu.
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Schlumberger
Tăng cường hợp tác với môi trường AI dựa trên
nền tảng đám mây mở 3
Schlumberger, công ty cung cấp các giải pháp
kỹ thuật số hàng đầu và triển khai các công nghệ
tiên tiến để mang lại hiệu suất và tính bền vững
cho ngành năng lượng toàn cầu, đang thúc đẩy sự
chuyển dịch của khách hàng sang đám mây với môi
trường E&P nhận thức DELFI, nơi các nhóm nhân sự
của khách hàng có thể cộng tác tự do qua các ranh
giới — phá vỡ truyền thống kho dữ liệu.
Bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các giải
pháp và ứng dụng khám phá và sản xuất (E&P) tiên
tiến của công ty, môi trường DELFI cho phép các
công ty năng lượng tạo ra quy trình làm việc theo
hướng dữ liệu mới và áp dụng các công nghệ thay
đổi trò chơi như AI, phân tích và tự động hóa. Khách
hàng và đối tác trên toàn thế giới có thể tích hợp
việc triển khai môi trường DELFI của họ với Nền
tảng Dữ liệu OSDU ™, tiêu chuẩn công nghiệp về dữ
liệu năng lượng.
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Các kết quả
Dự kiến giảm tổng chi phí sở hữu
của khách hàng 10 đến 20%
"Viết một lần, triển khai mọi nơi"
đảm bảo phát triển nhanh hơn các
ứng dụng, quy trình làm việc và nền
tảng tổng thể cho các yêu cầu cụ
thể của khách hàng, dẫn đến cải
thiện khối lượng và tốc độ giới thiệu
và triển khai dịch vụ
Sẽ mở rộng thị trường địa chỉ toàn
cầu từ dưới 50% ngày nay có khả
năng gần như toàn bộ thế giới

Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

Tính cởi mở

Nền tảng và hệ sinh thái
tạo thị trường
Ý tưởng chiến lược lớn nhất của Doanh nghiệp
ảo là sự kết hợp giữa tư duy nền tảng với khái
niệm hệ sinh thái. Doanh nghiệp ảo biến hệ sinh
thái trở thành trọng tâm trong chiến lược của
mình nhằm nâng cao sự đổi mới, tạo thị trường
và nâng cao năng lực một cách vượt trội. Nó đòi
hỏi lãnh đạo phải có tầm nhìn rõ ràng về tiềm
năng tăng trưởng có được từ việc tạo ra các mối
quan hệ chiến lược với các tổ chức khác, cũng
như lợi thế cạnh tranh đến từ việc điều phối nền
tảng kinh doanh mở rộng mà những người khác
mong muốn và cần tham gia.
Tính cởi mở của hệ sinh thái làm tăng phạm vi
tiếp cận và tiềm năng tạo ra giá trị đồng thời cho
phép các thực thể “trong câu lạc bộ” chia sẻ kết
quả kinh doanh tối đa, trong bối cảnh ngành cũng
như với các kết hợp mới giữa các ngành.

Tiềm năng cho hệ sinh thái kết nối với khách
hàng và những người tham gia được đưa ra một
bản phát hành mới thông qua sức mạnh của kết
nối kỹ thuật số và chia sẻ thông tin và kết hợp dữ
liệu mới. Và nhờ các kiến trúc công nghệ được
xây dựng trên các tiêu chuẩn mở, an toàn và các
mạng do phần mềm xác định, sự tham gia như
vậy ngày càng dễ dàng hơn.
Các quy trình kinh doanh được bên ngoài hóa và
quy trình làm việc mở rộng, khác biệt hóa thông
qua sức mạnh tổng hợp của các công nghệ ứng
dụng, tạo ra các cơ hội thị trường mới và cơ hội
tiếp cận thị trường cho tất cả những người tham
gia. Chúng ta có thể thấy các nền tảng và hệ
sinh thái trong ngành và đa ngành cung cấp các
giải pháp và tiêu chuẩn mà các tổ chức cá nhân
không làm được.
Nhiều thách thức lớn hơn mà thế giới đang đối
mặt cần sự hợp tác như vậy. Cho dù đó là quan
hệ đối tác công tư mở rộng (chẳng hạn như các
đối tác cung cấp giải pháp vắc xin cho đại dịch)
hay sự liên kết của các bên tham gia thúc đẩy tác
động bền vững đối với biến đổi khí hậu hoặc an
ninh lương thực, sức mạnh của các nền tảng mở,

Doanh nghiệp ảo biến hệ sinh
thái trở thành trọng tâm trong
chiến lược của mình nhằm nâng
cao sự đổi mới, tạo thị trường
và nâng cao năng lực một cách
vượt trội.
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Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

mở rộng và an toàn là rất rõ ràng .
Liên minh blockchain là một trong những trò chơi
trong hệ sinh thái đa ngành và công nghiệp đã
phát sinh trong vài năm qua. Chúng giúp người
tham gia tin tưởng vào dữ liệu vì chúng loại bỏ
chi phí, tăng hiệu quả và "biết" chắc chắn tất cả
những người tham gia trong suốt quy trình làm
việc.
Các ứng dụng xuất hiện đầu tiên là trong các lĩnh
vực như chuỗi cung ứng, xuất xứ và nhận dạng.
Chúng ta có thể tưởng tượng rằng sự kết hợp giữa
nhận dạng an toàn và đáng tin cậy của những
người tham gia và trạng thái của giao dịch - kết
hợp với tính tức thời của đồng bộ hóa thời gian
thực - sẽ chỉ nâng cao khả năng tồn tại và tính
sáng tạo trong việc định hình các nền tảng và hệ
sinh thái (xem Hình 2).
Quy mô của bước nhảy vọt chiến lược có thể đến
từ tư duy mở, hệ sinh thái và nền tảng là rất đáng
kể và có thể đi đến cốt lõi của cách một tổ chức
nhìn nhận về chính nó. Chuyển đổi thực tế ảo và
các mô hình kết nối mới cho phép những người
tham gia nhỏ hơn, chẳng hạn như SMB và thậm
chí là cá nhân, tham gia vào các cuộc chơi trong
hệ sinh thái mở rộng như vậy khi chúng trở nên
hấp dẫn hơn và gia tăng giá trị cao hơn.
Là bước đầu tiên hướng tới mô hình kinh doanh
nền tảng, nhiều tổ chức tiếp thị các sản phẩm
hoặc dịch vụ vật lý đang tạo ra trải nghiệm kỹ
thuật số mới nâng cao tính nguyên bản. Ví dụ:
các dịch vụ kỹ thuật số hỗ trợ theo dõi máu vật
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lý có thể gửi cảnh báo để kích hoạt thử nghiệm
dược lý.
Sức mạnh của các giải pháp kỹ thuật số trong
việc giảm mạnh các rào cản gia nhập và tạo ra
các tiêu chuẩn chi phí mới cũng là có thật - khi cơ
hội mở rộng để thay thế chi tiêu vốn đắt đỏ bằng
chi phí hoạt động được chia sẻ. Tự động hóa và
phương pháp tiếp cận không chạm củng cố tiềm
năng này.
Ý nghĩa văn hóa của việc trở thành một người
tham gia ảo hiệu quả vào các hệ sinh thái là rất
lớn. Hệ sinh thái cần phải trở thành hệ thống xã
hội chính và là đầu mối tương tác và năng lượng
của các tổ chức tham gia. Tính cách của một tổ
chức và năng lực cốt lõi của nó cần phải phù hợp
với mục đích này. Các nhóm lãnh đạo cần phát
triển sự tin tưởng lẫn nhau khi họ thực hiện các
cam kết chung và tạo ra một nền văn hóa cởi mở,
có nghĩa là từ bỏ nhiều khía cạnh của quyền sở
hữu và kiểm soát độc quyền.
Chúng ta đã thấy rằng những ngoại lệ của cuộc
khủng hoảng COVID đã buộc các thực thể phải
tin tưởng vào mức độ tin cậy, đồng thời bộc lộ
sự yếu kém trong các chuỗi giá trị thương mại và
phụ thuộc lỏng lẻo hơn, thuần túy thương mại.
Sức mạnh của việc sử dụng Quy trình làm việc
thông minh mở và bảo mật như là Chuỗi liên kết
vàng của các mô hình tổ chức chéo mới sẽ giúp
phòng tránh việc nền tảng hoặc hệ sinh thái mắc
lỗi do liên kết yếu nhất của nó.

Hình 2

Các doanh nghiệp ngày càng cởi mở 4
100%

2x
Các mô hình kinh doanh nền tảng

80%

4x
Hệ sinh thái kinh doanh

60%

4x
Mạng lưới đối tác trong ngành

40%

4x

20%

Mạng lưới đối tác ngoài ngành

0%
2018

2020

2022

Những hiểu biết chính

Các nền tảng và hệ sinh thái mở mang đến những con
đường mới để tăng trưởng, hiệu quả và đổi mới.

Quan hệ đối tác đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với
hầu hết các tổ chức để tìm ra giá trị, tập trung vào các tổ
hợp hệ sinh thái ít hơn, sâu hơn để xây dựng chương trình
tăng trưởng của họ.

Các công nghệ mới và đang phát triển dựa trên các
nguyên tắc về tính mở và tiêu chuẩn, như blockchain và
đám mây kết hợp, làm cơ sở tăng tốc cho cơ hội này.
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Phòng khám Cleveland
Tăng tốc khám phá khoa học với công nghệ điện
toán đám mây kết hợp, AI và điện toán lượng tử 5

Các kết quả

Trung tâm y tế học thuật đa khoa phi lợi nhuận
Cleveland Clinic, được xếp hạng số 1 về chăm sóc
tim, đang hợp tác với IBM để thành lập Discovery
Accelerator, một trung tâm sẽ sử dụng công nghệ điện
toán lượng tử, đám mây kết hợp, AI để tăng tốc độ
khám phá trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa
học sự sống.

chương trình hợp tác 10 năm mang đến
các phương pháp khám phá đã được
tăng tốc để thúc đẩy những tiến bộ trong
chăm sóc sức khỏe và khoa học đời sống

Các nhà nghiên cứu của Phòng khám Cleveland sẽ sử
dụng công nghệ tính toán tiên tiến để tạo và phân tích
một lượng lớn dữ liệu nhằm tăng cường nghiên cứu về
gen, bản sao tế bào đơn, ứng dụng lâm sàng, khám
phá hóa chất và thuốc và sức khỏe dân số — bao gồm
các phương pháp tiếp cận mới đối với các mối đe dọa
sức khỏe cộng đồng như đại dịch COVID-19 . Trung
tâm sẽ dựa trên các công nghệ và đổi mới của IBM
thế hệ tiếp theo như tìm kiếm sâu, AI và mô phỏng
lượng tử làm giàu, mô hình sinh và tổng hợp hóa học
tự động do AI điều khiển.
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Truy cập đám mây vào hơn 20 Hệ
thống lượng tử của IBM
1.000+ qubit sẽ được triển khai vào
năm 2023

Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

Sự tăng tốc

Khoa học và
Đổi mới dựa trên dữ liệu
Doanh nghiệp ảo về cơ bản là một doanh nghiệp
hướng tới tương lai và hướng ngoại. Nó không tìm
cách đổi mới hoặc thúc đẩy các quyết định dựa
trên lịch sử và thông tin nội bộ, mà thông qua sự
kết hợp của phân tích dự đoán và tương lai dựa
trên quyền truy cập lớn vào dữ liệu và các loại
công nghệ trí thông minh đám đông và nhóm mới.
Doanh nghiệp ảo cũng khắt khe hơn, theo đuổi
cách tiếp cận khám phá khoa học sâu hơn để đổi
mới. Và với vắc-xin COVID hiện đang được phát
triển và thử nghiệm trong vài tháng thay vì nhiều
năm, khám phá khoa học là khái niệm theo từng
ngày. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể áp
dụng một chất tăng tốc tương tự vào đổi mới kinh
doanh?
Thử nghiệm, mô phỏng và kiểm tra các giả thuyết
từ lâu đã trở thành cốt lõi của khám phá khoa
học. Đối với Doanh nghiệp ảo, quyền truy cập vào
các công nghệ theo cấp số nhân như AI, IoT và
điện toán lượng tử cho phép các quy trình tương
tự cho doanh nghiệp — nhanh hơn bao giờ hết —
và trên nhiều ngành khác nhau (xem Hình 3).

Tất cả điều này hiện có thể được thực thi trong
thời gian thực thông qua hệ sinh thái và Quy trình
làm việc thông minh, cho phép Doanh nghiệp ảo
xác định và khai thác các nhóm giá trị mới nhanh
hơn và tốt hơn. Phát triển nhanh và cách tiếp
cận IBM Garage là những ví dụ tuyệt vời về cách
chúng ta thấy sức mạnh của thử nghiệm phát
triển từ việc đồng sáng tạo, thông qua đồng thực
hiện, đến hợp tác để đạt được tác động trên quy
mô lớn.
Các nhà khoa học dữ liệu tận dụng các kiến trúc
mở trong Doanh nghiệp ảo và hệ sinh thái của nó
để nhân lên lợi ích của việc chia sẻ dữ liệu, bao
gồm cả những thông tin chi tiết nhỏ chỉ có thể
thực hiện được với số hóa cực đoan. Mạng nơ-ron
và các kỹ thuật khác cho phép phân rã các vấn
đề quan trọng và phức tạp nhất, tạo điều kiện xác
định các giải pháp mới thú vị và mới lạ.
Khi AI và công nghệ học máy cho phép nhận
dạng hình mẫu tốt hơn bao giờ hết, các giải pháp
tối ưu hóa quy trình làm việc trở nên rõ ràng hơn
và mạnh mẽ hơn, tiếp tục duy trì các luồng quy
trình công việc vàng trong toàn doanh nghiệp,
các nền tảng và hệ sinh thái của nó. Các mối
quan hệ đối tác và tập đoàn liên ngành cũng có
thể được khuếch đại bằng cách áp dụng thông
minh các phương pháp khoa học để thúc đẩy các
đổi mới trong toàn hệ sinh thái.

Doanh nghiệp ảo và hệ sinh
thái của nó sử dụng các kiến
trúc mở để nhân lên lợi ích
của việc chia sẻ dữ liệu.
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Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

Theo cách tương tự, máy tính lượng tử - có khả
năng phân tích các vấn đề trong vài phút mà máy
tính truyền thống phải mất hàng thế kỷ mới hoàn
thành - cũng mở ra tiềm năng cách mạng hóa
các lĩnh vực như hậu cần và vật liệu hoặc khám
phá thuốc. Quy trình làm việc được hỗ trợ lượng
tử và quy trình khám phá được tăng tốc có thể
giúp Doanh nghiệp ảo suy nghĩ lại và tái tạo hoàn
toàn quy trình công việc hiện có, mang lại phương
pháp luận mới, hiệu quả và cách thu hút khách
hàng, đối tác và nhân viên. Quy trình làm việc
thông minh mở rộng sẽ được thiết lập để giảm tải
các tác vụ cụ thể cho máy tính lượng tử và sự đổi
mới sẽ bắt nguồn từ đó.
Đổi mới dựa trên dữ liệu hoạt động ở nhiều cấp
độ trong Doanh nghiệp ảo. Nó có thể là ở cơ sở
của thông tin chi tiết được rút ra từ một phân tích
cụ thể về dữ liệu khách hàng thúc đẩy việc định
hình lại đề xuất dịch vụ. Nó có thể nằm trong bối
cảnh của một quy trình làm việc, nơi việc giám
sát và khai thác liên tục các hoạt động và hiệu
suất trong một quy trình có thể làm nổi bật các
lĩnh vực cần cải tiến và tự động nhắc nhở hoặc
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cần con người can thiệp nhanh chóng. Nó cũng
có thể diễn ra ở cấp nền tảng, nơi có thể hình
dung các cơ hội kết hợp sâu hơn từ việc thu hút
các nguồn dữ liệu từ khắp doanh nghiệp và các
đối tác kinh doanh để xác định khoảng trống thị
trường và đổi mới sản phẩm hoặc dịch vụ. Tuy
nhiên, trong các hệ sinh thái rộng lớn, tiềm năng
lớn nhất cho ý tưởng và đột phá có thể được nhìn
thấy, nơi quy mô dữ liệu, đầu vào và người tham
gia tuyệt đối thúc đẩy tăng tốc không chỉ quá
trình hình thành ý tưởng, mà quan trọng hơn là
việc thực hiện và mở rộng quy mô những phát
minh. Chính vì lý do này mà các mô hình và hệ
sinh thái ảo sẽ ngày càng trở thành giải pháp cho
những thách thức lớn nhất mà chúng ta phải đối
mặt.

Đổi mới dựa trên dữ liệu xảy ra ở
nhiều cấp độ của Doanh nghiệp
ảo: trong phân tích dữ liệu cơ
bản, trong quy trình làm việc, ở
cấp nền tảng và thậm chí trên
các hệ sinh thái rộng lớn.

Hình 3

Khoa học và khám phá thúc đẩy sự đổi mới trong các ngành — và tạo nên 52 nghìn tỷ đô
la trong số 88 nghìn tỷ đô la của nền kinh tế thế giới 6

Khoa học và khám phá
với tư cách là một công
việc kinh doanh

Các doanh nghiệp
dựa vào khoa học và
khám phá

Doanh nghiệp dựa
trên thông tin và
khám phá

6,5T USD
Hàng không vũ trụ và quốc phòng,
Hóa chất, Khoa học đời sống, Vật liệu

25,9T USD
Hãng hàng không, Ô tô, Phần cứng công nghệ B2B, Vận tải thương mại, Mặt hàng thiết
yếu tiêu dùng, Năng lượng và tiện ích, Dịch vụ chăm sóc sức khỏe, Hàng hóa công
nghiệp, Dịch vụ CNTT, Thiết bị y tế

20,3T USD
Ngân hàng, Hàng tiêu dùng, Thương mại điện tử, Thị trường
tài chính, Bảo hiểm, Bán lẻ, Phần mềm, Telco

Những hiểu biết chính

Doanh nghiệp ảo về cơ bản hướng ngoại và hướng đến
tương lai, tận dụng các loại dữ liệu và trí tuệ mới.

Nó áp dụng các nguyên tắc khám phá khoa học để đổi mới
doanh nghiệp, nền tảng và hệ sinh thái cùng với các sản
phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh của mình.

Các loại dữ liệu mới và công nghệ mới nổi — chẳng hạn
như khai thác quy trình, mạng nơ-ron, công nghệ trí tuệ
nhóm và điện toán lượng tử — mở ra những cơ hội hoàn
toàn mới để đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và đổi mới có
mục tiêu và dựa trên thông tin chi tiết.
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we.trade
Đơn giản hóa giao dịch với Quy trình làm việc
thông minh 7
Được thành lập bởi một tập đoàn các ngân hàng lớn ở
Châu Âu, we.trade sử dụng công nghệ blockchain để
kết nối người mua, người bán, ngân hàng, công ty bảo
hiểm và các tổ chức hậu cần với khả năng truy xuất và
thông minh dữ liệu cao hơn. Nền tảng độc nhất vô nhị
này giúp đơn giản hóa giao dịch xuyên biên giới, tăng
cường độ tin cậy và minh bạch hơn, đồng thời mở ra thị
trường mới cho những người tham gia bằng cách giảm
bớt các rào cản để tham gia vào hệ sinh thái.
Nền tảng we.trade hợp lý hóa quy trình cho vay tài trợ
thương mại, giảm bớt va chạm và hỗ trợ các công ty
khi họ mở rộng sang các thị trường mới. Ngoài việc
cung cấp cho các nhà giao dịch quyền truy cập đáng
tin cậy vào các dịch vụ bảo hiểm, xếp hạng tín dụng và
hậu cần, nền tảng này còn giúp giảm thiểu rủi ro đối
tác, tự động hóa các giao dịch và tích hợp hệ sinh thái
thương mại đầu cuối.
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Các kết quả
giảm 80% chi phí xử lý giao dịch
Phát triển để bao gồm 17 ngân hàng ở
15 quốc gia kể từ năm 2019
Theo dõi và truy dấu Hơn 400 đơn vị
vận chuyển

Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

Nhanh nhạy

Quy trình làm việc thông
minh mở rộng
Quy trình làm việc thông minh là chất kết dính
hoặc xương sống của Doanh nghiệp ảo tạo ra
Chuỗi liên kết vàng về mục đích, ý định và giá trị.
Những người tham gia hoạt động theo quy trình
làm việc, cho dù họ ở bên trong tổ chức, trong
quan hệ đối tác hay xa hơn trong hệ sinh thái của
nó, cần phải phù hợp với mục đích đó và họ phải
cung cấp trải nghiệm tích hợp, nhất quán.
Các quy trình làm việc này cuối cùng là để phục
vụ khách hàng cuối cùng, những người trải
nghiệm giá trị tập thể của họ. COVID chắc chắn
đã thúc đẩy tầm quan trọng của Quy trình làm
việc thông minh mở rộng trong việc cung cấp trải
nghiệm chuyển đổi ở tốc độ và quy mô.
Hiệu quả của Quy trình làm việc thông minh mở
rộng cũng phụ thuộc vào tốc độ đồng hồ, độ
chính xác và bảo mật của tất cả những người
tham gia. Tính mở và khả năng tương thích của
quy trình làm việc đặt ra ranh giới cho việc mở
rộng tạo giá trị và đòn bẩy. Chúng tôi đã thấy sức
mạnh của việc xem xét các quy trình làm việc
trong doanh nghiệp và sử dụng chúng để điều
khiển các quy trình lịch sử.

Chúng tôi càng mở rộng phạm vi quy trình làm
việc và càng có nhiều khả năng kết nối đầu cuối
giữa các khách hàng của quy trình làm việc và
những người tham gia đóng góp, thì kết quả kinh
doanh sẽ càng lớn. Bằng cách mở rộng phạm vi
này tập trung sâu hơn vào khách hàng, nhà cung
cấp và các bên liên quan khác, tiềm năng giá trị
của Doanh nghiệp ảo có thể được khuếch đại
theo cấp số nhân.
Khi Quy trình làm việc thông minh mở rộng trở
thành nền tảng thực sự với các thuộc tính thu hút
hàng loạt người tham gia, chúng trở thành mô
hình khởi tạo Doanh nghiệp ảo và các nền tảng và
hệ sinh thái liên quan của nó. Cơ hội để xác định
tiềm năng cải tiến bằng cách áp dụng kết hợp các
công nghệ theo cấp số nhân, được triển khai để
vận hành theo quy trình công việc mở rộng, thúc
đẩy chuyển đổi mô hình kinh doanh và hiệu suất
cấp độ tiếp theo. Do đó, quy trình làm việc xác
định được lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt của
doanh nghiệp mở rộng hiện đại.
Chuyển đổi thực tế ảo trở thành một loại công
nghệ phát triển cấp số nhân khác có thể thúc
đẩy các cơ hội hiệu suất mới. Tiềm năng chuyển
đổi tài sản vật chất sang các thực thể kỹ thuật
số; Capex sang Opex; và mọi người, nhóm và văn
phòng sang các mô hình tham gia mới cho thấy
các nhóm giá trị mới.`
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Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

Chúng tôi đã thấy những cải tiến về năng suất
phát sinh từ các mô hình làm việc từ xa và sự trì
hoãn hàng loạt của các tổ chức cũng như sự phức
tạp của quy trình từ các phương pháp tiếp cận
kỹ thuật số không chạm. Những điều đó, kết hợp
với tự động hóa cực độ và đòn bẩy là sự phổ biến
của bot, đã mở ra cơ hội cải tiến quy trình làm
việc mới, cũng như sự phát triển của các mô hình
"song sinh kỹ thuật số" toàn diện hơn.
Tiềm năng đưa sự phụ thuộc địa điểm ra khỏi
phương trình là rất lớn và mở ra các nhóm chi phí
lao động mới, các Trung tâm xuất sắc ảo và định
nghĩa lại các không gian trong đó Quy trình làm
việc thông minh hoạt động. Có thể mường tượng
ra các mô hình kinh doanh kỹ thuật số hoàn toàn
mới, chẳng hạn như thị trường, công ty tổng hợp
và tập đoàn được hỗ trợ bởi công nghệ, vượt trên
ranh giới địa lý.
Dữ liệu thúc đẩy Quy trình làm việc thông minh,
nơi các tính năng bổ sung và kết hợp dữ liệu mới
sẽ được khám phá. Các tiêu chuẩn dữ liệu và đòn
bẩy của các giao thức mở có thể mở rộng tiềm
năng thử nghiệm và đổi mới với các đối tác. Điều
này tạo ra một trong những trình điều khiển cho
kiến trúc đám mây kết hợp mở (xem "Mạng và
đám mây kết hợp bảo mật mở") khi tốc độ truy
cập dữ liệu trở nên quan trọng đối với các quy
trình thời gian thực mới.
Để mang lại lợi ích tối đa, các quy trình làm việc
cần phải được điều chỉnh, cho dù chúng ở trong
nội bộ tổ chức, trong quan hệ đối tác hay xa hơn
nữa, với một mục đích chung. Họ cần tập hợp
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vượt trên khuôn khổ và cung cấp trải nghiệm tổng
thể nhất quán. Hiệu quả của quy trình làm việc,
và theo ngụ ý, Doanh nghiệp ảo phụ thuộc vào
tốc độ, độ chính xác và bảo mật của mọi tổ chức
và cá nhân tham gia (xem Hình 4).
Việc tái phát minh Quy trình làm việc thông minh
mở rộng có thể vượt ra ngoài quy trình của nhân
viên làm việc tri thức ảo vào thế giới kỹ thuật và
sản xuất. IoT và cảm biến đưa thông tin từ rìa của
doanh nghiệp - hoặc trong cốt lõi của cơ cấu máy
móc chế tạo - vào quy trình làm việc để tự động
hóa, hiểu biết sâu sắc và dự đoán xa hơn nữa.
Là Chuỗi liên kết vàng của Doanh nghiệp ảo, quy
trình làm việc mở rộng trở thành cơ chế truyền
tải trải nghiệm và giá trị của hệ sinh thái mà nó
xuyên suốt. Quy trình làm việc trở thành xương
sống của thông tin và mối quan hệ đáng tin
cậy và là kho lưu trữ các quy tắc và thuật toán
tự động thúc đẩy việc đưa ra quyết định quan
trọng, ngay lập tức.

Quy trình làm việc phải được
điều chỉnh để hướng tới một
mục đích chung; họ cần vượt
trên khuôn khổ và cung cấp
trải nghiệm tổng thể nhất
quán.

Hình 4

Quy trình làm việc thông minh mở rộng tích
hợp các thành phần và hệ sinh thái ảo 8
Hệ sinh thái

IOT

AI

Thị trường

Quy trình làm việc thông minh mở rộng

Kết quả

Chuỗi liên kết vàng

Blockchain

Tự động hóa

Giá trị gia tăng ảo hóa
Capex > Opex
Bản sao số

Kỹ năng từ xa

Cảm biến

Không chạm

Những hiểu biết chính
Quy trình làm việc thông minh mở rộng là Chuỗi liên kết
vàng của Doanh nghiệp ảo tích hợp trải nghiệm người dùng
cuối về doanh nghiệp, nền tảng và hệ sinh thái của doanh
nghiệp.
Giá trị có thể được khuếch đại theo cấp số nhân nếu Quy
trình làm việc thông minh mở rộng phạm vi sâu hơn đến
khách hàng, nhà cung cấp, đối tác hệ sinh thái và các bên
liên quan khác.

Chuyển đổi thực tế ảo gia tăng cơ hội để nâng cao hiệu quả
và hiệu quả của Quy trình làm việc thông minh và các nền
tảng mà chúng hỗ trợ.

19

OREN
Shell và IBM: Thúc đẩy sự bền vững thông qua
chuyển đổi kỹ thuật số 9
Shell, với mối quan hệ khách hàng lâu đời của mình
trong hệ sinh thái khai thác, đã hợp tác với IBM để
khởi động Oren, thị trường B2B kỹ thuật số đầu tiên
của ngành. Nó được tạo ra để đẩy nhanh việc áp
dụng các dịch vụ kỹ thuật số trong khai thác bằng
cách quản lý các giải pháp và dịch vụ - bao gồm cả
những giải pháp nhằm mục đích bền vững - và kết
nối người mua và người bán trên một nền tảng mở.
Được thiết kế với mục đích dễ sử dụng, Oren đơn
giản hóa nhiệm vụ khó khăn của chuyển đổi kỹ
thuật số bằng cách cung cấp một cửa hàng tổng
hợp các giải pháp, dịch vụ và các giải pháp tích hợp
riêng. Oren hướng dẫn và hỗ trợ các công ty khai
thác theo con đường chiến lược để đạt được sự
bền vững bằng cách đưa ra các lộ trình kỹ thuật số
dài hạn để số hóa các hoạt động của họ, tăng hiệu
quả, giảm lượng khí thải và nâng cao giấy phép hoạt
động xã hội của họ.
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Các kết quả
Thị trường kỹ thuật số B2B đầu tiên
cho ngành công nghiệp khai thác
Trên 60 giải pháp sẵn sàng để sử
dụng
Các công cụ của hệ sinh thái để hỗ trợ
đạt được các mục tiêu giảm phát thải
carbon và không phát thải carbon

Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

Mục đích

Tính bền vững và tác động
Các bài học từ cuộc khủng hoảng COVID về tính
liên kết toàn cầu và vai trò của thiên nhiên và
mối quan hệ của nó đối với nhân loại được đưa
ra trong bối cảnh tập trung đổi mới vào tính bền
vững và việc thiết lập các mục tiêu mới về môi
trường, xã hội và quản trị cho doanh nghiệp đang
xuất hiện đồng đều. trước đại dịch. Chúng tôi đã
thấy rằng sự chuyển đổi sang các mô hình làm
việc ảo hơn, ít đi lại hơn và mức độ hoạt động đô
thị thấp hơn và thương mại vật chất toàn cầu đã
tạo ra tác động có ý nghĩa đối với chất carbon
trong khí quyển.
Sự phát triển đối với Doanh nghiệp ảo củng cố xu
hướng này và có thể là một phần của sự thay đổi
cấu trúc hơn sang một hành tinh bền vững. Mối
liên hệ giữa mục đích kinh doanh với mục đích
rộng lớn hơn đã nảy sinh khi các công ty tìm cách
huy động vốn của các bên liên quan và khi khách
hàng và nhân viên tìm cách mua hàng và lựa chọn
công việc dựa trên các giá trị của tổ chức mà họ
đang tương tác.

Các hệ sinh thái mở rộng của Doanh nghiệp ảo
hoạt động với Quy trình làm việc thông minh tự
động, tập hợp tài sản được tái cấu trúc lại và đòn
bẩy dữ liệu thông minh có tiềm năng đạt được
mức độ tác động mới này. Các mối quan hệ đối
tác theo nhóm tính chất sẽ được tạo thành từ
những người tham gia với các giá trị chung.
Tất cả điều này đang xảy ra chống lại sự tập trung
ngày càng tăng vào chủ nghĩa tư bản của các bên
liên quan, nơi mục đích của doanh nghiệp đã
được mở rộng đến tác động xã hội của nó. Tất cả
các vấn đề lớn mà thế giới phải đối mặt - từ sức
khỏe, khí hậu và an ninh lương thực đến bất bình
đẳng - hiện đang được các quan hệ đối tác và hệ
sinh thái nhắm đến.
Chúng tôi thấy các công ty đang cạnh tranh
để dẫn đầu trong việc định hình các nền tảng
chuyển đổi mới và mở ra các mô hình liên doanh
và đối tác sáng tạo mới. Doanh nghiệp ảo là
phương tiện hoàn hảo để tạo điều kiện thuận lợi
cho những động thái này với cách tiếp cận mở mà
trong đó có thể đưa vào và tổ chức các mô-đun
tác động qua các hệ sinh thái.
Sự ra đời của Doanh nghiệp ảo cũng cho phép
tích hợp tính bền vững vào tính chất của công
ty. Các tổ chức có thể đưa tính bền vững vào nội
dung, đề xuất giá trị, quan hệ đối tác kinh doanh
và chiến lược thu hút khách hàng để thực sự tạo
ra sự khác biệt bằng cách tác động đến cách con
người đối xử với nhau và hành tinh, khuyến khích
các hành vi góp phần tạo nên dấu ấn sinh thái
tích cực. Ngoài ra, họ có thể tận dụng điểm độc
đáo này kịp thời thông qua việc tạo ra các sản
phẩm và dịch vụ sáng tạo được liên kết cụ thể với
các nỗ lực bền vững.
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Chuyển đổi thực tế ảo có tiềm năng đóng một
vai trò to lớn trong hành trình phát triển bền
vững chung của chúng ta. Nó có thể hỗ trợ quá
trình giảm phát thải cacbon thông qua truy cập
kỹ thuật số, làm việc từ xa, giảm không gian văn
phòng và việc đi lại, đồng thời có thể củng cố và
tăng cường nền kinh tế tuần hoàn thông qua sức
mạnh của công nghệ theo cấp số nhân. Ví dụ,
phân tích được áp dụng cho xuất xứ và khả năng
dự đoán của chuỗi cung ứng mở rộng có thể giảm
lãng phí và điều chỉnh tiêu thụ với nguồn cung
ứng và giúp tổ chức để tái sử dụng. Các động cơ
mới để giảm thiểu phát thải carbon và năng lượng
tái tạo sẽ xuất hiện khi tiến bộ công nghệ khí
hậu được đưa vào sâu hơn trong các thước đo và
thước đo thành công cho tất cả các thực thể.
Chúng ta đã thấy các ví dụ về các digital twins
được áp dụng để mô phỏng các hoạt động bền
vững trong cơ sở hạ tầng lớn. Chúng tôi có các ví
dụ về Sân bay Hồng Kông và Cảng Rotterdam, nơi
sự kết hợp của đổi mới công nghệ vận hành, đầu
ra tái tạo và tương tác giữa người và máy đang
mang lại kết quả tốt hơn cho các tổ chức này, hệ
sinh thái của họ và toàn thế giới. 10 Phương pháp
kỹ thuật số song sinh đang trở thành một giải
pháp cơ bản để thiết kế, mô hình hóa và giám sát
tác động của các quyết định đối với thế giới thực.
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Cách thức làm việc sẽ được thay đổi mãi mãi, và
sự công nhận rõ ràng về sức khỏe và sự an lành
của nhân viên và các bên liên quan sẽ vẫn là ưu
tiên hàng đầu. Khi Doanh nghiệp ảo phát triển
các mạng lưới hoạt động và mô hình nhóm mới,
nó sẽ cần phải nhận ra điều này về mặt sức khỏe,
các chứng nhận và khả năng cung cấp làm nền
tảng cho chúng. Công nghệ sẽ đóng một vai trò to
lớn trong việc này, và mối quan hệ giữa nhân viên
và người sử dụng lao động với CNTT của tổ chức
— mà chúng tôi đã thấy đã thay đổi trong năm
qua — sẽ được đưa lên một cấp độ phong phú
hơn nhiều. Doanh nghiệp sẽ được đưa vào ngôi
nhà của nhân viên, dẫn đến một mối quan hệ mới
giữa công việc, nhân viên, gia đình của họ và cộng
đồng nói chung (xem Hình 5).

Doanh nghiệp ảo phát triển giúp
củng cố xu hướng toàn cầu hướng
tới nhiều mô hình làm việc thực tế
ảo hơn, ít đi lại hơn, ít hoạt động
đô thị hơn và ít buôn bán vật chất
hơn.

Hình 5

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bày tỏ mối quan tâm
nhiều hơn đến con người và hành tinh hơn bao giờ hết 11
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Những hiểu biết chính
Tính bền vững và mục đích của công ty là yếu tố ngày
càng quan trọng tạo nên thành công với khách hàng,
nhân viên, đối tác hệ sinh thái và cộng đồng nói chung.

Chuyển đổi thực tế ảo mở rộng khả năng của các tổ chức
để mở ra các cơ hội kinh tế mới, đồng thời trở nên bền vững
hơn.

Hệ sinh thái và các nền tảng công nghệ của chúng sẽ là
trọng tâm của việc giải quyết những thách thức phức tạp và
mang lại mục đích cho khách hàng và nhân viên.
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Orange France
Kết nối tài năng và công nghệ 12

Các kết quả

Công ty viễn thông quốc gia hàng đầu Orange
France cần phát triển các dịch vụ khách hàng
mới trên các kênh kỹ thuật số. Công ty đã phát
triển một chương trình Orange Campus toàn
diện để nâng cao năng lực kỹ thuật số của nhân
viên.

50% lực lượng lao động tham
gia vào quá trình chuyển đổi đã
đạt được các kỹ năng kỹ thuật số
mới thông qua Orange Campus

Sử dụng các studio đồng sáng tạo, Orange
France đã hình thành một tầm nhìn về cách tài
năng và công nghệ của con người có thể kết
hợp nhuần nhuyễn với nhau. Trong quá trình
này, 150 vai trò hiện tại đã được thu hẹp xuống
còn 30 vai trò hàng đầu và 80 năng lực kỹ
thuật số cho lực lượng lao động của ngày mai
đã được xác định. Orange France đã tổ chức
lại các lộ trình đào tạo và tăng cường khả năng
dịch chuyển nghề nghiệp bằng cách giúp nhân
viên có được các kỹ năng kỹ thuật số mới và
quan trọng.
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Tăng 150% doanh số bán hàng
của khách hàng trên các kênh kỹ
thuật số với+10 NPS điểm
Tăng 30% dịch vụ tự phục vụ
kênh kỹ thuật số với hỗ trợ kỹ
thuật số đầy đủ

Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

Văn hóa

Quan hệ đối tác toàn diện
về con người và công nghệ
Các đặc điểm rõ ràng nhất của Doanh nghiệp ảo
là giao diện mới giữa con người, hệ sinh thái và
các công nghệ theo cấp số nhân mà họ tiếp cận.
Khi vị trí trở nên ít quan trọng hơn, cơ hội tiếp cận
các kỹ năng và năng lực từ bất kỳ đâu trở thành
hiện thực. Khả năng tiếp cận mở rộng này cho mọi
người trong tổ chức của bạn, từ các tổ chức đối tác
và lực lượng đông đảo hơn thông qua các hệ sinh
thái, có tiềm năng rất lớn. Đồng thời, hiệu quả của
sự hợp tác mở rộng và năng động này đòi hỏi quy
trình làm việc mạnh mẽ và xác định cụ thể cũng
như các công cụ và hệ thống dễ sử dụng.
Đối với mọi người, Doanh nghiệp ảo vừa là cơ hội
vừa là mối đe dọa. Có cơ hội để nâng cao kỹ năng
của bạn trong các lĩnh vực mới thông qua sức
mạnh của kết nối toàn cầu, nhưng tương tự như
vậy, việc tiếp cận các kỹ năng có thể vượt trội kỹ
năng của bạn cũng dễ dàng hơn. Do đó, nó nâng
cao cấp độ bắt buộc đối với việc học liên tục và
mở rộng, cũng như sự liên kết của các phương
pháp tiếp cận linh hoạt. Khái niệm về nhân viên
được mở rộng để xem xét lại theo cách mở rộng ra
ngoài nền kinh tế lao động hợp đồng đến một cách
tiếp cận có chủ ý về cấu trúc tổ chức và xây dựng
năng lực. Do đó, Doanh nghiệp ảo sẽ cần một
chiến lược lực lượng lao động rõ ràng, được sáng
tạo lại và cởi mở.

Doanh nghiệp ảo cần phải là những thực thể
mà các nhà lãnh đạo, nhân viên và các bên
liên quan có niềm tin mới vào dữ liệu và công
nghệ như những động lực chính của việc ra
quyết định và các quy tắc cốt lõi của mô hình
hoạt động. Công nhân kỹ thuật số và bot sẽ
đưa ra nhiều quyết định hơn có tác động lớn
hơn. Khả năng có thể xây dựng những thứ này
theo cách có thể dự đoán được, phù hợp với
bối cảnh và tiến bộ sẽ là một thách thức.
Điều rất quan trọng, Doanh nghiệp ảo có tiềm
năng trở thành một công cụ thúc đẩy sự hòa
nhập và đa dạng lớn khi các bộ phận, tổ chức,
khu vực địa lý và nguồn gốc khác nhau tham
gia vào các quy trình công việc mở rộng được
tạo ra. Có một cơ hội để tạo ra những "đường
thăng tiến" mới vào nền kinh tế toàn cầu cho
những người hiện chưa tham gia thông qua
các nền tảng mở đáng tin cậy và quy trình làm
việc mở rộng. Các rào cản gia nhập có thể
được hạ xuống và các mô hình ảo có thể loại
bỏ nhu cầu di cư để tiếp cận hoạt động kinh
tế. Nhưng tiềm năng mở trong lĩnh vực này
không chỉ đơn giản là do công nghệ hoặc nền
tảng hấp dẫn.

Doanh nghiệp ảo có thể là một
công cụ thúc đẩy hòa nhập và
đa dạng lớn khi các bộ phận, tổ
chức, khu vực địa lý và bối cảnh
khác nhau tham gia vào các quy
trình công việc mở rộng.
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Cần có một sự cởi mở sâu xa trong văn hóa và
các giá trị của tổ chức và hệ sinh thái của nó để
chấp nhận và đánh giá cao sự đa dạng của những
đóng góp và sự đa dạng của mọi người. Các định
nghĩa hẹp hoặc định nghĩa không được cân nhắc
cẩn thận về nhóm Doanh nghiệp ảo thực sự có
thể gây thiệt hại cho sự đa dạng của nhóm nếu
tư tưởng nhóm phát triển mạnh trong các bong
bóng xa xôi, thiếu kết nối.
Khi sự tự động hóa cực độ, số hóa và thuật toán
trở thành tiêu chuẩn và mọi người bị phân tán
trong các môi trường làm việc xa hơn, tất nhiên,
nguy cơ tính nhân văn của Doanh nghiệp ảo sẽ
phải chịu áp lực. Chúng ta có thể thấy rằng một
số mô hình làm việc mới đã mở rộng khả năng
của các nhóm và cá nhân để đối phó với thế giới
nhập nhàng giữa gia đình và cơ quan.
Chúng tôi đã thấy các công nghệ như cuộc họp
video thống trị các tương tác ảo của tất cả chúng
ta. Mặc dù "giao dịch" làm việc chung đã có thể
thực hiện được, nhưng chất kết nối của sự đồng
cảm, cộng tác và mạng lưới đang bị xói mòn.
Chúng tôi bỏ lỡ sự tình cờ của những khoảnh
khắc thoải mái sảng khoái trong khi những thách
thức về sức khỏe tinh thần của những tương tác
từ xa cô đơn kéo dài không hiển lộ qua Zoom,
Teams hoặc Webex.
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Doanh nghiệp ảo và ban lãnh đạo của doanh
nghiệp đó sẽ cần phải chủ động giải quyết
những thách thức này. Đưa "con người" trở
lại máy là điều quan trọng trong khi các biện
pháp can thiệp điều hành đích thực sẽ phải trả
giá đắt. Một môi trường làm việc kết hợp hơn
đang trở thành sự bình thường mới, với các
quy tắc tham gia mới cho các nhóm và tổ chức
liên quan đến cách thức và địa điểm làm việc,
giám sát và lãnh đạo (xem Hình 6).
Vị trí, thiết kế và quy mô văn phòng sẽ trở
thành một yếu tố phức tạp và quan trọng hơn
đối với doanh nghiệp. Sự cân bằng giữa không
gian mở và sự riêng tư sẽ cần phải phát triển
theo quy trình làm việc và các công cụ mà
mỗi nhân viên sử dụng. Ban lãnh đạo doanh
nghiệp sẽ cần phải triển khai các công cụ mới
của thương mại như một yêu cầu thôi thúc
chiến lược, cung cấp một con đường rõ ràng
để đạt được lợi thế cạnh tranh.
Xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp
mạnh mẽ đòi hỏi một lối chơi mới khi doanh
nghiệp ngày càng áp dụng công nghệ thực tế
ảo. Các nhà lãnh đạo sẽ gặp thách thức rong
công tác truyền tải bản sắc doanh nghiệp tích
cực trong một lực lượng lao động trải dài trên
toàn cầu và bao gồm những nhân viên chỉ gặp
mặt qua thực tế ảo. Giao tiếp rõ ràng, dẫn
dắt bằng ví dụ và phản hồi liên tục để thúc
đẩy sự phát triển của nhân viên sẽ là yếu tố
quan trọng để thiết lập một nền văn hóa chiến
thắng.

Hình 6

Sự phát triển của quan hệ đối tác giữa con người và công nghệ 13
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Những hiểu biết chính

Đại dịch đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi thực tế ảo các
tương tác giữa khách hàng và nhân viên, đồng thời định
hình các phương thức làm việc mới lâu dài.

Chuyển đổi thực tế ảo công việc đã mở ra những cơ hội và
thách thức mới cho các tổ chức cũng như nhân viên, nơi
người ta có thể tiếp cận các năng lực toàn cầu một cách dễ
dàng hơn.

Các cách làm việc kết hợp mới đang xuất hiện và sẽ yêu
cầu các công cụ và quy tắc tương tác mới cho mọi người,
nhóm và tổ chức.

27

Delta Air Lines
Hiện đại hóa nền tảng công nghệ 14

Các kết quả

Delta Air Lines hiểu rõ nhu cầu không ngừng phát
triển sự hiện diện của kỹ thuật số và nâng cao
trải nghiệm của khách hàng (và nhân viên). Với
nhu cầu giảm do đại dịch, công ty đã nhận ra một
cơ hội độc đáo để hiện đại hóa nền tảng và hoạt
động kỹ thuật số của mình.

Delta kỳ vọng 90% trở lên các ứng
dụng và cơ sở dữ liệu của họ trong
môi trường đám mây trước 2024

Trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, Delta
đang di chuyển hầu hết dữ liệu và ứng dụng của
mình sang môi trường đám mây để cải thiện trải
nghiệm khách hàng và hiệu quả cao hơn trong
hoạt động kinh doanh của mình. Chuyển sang
kiến trúc đám mây kết hợp mở cho phép áp dụng
cách tiếp cận dựa trên tiêu chuẩn nhất quán để
phát triển, triển khai, bảo mật và hoạt động trên
các đám mây. Kiến trúc đám mây mới của Delta
sẽ giúp kết nối các mạng của nó với nhau, tăng
tính linh hoạt và giải phóng dữ liệu để sử dụng
trên các ứng dụng.
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Delta kỳ vọng cải thiện 30%
+ năng suất phát triển nhờ sự
chuyển đổi này
1.000+ chuyên gia CNTT của Delta
sẽ được đào tạo về phát triển và
phân phối ứng dụng, quản lý dữ
liệu và bảo mật

Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

Khả năng phục hồi

Mạng lưới và Đám mây Kết
hợp Mở và Bảo mật
Tiềm năng cho Doanh nghiệp ảo là rất lớn. Chúng
tôi đã mô tả các nền tảng tạo thị trường mới được
lồng vào trong các mối quan hệ của hệ sinh thái mới
và Quy trình làm việc thông minh mạnh mẽ đang
được tái phát minh thông qua khoa học và đổi mới
dựa trên dữ liệu và mang lại tác động bền vững trên
phạm vi rộng. Chúng tôi cũng khám phá sự thay đổi
trên diện rộng về cách mọi người sẽ tương tác với
công nghệ theo các quy trình làm việc này, tạo ra
sự đồng cảm, năng suất và kinh nghiệm. Tuy nhiên,
không điều gì trong số này sẽ khả thi nếu không có
ứng dụng phù hợp với mục đích và kiến trúc cơ sở hạ
tầng để hỗ trợ nó.
Đại dịch gần đây đã kích hoạt một sự gia tốc tự nhiên
trong việc sử dụng các kiến trúc dựa trên đám mây để
cung cấp các nhu cầu tăng tốc kỹ thuật số linh hoạt và
thích ứng. Nhưng không chỉ "những đám mây" mới sẽ
là nền tảng cho các doanh nghiệp trong tương lai. Chỉ
những công nghệ đám mây phù hợp cho khối lượng
công việc phù hợp trong kiến trúc bao quát phù hợp
mới có thể kích hoạt tính mở và bảo mật.
Doanh nghiệp ảo được kích hoạt rộng rãi nhờ kiến
trúc hiện đại, cởi mở và an toàn được cung cấp bởi
công nghệ đám mây kết hợp. Trong doanh nghiệp,
các đảo ứng dụng tạo ra các ranh giới hạn chế phạm
vi tiếp cận của Quy trình làm việc thông minh và sự
xuất hiện của nhiều giải pháp dựa trên công nghệ
đám mây chỉ tạo ra mức độ rời rạc tiềm tàng mới.

Điều này đã làm tăng giá trị của các kiến trúc mã
nguồn mở có thể vượt trên các môi trường máy
tính lớn, tư nhân và công cộng và củng cố các quy
trình làm việc mở rộng.
Kiến trúc này và các bảng điều khiển đi kèm với
nó cho phép nhiều giá trị hơn khi chúng củng cố
kết nối đối tác và hệ sinh thái bên ngoài doanh
nghiệp. Nhiều hệ sinh thái đa nền tảng mới đang
phát triển đang được hưởng lợi từ khả năng tương
thích với plug-in phát sinh từ các API mở và dịch
vụ siêu vi có thể được chia sẻ, cùng với giá trị sâu
sắc đến từ tính linh động của dữ liệu giữa các đối
tác.
Các giải pháp mã nguồn mở là một hiệu ứng cấp
số nhân hơn nữa cho việc hợp tác và xây dựng
các khả năng được chia sẻ có thể giải phóng giá
trị đa chức năng và liên ngành mới. Các giải pháp
được tạo ra thông qua các mô hình như vậy dựa
trên sự phát triển và đổi mới của đám đông, và
những đóng góp khác nhau đi kèm với khả năng
tương thích vốn có. Đây là điều cơ bản cho khả
năng thích ứng của Doanh nghiệp ảo.
Mã nguồn mở cũng có tác động rất lớn đến việc
tiếp cận các kỹ năng cần thiết để xây dựng và duy
trì các hệ thống mới này vì các giới hạn và chuyên
môn hóa độc quyền được giảm bớt. Các tổ chức
đang vật lộn với thách thức tái tạo kỹ năng mà họ
phải đối mặt với lực lượng lao động CNTT cũ khi
họ bắt tay vào hành trình chuyển đổi của mình.
Các giải pháp và kiến trúc cơ bản được tận dụng
càng mở hơn — và chúng càng vượt qua thế giới của
máy tính lớn, đám mây tư nhân và công cộng hơn- thì
các nhóm đảm nhận công việc phát triển và bảo trì
càng có thể chuyển đổi và tái sử dụng được.
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Các Bộ phận hình thành
Doanh nghiệp Ảo

CIO và CTO trở thành những thành viên quan trọng
hơn của C-suite không chỉ vì công nghệ đã trở thành
lĩnh vực kinh doanh, mà bởi vì những lời kêu gọi
chiến lược được đưa ra về kiến trúc công nghệ một
lần nữa đã trở thành những yếu tố giới hạn tỷ lệ lợi
thế cạnh tranh. Nhu cầu đưa ra quyết định đúng đắn
liên quan đến các hệ thống doanh nghiệp thế hệ mới
như là xương sống của các nền tảng và Quy trình làm
việc thông minh là điều chủ chốt. Cũng như các lựa
chọn về cơ sở hạ tầng đám mây tại chỗ, tư nhân và
công cộng sẽ hỗ trợ các nhu cầu về dữ liệu và bảo
mật của hệ sinh thái. Và tất cả những điều này được
tính chung trong một tổng chi phí kinh tế có thể linh
hoạt phù hợp với bối cảnh kinh doanh.
Hiện đại hóa ứng dụng phục vụ Doanh nghiệp ảo là
một nhiệm vụ phức tạp và có nguy cơ rất thực tế là
độ phức tạp hệ thống cũ bị thay thế bằng độ phức
tạp của kỹ thuật số và đám mây. Các phương pháp
tiếp cận Agile, DevSecOps và tự động hóa có thể
hữu ích, nhưng chúng vẫn cần các thanh hướng dẫn
và theo dõi để làm cơ sở tổ chức. Sự xuất hiện của
các phương pháp tiếp cận Tháp điều khiển để chỉ
đạo các bộ phận chuyển động của kiến trúc doanh
nghiệp là rất quan trọng và chúng ta có thể hình
dung sự mở rộng của tư duy này để vận hành các
môi trường đầu cuối của hệ sinh thái, được hỗ trợ bởi
các tiêu chuẩn mở.
Tính khả dụng, chất lượng, bảo mật và khả năng mở
rộng dữ liệu sẽ rất quan trọng để Doanh nghiệp ảo
phát triển và điều này cũng có ý nghĩa lớn đối với
kiến trúc công nghệ cơ bản (xem Hình 7).
Khi các giải pháp đa đám mây phát triển mạnh
mẽ theo Quy trình và nền tảng Công việc Thông
minh, nhu cầu ngày càng tăng để hiểu và quản lý
vị trí của — và tốc độ truy cập dữ liệu cung cấp
năng lượng cho chúng. Một điều trớ trêu của thế
giới ảo là lực hấp dẫn của dữ liệu có thể quan
trọng hơn bao giờ hết.
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Tương tự, các giải pháp hoạch định nguồn lực
doanh nghiệp (ERP) dựa trên đám mây đóng một
vai trò quan trọng trong kiến trúc tổng thể — và
là nền tảng chính cho Quy trình làm việc thông
minh. Thông qua tích hợp chính xác các giải pháp
ERP dựa trên đám mây, dữ liệu khác biệt và nền
tảng ứng dụng mở, Quy trình làm việc thông minh
mở rộng hoạt động cùng nhau trên nhiều môi
trường, cung cấp một trụ cột cốt lõi mạnh mẽ cho
Doanh nghiệp ảo.
Bảo mật đã là một trong những yếu tố quan trọng
nhất làm nền tảng cho sự phát triển của nhiều
mô hình kinh doanh và kinh doanh có hỗ trợ công
nghệ. Khi hệ sinh thái doanh nghiệp được mở
rộng sang các đối tác hoặc nền tảng khác, nhu
cầu điều chỉnh lớp bảo mật dọc theo toàn bộ Quy
trình làm việc thông minh chỉ tăng lên.
Dữ liệu và thông tin là nguyên liệu thô của các
quy trình công việc mới này, nhưng giá trị của dữ
liệu đó phụ thuộc rất nhiều vào tính minh bạch,
tin cậy và bảo mật của các nguồn này. Các công
nghệ mới như blockchain có tiềm năng đóng một
vai trò khác biệt và nâng cao về cơ bản trong việc
tăng tốc các mô hình mới này, vì chúng mang lại
sự chắc chắn về danh tính, xuất xứ và hoạt động
dọc theo quy trình làm việc.
Cuối cùng, trong Virtual Enterprise, sức mạnh
của mạng để liên kết những người chơi với nhau
một cách liền mạch, an toàn và theo thời gian
thực cũng rất quan trọng. Mạng do phần mềm
xác định là các giải pháp thích ứng, cùng với các
công nghệ đám mây kết hợp, cung cấp thế hệ kết
nối và khả năng phục hồi mới. Điều này đang xác
định lại vai trò của nhà cung cấp viễn thông và
mở ra lĩnh vực này cho những người chơi mới và
các đối tác hệ sinh thái đang tìm cách cung cấp
các thành phần trong chuỗi giá trị mạng mới này.
Một lần nữa, tính mở của các kiến trúc công nghệ
cơ bản ngày càng trở nên quan trọng hơn.

Hình 7

Mạng và đám mây kết hợp bảo mật mở
là nền tảng cho Doanh nghiệp ảo 15
Hệ sinh thái

AI

Thị trường

IOT

Quy trình làm việc thông minh
mở rộng

Kết quả

Chuỗi liên kết vàng
Blockchain

Tự động hóa

Kết cấu dữ liệu
Kiến trúc vùng chứa mở

Mạng đa âm thanh và mạng kết hợp

Những hiểu biết chính

Tính cởi của Doanh nghiệp ảo cần được kích hoạt bởi kiến
trúc công nghệ đa đám mây kết hợp an toàn mở.

Hệ sinh thái mới và Quy trình làm việc thông minh mở rộng
yêu cầu hiện đại hóa ứng dụng lớn và đổi mới công nghệ để
tận dụng khả năng truy cập dữ liệu, tính linh hoạt và TCO.

Các lựa chọn kiến trúc và đòn bẩy của các giải pháp an
toàn mở với các bộ kỹ năng có thể chuyển đổi là nền tảng
cho sự thành công của Doanh nghiệp ảo.
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Cách tiếp cận Garage như một phương tiện
thực thi cho Doanh nghiệp ảo
Quy mô thay đổi thể hiện qua Doanh nghiệp ảo là
rất lơn và có phạm vi rộng khắp tổ chức và các đối
tác trong hệ sinh thái của nó. Cần phải duy trì sự tập
trung vào mục đích tổng thể của chiến lược, sắp xếp
các bên liên quan chính và đạt được tiến độ tăng tốc
có ý nghĩa trong khi không làm cho doanh nghiệp
chìm trong sự thay đổi hoặc tạo ra "sự hỗn loạn".
Cách tiếp cận Garage là một cách hiệu quả để mang
các thành phần và người chơi khác nhau lại với nhau
trong một kiến trúc thay đổi có thể đi theo các Chuỗi
liên kết Vàng của giá trị; xây dựng các mô-đun cụ
thể có hiệu suất nâng cao; và liên kết mọi người, quy
trình và hệ thống với nhau trên quy mô lớn. Mô hình
Garage về đồng sáng tạo, đồng thực hiện và hợp tác
đã được chứng minh là có hiệu quả trong thế giới ảo
vốn đang là tình trạng bất khả kháng vì đại dịch.

Khả năng mang các kỹ năng, tài năng và kiến thức
đến từ bất cứ đâu là rất hiệu quả. Nó phân chia ranh
giới chức năng trong tổ chức và cho phép các đối
tác trong hệ sinh thái tham gia vào việc đổi mới và
chuyển đổi kỹ thuật số.
Cách tiếp cận này cũng củng cố các lĩnh vực trọng tâm
cốt lõi và mục đích chiến lược, cũng như đưa ra các
quy tắc kiến trúc hoặc đường ray cho các nhóm chức
năng đa chức năng nhanh nhạy hoạt động nội bộ.
Ngoài ra, Garage có dữ liệu làm nguyên liệu thô để
xác định cơ hội và đòn bẩy cho ý tưởng và tác động,
đồng thời có thể bổ sung các giải pháp được cấu hình
sẵn từ hệ sinh thái để đẩy nhanh tiến độ.

Hình 8

Chuyển đổi doanh nghiệp từ hệ thống cũ sang mới 16

Cách tiếp cận Garage

Quy trình làm
việc thông
minh mở rộng
mới
Kết cấu dữ liệu

Kiến trúc vùng chứa mở
Mạng đa âm
thanh và
mạng kết hợp

Hệ thống cũ
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Hệ thống mới

Hướng dẫn hành động cốt lõi của
Doanh nghiệp ảo

Do đó, sáu yêu cầu cấp thiết của Doanh nghiệp ảo có thể được
phân phối và tăng tốc thông qua phương pháp Garage, phù hợp với
Quy trình làm việc thông minh mở rộng cần được xây dựng và lồng
ghép trong một Chương trình chuyển đổi tổng thể rõ ràng. Thông
qua cách tiếp cận này, có thể:

Chào đón
Đổi mới
Mở rộng
Gỡ rối
Trao quyền
Tăng tốc

Chào đón cơ hội hệ sinh thái trong mục đích chiến lược và thiết
kế nền tảng kinh doanh như một động lực thúc đẩy chuyển đổi kỹ
thuật số nhanh chóng
Đổi mới bằng khoa học và các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ
liệu để thúc đẩy tiến bộ trên các quy trình công việc, nền tảng và
hệ sinh thái
Mở rộng quy trình làm việc thông minh để tạo ra các Chuỗi liên kết
vàng khác biệt của sự chuyển đổi kinh doanh dựa trên công nghệ.
Giải quyết những thách thức lớn nhất trong thời đại của chúng ta
thông qua việc điều chỉnh chiến lược và tác động của người điều
hành để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đồng thời xây
dựng mục đích và sự gắn kết của nhóm
Trao quyền cho lực lượng lao động ảo để làm phong phú Quy trình
làm việc thông minh cốt lõi và liên tục thử nghiệm để cải thiện trải
nghiệm của khách hàng và nhân viên
Thúc giục các chương trình thay đổi phức tạp phát triển nền tảng,
hệ sinh thái và quy trình làm việc mở rộng thông qua môi trường
đám mây kết hợp và mạng

Phương pháp Garage kết hợp các thành
phần và người chơi trong một cấu trúc có
thể đi theo Chuỗi liên kết vàng của giá trị;
nâng cao hiệu suất; và gắn kết mọi người,
quy trình và hệ thống với nhau trên quy
mô lớn.
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Đối tác phù hợp cho một thế
giới đang thay đổi
Tại IBM, chúng tôi cộng tác với khách hàng
của mình, tập hợp những hiểu biết sâu sắc
về kinh doanh, nghiên cứu tiên tiến và công
nghệ để mang lại cho họ lợi thế khác biệt
trong môi trường thay đổi nhanh chóng hiện
nay.

Viện Nghiên cứu IBM về Giá trị
Kinh doanh
Viện nghiên cứu IBM về Giá trị Kinh doanh,
một bộ phận của Dịch vụ IBM, phát triển
những hiểu biết chiến lược, dựa trên thực tế
cho các giám đốc điều hành doanh nghiệp
cấp cao về các vấn đề quan trọng của khu
vực công và tư nhân.

Để biết thêm thông tin
Để tìm hiểu thêm về nghiên cứu này hoặc
Viện IBM về Giá trị Doanh nghiệp, vui lòng
liên hệ với chúng tôi tại ibv@us.ibm.com .
Theo dõi@IBMIBV trên Twitter, và để biết
đầy đủ về nghiên cứu của chúng tôi hoặc
đăng ký nhận bản tin hàng tháng của chúng
tôi, hãy truy cập: ibm.com/ibv .
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