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Virtual Enterprise
เทคโนโลยี กำ�ลั งเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบธุ รกิ จของ
องค์ กรต่ างๆ ทั่ วโลก สร้ างโอกาสใหม่ ๆ สำ �หรั บ
การเติ บโตและเกณฑ์ มาตรฐานใหม่ ของต้ นทุ นและ
ประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการใช้ AI ระบบ
อั ตโนมั ติ บล็ อกเชน Internet of Things, 5G
คลาวด์์ และการคำ �นวณควอนตั มในวงกว้ างทำ �ให้
คำ �มั่ นสั ญญาของ Cognitive Enterprises เป็ นจริ ง
เมื่ อเราวางการปฏิ วัตินี้ในบริ บทของโลกเสมื อนจริ ง
ที่ เพิ่ มมากขึ้ น เราจะเห็ นพลั งมากขึ้ นที่ มาจากระบบ
นิ เวศ ดิ จิทัลเวิ ร์กโฟลว์ และองค์ กรแบบมี เครื อข่ ายที่
สามารถทำ �ได้ Virtual Enterprise กำ �ลั งเกิ ดขึ้ นใหม่
โดยได้ รับการสนั บสนุ นจาก "Golden Thread" ของ
คุ ณค่ าที่ ทำ�ให้ องค์ กรเคลื่ อนไหวและเชื่ อมโยงผู้ เข้ า
ร่ วมในระบบนิ เวศ
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บทนำ �
ในช่ วงไม่ กี่ปีที่ ผ่านมา เราได้ ก้าวไปสู่ จุ ดเปลี่ ยนที่ องค์ กร
ต่ างๆ ทั่ วโลกมองหาการใช้ ประโยชน์ จากเทคโนโลยี
แบบองค์ รวมเพื่ อเปลี่ ยนรู ปแบบธุ รกิ จของตน เรา
ได้ เห็ นการเปลี่ ยนแปลงทางดิ จิทัลจากส่ วนหน้ าหรื อ
ส่ วนขอบขององค์ กรไปสู่ แกนกลาง ในขณะเดี ยวกั น
เทคโนโลยี ต่างๆ เช่ น AI ระบบอั ตโนมั ติ Internet of
Things (IoT), blockchain และ 5G ได้ บรรลุ ถึงระดั บ
ที่ สามารถนำ �มาใช้ ประโยชน์ ในวงกว้ างเพื่ อขั บเคลื่ อน
ผลกระทบที่ แท้ จริ งต่ อผลลั พธ์ ทางธุ รกิ จ
องค์ กรในทุ กอุ ตสาหกรรมต่ างต้ องการเป็ นบริ ษัท
ด้ านเทคโนโลยี แพลตฟอร์ ม และประสบการณ์ เรา
ได้ เรี ยกวิ วัฒนาการนี้ ว่าการเกิ ดขึ้ นของ Cognitive
Enterprises ซึ่ งเกิ ดขึ้ นจริ งจากจิ นตนาการของ
แพลตฟอร์ มการทำ �ตลาด การกำ �หนดรู ปแบบ
เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะ และการมุ่ งเน้ นที่ ประสบการณ์ และ
มนุ ษยชาติ อย่ างลึ กซึ้ งยิ่ งขึ้ น
วิ กฤตการณ์ โควิ ดส่ งผลกระทบต่ อ Cognitive
Enterprises เหล่ านี้ และได้ เร่ งเส้ นทางสู่ การ
เปลี่ ยนแปลงทางดิ จิทัล ตอกย้ำ �ความสำ �คั ญของการนำ �
เทคโนโลยี เอ็ กซ์ โพเนนเชี ยลมาใช้ ผลิ ตกระบวนการที่
มี ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และยื ดหยุ่ นมากขึ้ น และ
ชี้ แจงกรณี ของการใช้ ประโยชน์ จากโครงสร้ างพื้ นฐาน
ไฮบริ ดคลาวด์ เพื่ อนำ �เสนอรู ปแบบและบริ การการ
บริ โภคที่ ปรั บเปลี่ ยนได้ เราได้ เห็ นแล้ วว่ าโครงสร้ างหลั ก
สามประการของ Cognitive Enterprise ได้ รับการ
ขยายออกไปตามความเป็ นจริ งใหม่
แพลตฟอร์ มธุ รกิ จที่ ทำ�การตลาดต้ องทำ �ให้ เป็ นดิ จิทัล
ได้ รวดเร็ วยิ่ งขึ้ น และขยายการส่ งเงิ นไปยั งระบบนิ เวศ
และพั นธมิ ตรใหม่ ๆ เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะต้ องจั ดลำ �ดั บ
ความสำ �คั ญของการใช้ ระบบอั ตโนมั ติขั้นสู งและ AI
เพื่ อตอบสนองความต้ องการด้ านการเชื่ อมต่ อและ
บริ การของลู กค้ าและพนั กงานจำ �นวนมาก และคำ �
จำ �กั ดความใหม่ ของประสบการณ์ และมนุ ษยชาติ ได้ เกิ ด
ขึ้ นจากความต้ องการในการรั กษาลู กค้ า พนั กงาน และ
พลเมื องให้ ปลอดภั ยและมี สุขภาพดี
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ความจริ งก็ คือ Virtualization ที่ เกิ ดขึ้ นโดยารแพร่
ระบาดใหญ่ นั้น แท้ จริ งแล้ วเป็ นธี มสำ �คั ญของการ
เปลี่ ยนแปลงที่ มีสำ�คั ญมากขึ้ นเรื่ อยๆ เราเห็ นว่ า
ประสบการณ์ ล่าสุ ดนี้ ช่วยเร่ งการเกิ ดขึ้ นของ Virtual
Enterprise ในฐานะโมเดลองค์ กรและการดำ �เนิ นงานรุ่ น
ต่ อไป (ดู หน้ า 4) Virtual Enterprise ขั บเคลื่ อนโดย
Golden Thread ของเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะที่ เชื่ อมต่ อผู้
เข้ าร่ วมระบบนิ เวศเพื่ อคุ ณค่ าที่ ใช้ ร่วมกั น โดยสร้ าง
ขึ้ นจากตั วขั บเคลื่ อนที่ เราได้ เห็ นมาระยะหนึ่ งแล้ วและ
ยกระดั บศั กยภาพไปสู่ อี กระดั บ Virtual Enterprise
ประเมิ นความต้ องการสิ นทรั พย์ ทางกายภาพ โครงสร้ าง
พื้ นฐาน และความสามารถใหม่ อีกครั้ ง และเปิ ดศั กยภาพ
ในการทำ �ให้ เป็ นดิ จิทัลแบบขั้ นสุ ด เช่ นเดี ยวกั บห่ วงโซ่
คุ ณค่ าที่ ขยายออกไปและแนวทางการเป็ นหุ้ นส่ วนใหม่
ลั กษณะเฉพาะที่ สำ�คั ญที่ สุดประการเดี ยวของ Virtual
Enterprise คื อ "การเปิ ดกว้ าง" การเปิ ดกว้ างนี้ สร้ าง
คุ ณค่ าในสามระดั บ (ดู รูปที่ 1):
ภายใน: ภายในองค์ กร—เชื่ อมต่ อแผนกและหน้ าที่ ใน
เวิ ร์กโฟลว์ การทำ �งานร่ วมกั นและคล่ องตั วมากขึ้ น
ภายนอก: กั บพั นธมิ ตรนอกองค์ กรที่ มีความสำ �คั ญมาก
ขึ้ นในการส่ งมอบวั ตถุ ประสงค์ หลั กของธุ รกิ จ
ข้ างนอก: ด้ วยระบบนิ เวศที่ กว้ างขึ้ นที่ ช่วยให้ เศรษฐกิ จ
ของแพลตฟอร์ มเป็ นจริ งได้ และองค์ กรสามารถใช้
ประโยชน์ จากผู้ ที่ต้องการหรื อจำ �เป็ นต้ องเชื่ อมต่ อกั บ
เจตนารมณ์

รู ปภาพ 1

ส่ วนประกอบมี วิวัฒนาการอย่ างไรใน
การจำ �ลองเสมื อนสามระดั บ 1

ภายใน

ข้ างนอก

ภายนอก

ทางกายภาพ

ที่ แชร์ แพลตฟอร์ มร่ วม

เสมื อน

แพลตฟอร์ มธุ รกิ จ

ห้ างหุ้ นส่ วน

แพลตฟอร์ มแบบเปิ ดระบบนิ เวศ

ภายในองค์ กร

เวิ ร์กโฟลว์ แบบบู รณาการ

เปิ ดเวิ ร์กโฟลว์ แบบขยาย

เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะ

ตามสั ญญา

เข้ าถึ งได้

ว่ าจ้ างเครื่ องมื อ

เครื อข่ าย

มาตรฐาน

ในพื้ นที่ / ส่ วนตั ว

คลาวด์ สาธารณะ

ไฮบริ ดมั ลติ คลาวด์

ในท้ องถิ่ น

ที่ อื่น

ที่ ไหนก็ ได้

การเข้ าถึ งลู กค้ าและเพื่ อนร่ วมงานแบบเสมื อนสุ ดขั้ ว
ในปี ที่ ผ่านมาได้ เร่ งการรี เซ็ ตอิ นเทอร์ เฟซเทคโนโลยี
มนุ ษย์ เครื่ องมื อและวิ ธีการทำ �งานใหม่ ๆ กลายเป็ นเรื่ อง
ธรรมดาในชั่ วข้ ามคื น
ช่ องทางดิ จิทัลได้ กลายเป็ นแหล่ งที่ มาหลั กของการมี ส่วน
ร่ วม ปลดปล่ อยศั กยภาพใหม่ ๆ ให้ กับตลาดและการเข้ า
ถึ ง ตลอดจนสร้ างความท้ าทายใหม่ ๆ ในการสร้ างความ
เห็ นอกเห็ นใจ ความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ และการเชื่ อมต่ อ
ของมนุ ษย์ ความสั มพั นธ์ ในการทำ �งานและการทำ �งาน
ร่ วมกั นยั งได้ รับการทดสอบและเปิ ดใช้ งานโดยโซลู ชัน
ซอฟต์ แวร์ และเทคโนโลยี ที่ล้ำ�หน้ าตลอดเวลา

ประสบการณ์ การแพร่ ระบาดได้ ตอกย้ำ �ระดั บที่ ทุกสิ่ ง
เชื่ อมโยงกั นทั่ วโลกและผลกระทบที่ มนุ ษยชาติ มีต่อตั ว
เองและโลก ดั งนั้ น Virtual Enterprise จึ งดำ �เนิ นการใน
สภาพแวดล้ อมที่ มีวัตถุ ประสงค์ เจตนา และผลกระทบ
ทางสั งคมเป็ นอั นดั บแรก
ศั กยภาพในการปรั บระบบนิ เวศให้ เป็ นแนวทางในการ
แก้ ไขปั ญหาสภาพอากาศ สุ ขภาพ และความเท่ าเที ยม
กั นนั้ นมี อยู่ จริ ง เนื่ องจากความยั่ งยื นและระบบทุ นนิ ยม
ของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยกลายเป็ นความจำ �เป็ นของC
-suite โมเดลธุ รกิ จใหม่ ที่แพร่ หลายมากขึ้ นนี้ จึงมี บทบาท
สำ �คั ญอย่ างยิ่ ง
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Virtual Enterprise มาถึ งแล้ ว

โครงสร้ างของ
Virtual Enterprise
1.
แพลตฟอร์ มและระบบ
นิ เวศในการทำ �ตลาด

Cognitive Enterprise

แพลตฟอร์ มธุ รกิ จที่ สร้ างตลาด

เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะ

ประสบการณ์ องค์ กรและความเป็ นมนุ ษย์

2.
วิ ทยาศาสตร์ และ
นวั ตกรรมที่ นำ�โดย
ข้ อมู ล

3.
เวิ ร์กโฟลว์
อั จฉริ ยะ

5.
ความร่ วมมื อระหว่ าง
มนุ ษย์ กับเทคโนโลยี

6.
ระบบคลาวด์ แบบไฮบริ ด
แบบเปิ ดที่ ปลอดภั ยและเครื อข่ าย
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4.
ความยั่ งยื นและ
ผลกระทบ

การเปิ ดกว้ าง
1. แพลตฟอร์มและระบบนิ เวศในการทำ �ตลาด

การเปิ ดกว้ างเป็ นลั กษณะการกำ �หนดของ Virtual
Enterprise ที่ สำ�คั ญที่ สุดคื อการเปิ ดกว้ างทำ �ให้ เกิ ดการ
เคลื่ อนไหวของการขยายแพลตฟอร์ มทางธุ รกิ จที่ คาดว่ า
จะครอบคลุ มระบบนิ เวศที่ กว้ างขึ้ น เราเห็ นองค์ กรต่ างๆ
ตระหนั กถึ งพลั งของการรวมแพลตฟอร์ มเพื่อยึ ดตลาด
ใหม่ ๆ รวมทั้ งตระหนั กดี ว่าขนาดของผลกระทบที่ จำ�เป็ น
นั้ นต้ องการการจั ดแนวนี้ กับผู้ เล่ นรายใหญ่ อื่นๆ ด้ วยการ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐศาสตร์ ของแพลตฟอร์ มการ
เชื่ อมต่ อแบบเปิ ดและการมี ส่วนร่วมที่ ไม่ ติดขั ด Virtual
Enterprise ช่ วยผู้ เข้ าร่วมทั้ งหมดในแพลตฟอร์ มและ
ระบบนิ เวศตลาดต่ างๆ

การเร่งความเร็ว
2. วิ ทยาศาสตร์และนวั ตกรรมที่ นำ�โดยข้ อมู ล

การเปิ ดกว้ างของ Virtual Enterprise ช่ วยเร่งการเข้ า
ถึ งแหล่ งนวั ตกรรมผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การใหม่ ๆ ต้ องใช้ วิธี
การค้ นพบทางวิ ทยาศาสตร์ ทดลองอย่ างต่ อเนื่ องโดย
อาศั ยการวิ เคราะห์ เชิ งคาดการณ์ และคาดการณ์ โดย
อาศั ยข้ อมู ลจำ �นวนมหาศาลที่ สามารถเข้ าถึ งได้ จากตั ว
เองและคู่ ค้าในระบบนิ เวศ อุ ตสาหกรรมจำ �นวนมากขึ้ น
เรื่อยๆ เห็ นคุ ณค่ าที่ เคยสงวนไว้ กับอุ ตสาหกรรมที่ มีการ
วิ จัยและพั ฒนา (ตั วอย่ างเช่ นเภสั ชภั ณฑ์ ) ในขณะที่ พวก
เขามองไปข้ างหน้ าแทนที่ จะถอยหลั งและขุ ดข้ อมู ลในห่ วง
โซ่ คุณค่ าของตนเพื่อจุ ดประกายความคิ ดสร้ างสรรค์

ความคล่ องตั ว

3. เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริยะแบบขยาย

เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะคื อ Golden Thread ที่ ทำ�ให้ Virtual
Enterprise เคลื่ อนไหว เป็ นการสร้ างกระดู กสั นหลั ง
ของห่ วงโซ่ คุณค่ าที่ เชื่ อมโยงผู้ เข้ าร่วมระบบนิ เวศ เมื่ อ
เวิ ร์กโฟลว์ ขยายออกไป พลั งของเทคโนโลยี ประยุ กต์ เช่ น
ระบบอั ตโนมั ติขั้นสู ง AI, IoT และอื่ น ๆ จะเพิ่ มขึ้ นเป็ น
ทวี คูณเพื่อปลดล็ อกประสิ ทธิ ภาพและความแตกต่ าง
และทำ �ให้ แพลตฟอร์ มน่ าสนใจยิ่ งขึ้ น Virtualization เพิ่ ม
โอกาสใหม่ สำ�หรั บเครื อข่ ายการเชื่ อมต่ อ และการมี ส่วน
ร่วมของทั กษะเพื่อทำ �ให้ เวิ ร์กโฟลว์ มีชีวิตชี วา และขั บ
เคลื่ อนความคล่ องตั ว

วั ตถุ ประสงค์

4. ความยั่ งยื นและผลกระทบ

องค์ กรเสมื อนตอกย้ำ �ขอบเขตของการเชื่ อมต่ อทั่ วโลก
และผลกระทบของมนุ ษย์ ท่ี มีต่อกั นและกั นและบนโลก
ใบนี้ ซึ่ งสอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์ และเจตนากั บผล
กระทบทางสั งคมที่ กว้ างขึ้ น ด้ วยความยั่ งยื นและทุ นนิ ยม
ของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยที่ ยึดครองใน C-suite รู ปแบบ
ธุ รกิ จระบบนิ เวศใหม่ จะช่ วยแก้ ปัญหาความท้ าทายที่ ยิ่ง
ใหญ่ ที่สุดในยุ คของเราเกี่ ยวกั บสภาพภู มิอากาศ สุ ขภาพ
ความปลอดภั ย และความเท่ าเที ยมกั น สิ่ งนี้ มีบทบาทเพิ่ ม
ขึ้ นเช่ นกั นเกี่ ยวกั บความรู้สึกของลู กค้ าและพนั กงานต่ อ
การมี ส่วนร่วมกั บองค์ กร

วั ฒนธรรม

5. ความร่วมมือระหว่างมนุ ษย์กับเทคโนโลยี

Virtual Enterprise รวบรวมเครื่องมื อและวิ ธีการทำ �งาน
ใหม่ ๆ ที่ กลายเป็ นบรรทั ดฐานในช่ วงการแพร่ ระบาด
โดยใช้ ประโยชน์ จากการรี เซ็ ตอิ นเทอร์ เฟซที่ ใช้ เทคโนโลยี
มนุ ษย์ อย่ างรวดเร็ว รวมถึ งช่ องทางดิ จิทัลสำ �หรั บลู กค้ า
และการทำ �งานเสมื อนจริงที่ ราบรื่นในทุ กกระบวนการ
นอกจากนี้ ยั งตระหนั กถึ งความจำ �เป็ นในการสร้ างความ
เป็ นผู้ นำ�แรงบั นดาลใจการมี ส่วนร่วมและการเชื่ อมต่ อ
ในรู ปแบบใหม่ เพื่อจั ดการกั บความท้ าทายที่ รุนแรงขึ้ น
ของการเอาใจใส่ ความคิ ดสร้ างสรรค์ และความรู้สึกเป็ น
เจ้ าของของมนุ ษย์

ความยื ดหยุ่ น
6. ระบบคลาวด์แบบไฮบริดแบบเปิ ดทีป
่ ลอดภัยและเครือข่าย

Virtual Enterprise ใช้ ประโยชน์ อย่ างเต็ มที่ จากความ
ยื ดหยุ่ นและความว่ องไวที่ สถาปั ตยกรรมระบบคลาวด์
แบบไฮบริ ดมอบให้ ซึ่ งช่ วยให้ องค์ กรเปิ ดกว้ างในการ
เชื่ อมต่ อกั บพั นธมิ ตรทางธุ รกิ จตลอดจนเข้ าถึ งศั กยภาพ
ของเทคโนโลยี แบบเปิ ดชั้ นนำ �เพื่อขั บเคลื่ อนนวั ตกรรม
ดั งนั้ น Virtual Enterprise จึ งได้ รับการสนั บสนุ น
จากเครื อข่ ายที่ แข็ งแกร่งและโครงสร้ างพื้ นฐานด้ าน
เทคโนโลยี ที่ปลอดภั ย โดยมี ปริ มาณงานที่ เหมาะสมภายใน
สถาปั ตยกรรมที่ ครอบคลุ มและปลั๊ กอิ นที่ เข้ ากั นได้ กับโลก
รอบตั ว ความต้ องการสองด้ านของความสามารถในการ
ปรั บตั วและความยื ดหยุ่ นจึ งเป็ นข้ อกำ �หนดเบื้ องต้ นของ
การเดิ นทางสู่ การเป็ น Virtual Enterprise ซึ่ งเป็ นการ
เดิ นทางที่ หลายองค์ กรได้ เริ่มดำ �เนิ นการในขณะนี้
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Yara International ASA
มอบอาหารแก่ ประชากรที่ เพิ่ มขึ้ น 2
ในฐานะส่ วนหนึ่ งของความพยายามในการสร้ างโลกที่
ยั่ งยื นโดยปราศจากความอดอยาก Yara ซึ่ งตั้ งอยู่ ใน
นอร์ เวย์ ได้ สร้ างแพลตฟอร์ มการทำ �ฟาร์ มดิ จิทัล
Atfarm / FarmX เพื่ อสนั บสนุ นการทำ �ฟาร์ มอย่ าง
ยั่ งยื นทั่ วโลก Yara เป็ นหนึ่ งในผู้ ผลิ ตปุ๋ ยแร่ ธาตุ รายใหญ่
ที่ สุดของโลก และเป็ นผู้ นำ�ระดั บโลกในด้ านโซลู ชันการทำ �
ฟาร์ มดิ จิทัล Yara ได้ สร้ างแพลตฟอร์ มเพื่ อเชื่ อมต่ อและ
เพิ่ มศั กยภาพให้ กับเกษตรกรอิ สระทั่ วโลก

ผลลั พธ์

ด้ วยการให้ บริ การดิ จิทัลแบบองค์ รวมและคำ �แนะนำ �
ด้ านพื ชไร่ ทันที ท้ ายที่ สุด Yara จะช่ วยหลี กเลี่ ยงการตั ด
ไม้ ทำ�ลายป่ าและเพิ่ มการผลิ ตอาหารในพื้ นที่ เพาะปลู ก
ที่ มีอยู่ ตั วอย่ างเช่ น แพลตฟอร์ มนี้ ให้ การคาดการณ์
ผลผลิ ตพื ชที่ ตรงเวลาและแม่ นยำ � รวมถึ งคำ �แนะนำ �การ
จั ดการไนโตรเจนและน้ำ �ซึ่ งได้ รับการสนั บสนุ นโดยข้ อมู ล
สภาพอากาศเฉพาะพื้ นที่ ในแต่ ละนาทีี่

โซลู ชันแบบตามความต้ องการด้ าน
ชลประทานช่ วยให้ ประหยั ดการใช้ น้ำ�ได้ ถึง
20%

แพลตฟอร์ มแบบ Cloud-agnostic บนคลาวด์ เป็ นไป
ตามรู ปแบบการค้ าแบบจ่ ายตามการใช้ งานและให้ บริ การ
ข้ อมู ลที่ ทันสมั ย ซึ่ งใช้ เซ็ นเซอร์ IoT และ AI เพื่ อให้
เกษตรกรสามารถพยากรณ์ อากาศแบบเฉพาะเจาะจง
การคาดการณ์ ความเสี ยหายของพื ชผลและคำ �แนะนำ �ใน
การให้ ป๋ ุ ยิ ตามเวลาจริ ง
จากการเข้ าถึ งโดยเกษตรกรมากกว่ า 3 ล้ านรายและ
แพลตฟอร์ มนี้ ทำ�ให้ Yara สามารถขยายรู ปแบบธุ รกิ จ
และสร้ างความแตกต่ างในการแข่ งขั นได้ - ทั้ งหมดนี้
สนั บสนุ นการดำ �เนิ นงานที่ ยั่งยื น นอกจากนี้ ยังปู ทาง
ไปสู่ เทคโนโลยี ขั้นสู งอื่ น ๆ ที่ สามารถช่ วยให้ เกษตรกร
เช่ นบล็ อกเชน เพื่ อความโปร่ งใสและความไว้ วางใจใน
ธุ รกรรมการค้ าได้
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แพลตฟอร์ มดั งกล่ าวครอบคลุ มพื้ นที่ เพาะ
ปลู กมากกว่ า 10 ล้ านเฮกตาร์
Yara ได้ ดึงดู ดเกษตรกรมากกว่ า 3 ล้ าน
คนในช่ วงสองปี ที่ ผ่านมา

แพลตฟอร์ มและระบบนิ เวศในการทำ �ตลาด

ความยั่ งยื นและผลกระทบ

วิ ทยาศาสตร์ และนวั ตกรรมที่ นำ�โดยข้ อมู ล

ความร่ วมมื อระหว่ างมนุ ษย์ กับเทคโนโลยี

— Yara สร้ างแพลตฟอร์ มธุ รกิ จทั่ วทั้ ง
อุ ตสาหกรรมAtfarm / FarmX ที่ เชื่ อมต่ อและเสริ ม
สร้ างศั กยภาพให้ กับเกษตรกรอิ สระ
— Yara ได้ ขยายระบบนิ เวศบนแพลตฟอร์ มเพื่ อรวม
ธนาคารและผู้ ให้ บริ การโลจิ สติ กส์ เข้ าด้ วยกั น

— Yara ทดลองใช้ เทคโนโลยี เอกซ์ โพเนนเชี ยล เช่ น
ความเป็ นจริ งเสริ มที่ ขับเคลื่ อนด้ วยโดรนเพื่ อเสริ ม
สร้ างการทำ �ฟาร์ มขนาดเล็ กที่ ประสบความสำ �เร็ จ
— นั กวิ ทยาศาสตร์ ข้อมู ลจั ดลำ �ดั บความสำ �คั ญของ
การสร้ างแบบจำ �ลองและนวั ตกรรมอั นเป็ นผลมา
จากแนวทางของ DataOps ที่ ทำ�ให้ ฟังก์ ชันต่ างๆ
มากมายเทำ �งานอย่ างอั ตโนมั ติ
เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยาย

— เวิรก
์ โฟลว์ทเ่ี ปิ ดใช้งาน AI ขยายจากการเชือ
่ มต่อ
ซัพพลายเออร์ ไปยังเกษตรกรและผูป
้ ระมวลผลในความ
สั มพันธ์แบบร่วมมือกัน
— เวิรก
์ โฟลว์รวมเซ็นเซอร์ IoT, AI และข้อมูลสภาพอากาศ
สำ �หรับการคาดการณ์ เฉพาะพืน
้ ที่ การคาดการณ์ ความ
เสี ยหายของพืช และการเปิ ดใช้งานแบบเรียลไทม์

— Yara และ IBM Food Trust ซึ่ งเป็ นห่ วงโซ่ คุณค่ า
แบบ Fork-to-farm ที่ ขับเคลื่ อนความเป็ นกลางของ
คาร์ บอนและการตรวจสอบย้ อนกลั บของผลิ ตภั ณฑ์
— Yara ช่ วยสร้ างโลกที่ ยั่งยื นที่ ปราศจากความอดอยาก
เนื่ องจากส่ งเสริ มการทำ �การเกษตรและผลผลิ ตที่ ดีข้ึ น

— Yara ทำ�งานร่วมกั บเกษตรกรและบริษัทห่ วงโซ่ คุณค่ า
อาหารชั้นนำ �เพือ
่ ร่วมมือกั นในด้ านโภชนาการพืช
ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ใช้ วิทยาศาสตร์และเครือ
่ งมือดิ จิทัล
— ข้ อมู ลเชิ งลึ กเกี่ ยวกั บผลผลิ ตพื ชที่ ได้ รับการปรั บปรุ ง
ช่ วยให้ สามารถสอบเที ยบและสื่ อสารกั บลู กค้ าได้ ดีข้ึ น
ลดของเสี ยและมั่ นใจในความโปร่ งใส
ระบบคลาวด์ แบบไฮบริ ดแบบเปิดที่ ปลอดภั ยและเครื อข่ าย
— เป็ นครั้ งแรกในวงการ ซึ่ งเป็ นการะสร้ างความแตก
ต่ างในการแข่ งขั น แพลตฟอร์ มของ Yara ทำ �งานใน
สภาพแวดล้ อมระบบคลาวด์ เพื่ อการแบ่ งปั นข้ อมู ลและ
การทำ �งานร่ วมกั นแบบทั นที
— กลยุ ทธ์ แบบ Cloud-agnosticบนคลาวด์ ช่วยให้ การกำ �
กั บดู แลข้ อมู ลและความปลอดภั ยของข้ อมู ลมี ความสอ
ดคล้ องกั น

77

Schlumberger
ส่ งเสริ มการทำ �งานร่ วมกั นด้ วยสภาพแวดล้ อม AI บน
คลาวด์ แบบเปิด 3
Schlumberger ซึ่งให้ บริการโซลู ชันดิ จิทัลชั้นนำ �และใช้
เทคโนโลยี ที่เป็ นนวั ตกรรมใหม่ เพือ
่ เพิ่มประสิ ทธิภาพและ
ความยั่งยื นให้ กับอุ ตสาหกรรมพลั งงานทั่วโลกกำ �ลั งเร่งให้
ลู กค้ าย้ ายไปใช้ระบบคลาวด์ ด้วยสภาพแวดล้ อม E&P ของ
ที่มีความรูด
้ ้าน DELFI ที่ทีมของลู กค้ าสามารถทำ �งานร่วม
กั นได้ อย่ างอิ สระข้ ามขอบเขต ไซโลข้ อมู ล
ด้ วยการให้ การเข้ าถึ งโซลู ชันและแอปพลิ เคชั นการ
สำ �รวจและการผลิ ต (E&P) ที่ล้ำ�สมั ยของบริษัท สภาพ
แวดล้ อมDELFI ช่ วยให้ บริษัทพลั งงานสามารถสร้าง
เวิ ร์กโฟลว์ ใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้ วยข้ อมู ลและนำ �เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงเกมเช่ น AI การวิ เคราะห์ และระบบอั ตโนมั ติ
มาใช้ ลู กค้าและคู่ค้าทั่วโลกสามารถผสานรวมการปรับใช้
สภาพแวดล้ อม DELFI กั บ OSDU ™ Data Platform ซึ่ง
เป็ นมาตรฐานอุ ตสาหกรรมสำ �หรับข้ อมู ลพลั งงาน
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ผลลั พธ์
คาดว่ าต้ นทุ นการเป็ นเจ้ าของโดยรวม
ของลู กค้ าจะลดลง 10 ถึ ง 20%
"เขี ยนครั้ งเดี ยว ปรั บใช้ ได้ ทุกที่ " ช่ วย
ให้ การพั ฒนาแอปพลิ เคชั น เวิ ร์กโฟลว์
และแพลตฟอร์ มโดยรวมรวดเร็ วขึ้ น
สำ �หรั บคำ �ขอเฉพาะของลู กค้ าซึ่ งนำ �ไปสู่
การปรั บปรุ งปริ มาณและความเร็ วในการ
แนะนำ �และการปรั บใช้ บริ การ
จะขยายตลาดที่ สามารถระบุ ตำ�แหน่ งได้
ทั่ วโลกจากต่ำ �กว่ า 50% วั นนี้ ไปจนถึ ง
เกื อบทั้ งโลก

หน่ วยการสร้ าง
ของ Virtual Enterprise

การเปิ ดกว้ าง

แพลตฟอร์ มและระบบนิ เวศ
ในการทำ �ตลาด
แนวคิ ดเชิ งกลยุ ทธ์ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของ Virtual Enterprise
คื อการผสมผสานระหว่ างการคิ ดแพลตฟอร์ มกั บ
แนวคิ ดของระบบนิ เวศ Virtual Enterprise ทำ �ให้
ระบบนิ เวศเป็ นหั วใจสำ �คั ญของกลยุ ทธ์ ในการปรั บปรุ ง
นวั ตกรรมสร้ างตลาด และเพิ่ มขี ดความสามารถ
อย่ างมหาศาล ความเป็ นผู้ นำ �ต้ องมี วิ สั ยทั ศน์ ที่ ชั ดเจน
เกี่ ยวกั บศั กยภาพในการเติ บโตที่ มาจากการสร้ าง
ความสั มพั นธ์ เชิ งกลยุ ทธ์ กับองค์ กรอื่ น ๆ รวมทั้ ง
ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั นที่ มาจากการจั ดเตรี ยม
แพลตฟอร์ มธุ รกิ จแบบขยายที่ ผู้ อื่ นต้ องการและ
ต้ องการเข้ าร่ วม
การเปิ ดกว้ างของระบบนิ เวศช่ วยเพิ่ มการเข้ าถึ งและ
ศั กยภาพในการสร้ างมู ลค่ าในขณะที่ ทำ�ให้ หน่ วยงาน
เหล่ านั้ นที่ "อยู่ ในกลุ่ ม" สามารถแบ่ งปั นผลลั พธ์ ทาง
ธุ รกิ จสู งสุ ดภายในบริ บทของอุ ตสาหกรรมรวมถึ งการ
ผสมผสานข้ ามอุ ตสาหกรรมใหม่ ๆ

ศั กยภาพของระบบนิ เวศในการเชื่ อมต่ อกั บลู กค้ าและผู้
เข้ าร่ วมได้ รับการเปิ ดตั วใหม่ ผ่านพลั งของการเชื่ อมต่ อ
แบบดิ จิทัล และการแบ่ งปั นข้ อมู ลและการผสมผสาน
ข้ อมู ลใหม่ ๆ และด้ วยสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี ที่สร้ าง
ขึ้ นจากมาตรฐานแบบเปิ ดที่ ปลอดภั ยและเครื อข่ ายที่
กำ �หนดโดยซอฟต์ แวร์ การมี ส่วนร่ วมดั งกล่ าวจึ งตรงไป
ตรงมามากขึ้ น
กระบวนการทางธุ รกิ จจากภายนอกและเวิ ร์กโฟลว์ ที่
ขยายความแตกต่ างผ่ านพลั งผสมผสานของเทคโนโลยี
ประยุ กต์ สร้ างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ และโอกาส
ในการออกสู่ ตลาดสำ �หรั บผู้ เข้ าร่ วมทุ กคน เราสามารถ
เห็ นแพลตฟอร์ มและระบบนิ เวศในอุ ตสาหกรรมและ
ข้ ามอุ ตสาหกรรมให้ บริ การโซลู ชันและมาตรฐานที่ แต่ ละ
องค์ กรไม่ สามารถทำ �ได้
ความท้ าทายที่ ยิ่งใหญ่ หลายอย่ างที่ โลกกำ �ลั งเผชิ ญอยู่
จำ �เป็ นต้ องมี การร่ วมมื อกั นในลั กษณะนี้ ไม่ ว่าจะเป็ นการ
ขยายความร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐและเอกชน
(เช่ นผู้ ที่จัดหาโซลู ชั่นวั คซี นสำ �หรั บโรคระบาดใหญ่ ) หรื อ
การจั ดแนวของผู้ เล่ นที่ ผลั กดั นผลกระทบอย่ างยั่ งยื น
ต่ อการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศหรื อความมั่ นคง
ด้ านอาหารพลั งของแพลตฟอร์ มที่ เปิ ดกว้ างขยายและ
ปลอดภั ยนั้ นชั ดเจนมาก

Virtual Enterprise ทำ �ให้ ระบบ
นิ เวศเป็ นหั วใจสำ �คั ญของกลยุ ทธ์ ใน
การปรั บปรุ งนวั ตกรรมสร้ างตลาด
และเพิ่ มขี ดความสามารถอย่ าง
มหาศาล
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Blockchain Consortia เป็ นหนึ่ งในอุ ตสาหกรรมและ
ระบบนิ เวศข้ ามอุ ตสาหกรรมที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วงไม่ กี่ปีที่ ผ่าน
มา ซึ่ งช่ วยให้ ผู้เข้ าร่ วมเชื่ อถื อข้ อมู ลในขณะที่ พวกเขาลด
ต้ นทุ นเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและ "รู้ จัก" ผู้ เข้ าร่ วมทั้ งหมด
อย่ างปลอดภั ยตลอดเวิ ร์กโฟลว์
แอปพลิ เคชั นที่ สร้ างขึ้ นแรกๆ นั้ นครอบคลุ มด้ านต่ างๆ
เช่ น ห่ วงโซ่ อุปทาน แหล่ งที่ มา และข้ อมู ลประจำ �ตั ว เรา
สามารถจิ นตนาการได้ ว่าการรวมกั นของการระบุ ผู้เข้ า
ร่ วมและสถานะของธุ รกรรมที่ ปลอดภั ยและเชื่ อถื อได้
รวมกั บความฉั บไวของการซิ งโครไนซ์ แบบเรี ยลไทม์ จะ
ช่ วยพั ฒนาการทำ �งานและความคิ ดสร้ างสรรค์ ในการ
สร้ างแพลตฟอร์ มและระบบนิ เวศได้ อย่ างแน่ นอน
(ดู รูปที่ 2)
ขนาดของการก้ าวกระโดดเชิ งกลยุ ทธ์ ที่มาจากการคิ ด
ด้ านระบบนิ เวศและแพลตฟอร์ มแบบเปิ ดนั้ นมี ความ
สำ �คั ญมาก และสามารถไปถึ งหั วใจหลั กของวิ ธีที่องค์ กร
มองตั วเองได้ การจำ �ลองเสมื อนและรู ปแบบการเชื่ อม
ต่ อใหม่ ช่วยให้ ผู้เข้ าร่ วมกลุ่ มเล็ ก ๆ เช่ น SMB ได้ และ
บุ คคลทั่ วไปก็ สามารถมี ส่วนร่ วมในระบบนิ เวศแบบขยาย
เมื่ อพวกเขาดึ งดู ดใจมากขึ้ นและเพิ่ มมู ลค่ าที่ สูงขึ้ น
ในฐานะก้ าวแรกสู่ รู ปแบบธุ รกิ จ แพลตฟอร์ มองค์ กร
จำ �นวนมากที่ ทำ�ตลาดผลิ ตภั ณฑ์ หรื อบริ การที่ จับต้ องได้
กำ �ลั งสร้ างประสบการณ์ ดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ ช่วยเพิ่ มปรั บปรุ ง
ต้ นแบบ ตั วอย่ างเช่ น บริ การดิ จิทัลที่ รองรั บการตรวจ
เลื อดทางกายภาพอาจส่ งการแจ้ งเตื อนเพื่ อกระตุ้ นการ
ทดสอบทางเภสั ชวิ ทยา
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พลั งของโซลู ชันดิ จิทัลในการลดอุ ปสรรคในการเข้ ามา
อย่ างมากและสร้ างเกณฑ์ มาตรฐานต้ นทุ นใหม่ ก็เป็ น
เรื่ องสำ �คั ญ เนื่ องจากโอกาสนี้ ขยายตั วเพื่ อแทนที่ ราย
จ่ ายลงทุ นที่ มีราคาแพงด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการดำ �เนิ นงาน
ร่ วมกั น วิ ธีการทำ �งานแบบอั ตโนมั ติและการไม่ ต้องแตะ
ต้ องช่ วยเสริ มศั กยภาพนี้
ผลกระทบทางวั ฒนธรรมของการเป็ นผู้ มีส่วนร่ วม
เสมื อนจริ งที่ มีประสิ ทธิ ผลในระบบนิ เวศนั้ นมี มาก ระบบ
นิ เวศจำ �เป็ นต้ องกลายเป็ นระบบสั งคมหลั กและเป็ น
ศู นย์ กลางของปฏิ สัมพั นธ์ และพลั งงานขององค์ กรที่ เข้ า
ร่ วม บุ คคลขององค์ กรและความสามารถหลั กจำ �เป็ น
ต้ องสอดคล้ องกั บเจตนานี้ ที มผู้ นำ�จำ �เป็ นต้ องพั ฒนา
ความไว้ วางใจซึ่ งกั นและกั นในขณะที่ พวกเขาให้ คำ�มั่ น
สั ญญาร่ วมกั นและสร้ างวั ฒนธรรมที่ เปิ ดกว้ าง ซึ่ งหมาย
ถึ งการละทิ้ งความเป็ นเจ้ าของและการควบคุ มในหลายๆ
ด้ าน
เราได้ เห็ นแล้ วว่ าวิ กฤต วิ กฤตโควิ ดที่ ที่ เกิ ดขึ้ นได้ ก่อ
ให้ เกิ ดระดั บความไว้ วางใจระหว่ างหน่ วยงาน ในขณะ
เดี ยวกั นก็ เผยให้ เห็ นจุ ดอ่ อนของห่ วงโซ่ คุณค่ าทางการ
ค้ าและการพึ่ งพาที่ ไม่ ชัดเจน พลั งของการใช้ เวิ ร์กโฟลว์
อั จฉริ ยะที่ เปิ ดกว้ างและปลอดภั ยในฐานะ Golden
Thread ของโมเดลข้ ามองค์ กรใหม่ จะช่ วยหลี กเลี่ ยง
ไม่ ให้ แพลตฟอร์ มหรื อระบบนิ เวศพ่ ายแพ้ ต่อจุ ดอ่ อนข
องตน

รู ปภาพ 2

ธุ รกิ จต่ างๆ กำ �ลั งเปิ ดกว้ างมากขึ้ น 4
100%

รู ปแบบธุ รกิ จของแพลตฟอร์ ม

2 เท่ า
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4 เท่ า
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เครื อข่ ายพั นธมิ ตรภายในอุ ตสาหกรรม
40%

4 เท่ า

20%

เครื อข่ ายพั นธมิ ตรภายนอกอุ ตสาหกรรม

4 เท่ า

0%
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ข้ อมู ลเชิ งลึ กที่ สำ�คั ญ

แพลตฟอร์ มและระบบนิ เวศแบบเปิ ดนำ �เสนอลู่ ทางใหม่
สำ �หรั บการเติ บโต ประสิ ทธิ ภาพ และนวั ตกรรม

การเป็ นหุ้ นส่ วนกลายเป็ นสิ่ งจำ �เป็ นสำ �หรั บองค์ กรส่ วนใหญ่ ในการ
ค้ นหาคุ ณค่ าโดยมุ่ งเน้ นที่ การผสมผสานระบบนิ เวศที่ น้อยลงและลึ ก
ขึ้ นเพื่ อสร้ างแผนการเติ บโตของพวกเขา

เทคโนโลยี ใหม่ และที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ มีพื้นฐานมาจากหลั กการของ
การเปิ ดกว้ างและมาตรฐานต่ างๆ เช่ นบล็ อกเชนและคลาวด์
แบบไฮบริ ดรองรั บการเร่ งความเร็ วของโอกาสนี้
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Cleveland Clinic
เร่งการค้ นพบทางวิ ทยาศาสตร์ ด้วยระบบคลาวด์ แบบ
ไฮบริ ด AI และคอมพิ วเตอร์ ควอนตั ม 5

ผลลั พธ์

Cleveland Clinic ซึ่งเป็ นศู นย์ การแพทย์ เฉพาะทางด้านการ
ศึ กษาที่ ไม่ แสวงหาผลกำ �ไรซึ่งได้ รับการจั ดอั นดั บ
#1 ด้านการดู แลโรคหั วใจกำ �ลั งร่วมมื อกั บ IBM เพือ
่ จั ดตั้ง
Discovery Accelerator ซึ่งเป็ นศู นย์ ที่จะใช้ เทคโนโลยี
คลาวด์ แบบไฮบริด, AI และคอมพิวเตอร์ควอนตั มเพือ
่ เพิ่ม
ความก้าวหน้ าในการค้ นพบด้านสุ ขภาพและวิ ทยาศาสตร์ชีว
ภาพ์

โครงการความร่ วมมื อ 10 ปี นำ �เสนอวิ ธี
การที่ รวดเร็ วในการค้ นพบเพื่ อขั บเคลื่ อน
ความก้ าวหน้ าด้ านการดู แลสุ ขภาพและ
วิ ทยาศาสตร์ ชีวภาพ

นั กวิ จัยของ Cleveland Clinic จะใช้ เทคโนโลยี การคำ�นวณขั้น
สู งเพือ
่ สร้างและวิ เคราะห์ ข้อมู ลจำ �นวนมหาศาลเพือ
่ ปรับปรุง
การวิ จัยด้ านจี โนมิ กส์ การทรานสคริปโตมเซลล์ เดี ยว การใช้
งานทางคลิ นิก การค้ นพบสารเคมี และยา และสุ ขภาพของ
ประชากร รวมถึ งแนวทางใหม่ ๆ ใในการรับมื ออั นตรายด้าน
สุ ขภาพของประชาชนเช่ นการแพร่ระบาดของ โควิ ด 19. ศู นย์
นี้ จะอาศั ยเทคโนโลยี และนวั ตกรรมของไ IBM รุน
่ ต่ อไปเช่ น
การค้ นหาเชิงลึ ก AI และการจำ �ลองเชิงควอนตั มแบบจำ �ลอง
การกำ�เนิ ด และการสั งเคราะห์ ทางเคมี อัตโนมั ติที่ขับเคลื่อน
ด้ วย AI
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เข้ าถึ งผ่ านคลาวด์ คลาวด์ ไปยั งระบบค
วอนตั มของ IBM ได้ มากกว่ า 20 ระบบ
คิ วบิ ตจำ �นวน 1000+ ที่ จะนำ �ไปใช้ ในปี
2023

หน่ วยการสร้ าง
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การเร่ งความเร็ ว

วิ ทยาศาสตร์ และนวั ตกรรม
ที่ นำ�โดยข้ อมู ล
องค์ กรเสมื อนเป็ นพื้ นฐานที่ มองไปข้ างหน้ าออกไปนอก
กรอบ ซึ่ งไม่ ได้ พยายามสร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ หรื อผลั กดั น
การตั ดสิ นใจโดยอาศั ยประวั ติศาสตร์ และข้ อมู ลภายในแต่
เป็ นการผสมผสานระหว่ างการวิ เคราะห์ เชิ งคาดการณ์
และคาดการณ์ โดยอาศั ยการเข้ าถึ งข้ อมู ลจำ �นวนมาก
และฝู งชนรู ปแบบใหม่ และปั ญญารวมหมู่
นอกจากนี้ Virtual Enterprise ยั งมี ความเข้ มงวดมากขึ้ น
โดยดำ �เนิ นการตามแนวทางการค้ นพบทางวิ ทยาศาสตร์
ที่ ลึกซึ้ งยิ่ งขึ้ นในการสร้ างสรรค์ นวั ตกรรม และด้ วยวั คซี น
โควิ ด ในปั จจุ บันได้ รับการพั ฒนาและทดสอบในเไม่ กี่เดื อน
แทนที่ จะเป็ นป ก
ี ารค้ นพบทางวิ ทยาศาสตร์ จึงเป็ นแนวคิ ด
สำ �คั ญในปั จจุ บัน จะเป็ นอย่ างไรหากเราสามารถใช้ ตัวเร่ง
ที่ คล้ ายกั นกั บนวั ตกรรมทางธุ รกิ จได้
การทดลอง การจำ �ลอง และการทดสอบสมมติ ฐานเป็ น
หั วใจหลั กของการค้ นพบทางวิ ทยาศาสตร์ มานานแล้ ว
สำ �หรั บ Virtual Enterprise การเข้ าถึ งเทคโนโลยี
เอกซ์ โพเนนเชี ยล เช่ น AI, IoT และควอนตั มคอมพิ วติ้ ง
ช่ วยให้ กระบวนการแบบแอนะล็ อกสำ �หรั บธุ รกิ จเร็วขึ้ น
กว่ าที่ เคยในอุ ตสาหกรรมต่ างๆ มากมาย (ดู รูปที่ 3)

ขณะนี้ สามารถดำ �เนิ นการทั้ งหมดนี้ แบบเรี ยลไทม์ ผ่าน
ระบบนิ เวศและเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะทำ �ให้ องค์ กรเสมื อน
สามารถระบุ และขุ ดกลุ่ มคุ ณค่ าใหม่ ได้ เร็ วขึ้ นและดี ข้ึ น
การพั ฒนาแบบ Agile และแนวทาง IBM Garage เป็ น
ตั วอย่ างที่ ดีในการที่ เราเห็ นพลั งของการทดลองที่
พั ฒนาจากการสร้ างร่ วมกั นผ่ านการทำ �งานร่ วมกั นไป
จนถึ งการร่ วมมื อกั นเพื่ อบรรลุ ผลกระทบในระดั บต่ างๆ
นั กวิ ทยาศาสตร์ ด้านข้ อมู ลใช้ ประโยชน์ จาก
สถาปั ตยกรรมแบบเปิ ดใน Virtual Enterprise และ
ระบบนิ เวศที่ เพิ่ มประโยชน์ ของการแบ่ งปั นข้ อมู ลรวม
ถึ งข้ อมู ลเชิ งลึ กขนาดเล็ กที่ เป็ นไปได้ เฉพาะกั บการแปลง
เป็ นดิ จิทัลขั้ นสู งเท่ านั้ น โครงข่ ายประสาทเที ยมและ
เทคนิ คอื่ นๆ ช่ วยให้ เกิ ดการสลายตั วของปั ญหาที่ สำ�คั ญ
และซั บซ้ อนที่ สุสุ ด ซึ่ งช่ วยอำ �นวยความสะดวกในการ
ระบุ โซลู ชันใหม่ ที่น่าตื่ นเต้ นและแปลกใหม่
เนื่ องจาก AI และการเรี ยนรู้ ของเครื่ องช่ วยให้ สามารถ
จดจำ �รู ปแบบได้ ดีข้ึ น โซลู ชันการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
เวิ ร์กโฟลว์ จึงชั ดเจนและมี ประสิ ทธิ ภาพยิ่ งขึ้ นทำ �ให้ เธรด
เวิ ร์กโฟลว์ สีทองคงอยู่ ตลอดทั้ งองค์ กร แพลตฟอร์ ม
และระบบนิ เวศ นอกจากนี้ ยังสามารถขยายความ
ร่ วมมื อและความร่ วมมื อข้ ามอุ ตสาหกรรมได้ ด้วยการ
ประยุ กต์ ใช้ วิธีการทางวิ ทยาศาสตร์ อย่ างชาญฉลาด
เพื่ อขั บเคลื่ อนนวั ตกรรมทั่ วทั้ งระบบนิ เวศ

Virtual Enterprise และระบบ
นิ เวศใช้ สถาปั ตยกรรมแบบเปิ ด
เพื่ อเพิ่ มผลประโยชน์ ของการ
แบ่ งปั นข้ อมู ล
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ในทำ �นองเดี ยวกั น คอมพิ วเตอร์ ควอนตั มซึ่ งมี ความ
สามารถในการวิ เคราะห์ ปัญหาในไม่ กี่นาที ซึ่ งจะต้ อง
ใช้ เวลาหลายศตวรรษบนคอมพิ วเตอร์ แบบดั้ งเดิ มใค
อมพิ วเตอร์ ควอนตั มนี้ ยังเปิ ดศั กยภาพในการปฏิ วัติ
ด้ านต่ างๆเช่ น โลจิ สติ กส์ และวั สดุ หรื อการค้ นพบยา
เวิ ร์กโฟลว์ ที่ขับเคลื่ อนด้ วยควอนตั มและกระบวนการ
ค้ นพบที่ รวดเร็ วสามารถช่ วยให้ Virtual Enterprise คิ ด
ใหม่ และสร้ างเวิ ร์กโฟลว์ ที่มีอยู่ ใหม่ ทั้งหมดโดยให้ วิธีการ
ใหม่ ๆ ประสิ ทธิ ภาพ และวิ ธีการมี ส่วนร่ วมกั บลู กค้ าคู่ ค้า
และพนั กงาน เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยายจะถู กจั ดตั้ ง
ขึ้ นเพื่ อลดภาระงานเฉพาะไปยั งคอมพิ วเตอร์ ควอนตั ม
และนวั ตกรรมที่ จะเกิ ดขึ้ น

สามารถจิ นตนาการถึ งโอกาสรวมกั นที่ ลึกซึ้ งยิ่ งขึ้ นจาก
การดึ งแหล่ งข้ อมู ลจากทั่ วทั้ งองค์ กรและพั นธมิ ตรทาง
ธุ รกิ จ เพื่ อระบุ ช่องว่ างทางการตลาดและนวั ตกรรม
ผลิ ตภั ณฑ์ หรื อบริ การ อย่ างไรก็ ตาม ในระบบนิ เวศที่
กว้ างขวางเท่ านั้ นที่ คุณจะมองเห็ นศั กยภาพที่ ยิ่งใหญ่
ที่ สุดสำ �หรั บความคิ ดและความก้ าวหน้ า ที่ ขนาดของ
ข้ อมู ลปั จจั ยการผลิ ต และผู้ เข้ าร่ วมที่ แท้ จริ งผลั กดั น
ให้ เกิ ดการเร่ งความเร็ วไม่ เพี ยง แต่ กระบวนการสร้ าง
ความคิ ดเท่ านั้ น แต่ ที่สำ�คั ญกว่ านั้ นคื อการดำ �เนิ นการ
และการปรั บขนาดของสิ่ งประดิ ษฐ์ ด้ วยเหตุ นี้ โมเดล
เสมื อนจริ งและระบบนิ เวศจะเป็ นทางออกสำ �หรั บความ
ท้ าทายที่ ย่ิ งใหญ่ ที่สุดที่ เราเผชิ ญมากขึ้ นเรื่ อย ๆ

นวั ตกรรมที่ นำ�โดยข้ อมู ลทำ �งานในหลายระดั บใน Virtual
Enterprise โดยอาจอยู่ ในระดั บฐานของข้ อมู ลเชิ งลึ ก
ที่ ได้ รับจากการวิ เคราะห์ ข้อมู ลลู กค้ าโดยเฉพาะที่ แจ้ ง
ให้ มีการปรั บรู ปแบบของการนำ �เสนอบริ การ อาจอยู่
ในบริ บทของเวิ ร์กโฟลว์ ซ่ึ งการตรวจสอบและการขุ ด
อย่ างต่ อเนื่ องของกิ จกรรมและประสิ ทธิ ภาพภายใน
กระบวนการสามารถเน้ นพื้ นที่ สำ�หรั บการปรั บปรุ งและ
กระตุ้ นให้ เกิ ดการแทรกแซงโดยอั ตโนมั ติหรื อโดยมนุ ษย์
นอกจากนี้ ยั งสามารถเกิ ดขึ้ นที่ ระดั บแพลตฟอร์ มซึ่ ง

นวั ตกรรมที่ นำ�โดยข้ อมู ลเกิ ด
ขึ้ นในหลายระดั บของ Virtual
Enterprise: ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล
พื้ นฐานภายในเวิ ร์กโฟลว์ ระดั บ
แพลตฟอร์ มและแม้ แต่ ในระบบนิ เวศ
กว้ างๆ
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วิ ทยาศาสตร์ และการค้ นพบผลั กดั นให้ เกิ ดนวั ตกรรมในอุ ตสาหกรรมต่ างๆ และคิ ดเป็ นมู ลค่ า
52 ล้ านล้ านดอลลาร์ จากเศรษฐกิ จโลก 88 ล้ านล้ านดอลลาร์ 6

วิ ทยาศาสตร์ และการ
ค้ นพบในฐานะธุ รกิ จ

ธุ รกิ จที่ พ่ึ งพาวิ ทยาศาสตร์
และการค้ นพบ

ข้ อมู ลและองค์ กรตาม
การค้ นพบ

$ 6.5ล้ านล้ าน
การบิ นและอวกาศและการป้ องกั นประเทศ
เคมี ภัณฑ์ วิ ทยาศาสตร์ ชีวภาพ วั สดุ

$ 25.9ล้านล้าน
สายการบิ น ยานยนต์ ฮาร์ ดแวร์ เทคโนโลยี B2B การขนส่ งเชิ งพาณิ ชย์ ลวดเย็ บกระดาษสำ �หรั บผู้
บริ โภค พลั งงานและสาธารณู ปโภค บริ การด้ านการดู แลสุ ขภาพ สิ นค้ าอุ ตสาหกรรม บริ การไอที
อุ ปกรณ์ การแพทย์

$ 20.3ล้ านล้ าน
การธนาคาร สิ นค้ าอุ ปโภคบริ โภคที่ ใช้ ดุลยพิ นิจ อี คอมเมิ ร์ซ ตลาด
การเงิ น ประกั นภั ย การค้ าปลี ก ซอฟต์ แวร์ Telco

ข้ อมู ลเชิ งลึ กที่ สำ�คั ญ

Virtual Enterprise มองไปข้ างหน้ าแและนอกกรอบโดยพื้ นฐาน
โดยใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ลและอั จฉริ ยะรู ปแบบใหม่

โดยใช้ หลั กการค้ นพบทางวิ ทยาศาสตร์ เพื่ อสร้ างสรรค์ องค์ กร
แพลตฟอร์ มและระบบนิ เวศควบคู่ ไปกั บผลิ ตภั ณฑ์ บริ การและรู ป
แบบธุ รกิ จ

ข้ อมู ลรู ปแบบใหม่ และเทคโนโลยี ที่เกิ ดขึ้ นใหม่ เ ช่ นการขุ ดใน
กระบวนการ เครื อข่ ายประสาทเที ยม ปั ญญารวมหมู่ และ
คอมพิ วเตอร์ ควอนตั มเปิ ดโอกาสใหม่ ทั้งหมด เพื่ อเร่ งการทดลอง
และนวั ตกรรมที่ กำ�หนดเป้ าหมายและนำ �ไปสู่ ความเข้ าใจ
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we.trade
ลดความซั บซ้ อนของการค้ าด้ วยเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะ 7
We.trade ก่ อตั้ งโดยกลุ่ มธนาคารรายใหญ่ ในยุ โรปปั ญญา
รวมหมู่ เทคโนโลยี บล็ อกเชนเพื่อเชื่ อมโยงผู้ ซ้ื อ ผู้ ขาย
ธนาคาร บริ ษัทประกั น และองค์ กรด้ านโลจิ สติ กส์ ด้วยข้ อมู ล
อั จฉริ ยะและการตรวจสอบย้ อนกลั บที่ มากขึ้ น แพลตฟอร์ ม
แรกที่ ไม่ เหมื อนใครนี้ ช่วยลดความยุ่ งยากในการซื้ อขายข้ าม
พรมแดนส ง
่ เสริ มความไว้ วางใจและความโปร่งใสมากขึ้ น
และเปิ ดตลาดใหม่ สำ�หรั บผู้ เข้ าร่วมโดยลดอุ ปสรรคในการมี
ส่ วนร่วมภายในระบบนิ เวศ
แพลตฟอร์ ม we.trade ช่ วยเพิ่ มความคล่ องตั วให้ กับ
ขั้ นตอนการให้ กู้ยืมเงิ นเพื่อการค้ า อุ ปสรรค และให้ การ
สนั บสนุ น บริ ษัท ต่ างๆในขณะที่ พวกเขาขยายไปสู่ ตลาด
ใหม่ นอกเหนื อจากการให้ ผู้ค้าสามารถเข้ าถึ งการประกั นภั ย
การจั ดอั นดั บเครดิ ต และบริ การโลจิ สติ กส์ ที่เชื่ อถื อได้ แล้ ว
แพลตฟอร์ มยั งช่ วยลดความเสี่ ยงของคู่ สัญญาทำ �ธุ รกรรม
อั ตโนมั ติและรวมระบบนิ เวศการค้ าแบบ end-to-end ได้
อี กด้ วย
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ผลลั พธ์
ลดต้ นทุ นการดำ �เนิ นธุ รกรรม 80 %
ขยายไปถึ ง ธนาคาร 17 แห่ งใน 15
ประเทศ ตั้ งแต่ ปี 2019
ติ ดตามและตรวจสอบผู้ ให้ บริ การขนส่ ง
มากกว่ า 400 ราย

หน่ วยการสร้ าง
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ความคล่ องตั ว

เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยาย
เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะเป็ นเสมื อนกาวหรื อกระดู กสั นหลั ง
ของ Virtual Enterprise ที่ สร้ าง Golden Thread แห่ ง
วั ตถุ ประสงค์ เจตนา และคุ ณค่ า ผู้ เข้ าร่ วมที่ ดำ�เนิ นการ
ตามขั้ นตอนการทำ �งานไม่ ว่าจะอยู่ ในองค์ กรในความร่ วม
มื อหรื ออื่ น ๆ ในระบบนิ เวศจำ �เป็ นต้ องสอดคล้ องกั บ
เจตนารมณ์ นั้นและต้ องมอบประสบการณ์ ที่บูรณาการ
และสอดคล้ องกั น
ในที่ สุด เวิ ร์กโฟลว์ เหล่ านี้ จะให้ บริ การแก่ ลูกค้ าปลายทาง
ที่ สัมผั สกั บคุ ณค่ าร่ วมของพวกเขา โควิ ดแสดงแสดง
ให้ เห็ นความสำ �คั ญของเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยาย
ในการนำ �เสนอประสบการณ์ การเปลี่ ยนแปลงอย่ าง
รวดเร็ วในขนาดใหญ่
ประสิ ทธิ ภาพของเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยายยั งขึ้ น
อยู่ กับความเร็ วสั ญญาณนาฬิ กา ความแม่ นยำ � และ
ความปลอดภั ยของผู้ เข้ าร่ วมทั้ งหมดที่ เข้ าร่ วม การเปิ ด
กว้ างและความเข้ ากั นได้ ของปลั๊ กของเวิ ร์กโฟลว์ กำ�หนด
ขอบเขตสำ �หรั บการขยายการสร้ างมู ลค่ าและการใช้
ประโยชน์ เราได้ เห็ นพลั งของการดู เวิ ร์กโฟลว์ ภายใน
องค์ กรและใช้ เพื่ อคร่ อมไซโลกระบวนการในอดี ต

ยิ่ งเราขยายขอบเขตของเวิ ร์กโฟลว์ มากขึ้ นและการเชื่ อม
ต่ อแบบ end-to-end อยู่ ในกลุ่ มลู กค้ าของเวิ ร์กโฟลว์
และผู้ เข้ าร่ วมที่ มีส่วนร่ วมมากเท่ าไหร่ ผลลั พธ์ ทางธุ รกิ จ
ก็ จะยิ่ งมากขึ้ นเท่ านั้ น ด้ วยการขยายขอบเขตนี้ ให้ ลึกลง
ไปในลู กค้ า ซั พพลายเออร์ และผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอื่ นๆ
ศั กยภาพมู ลค่ าของ Virtual Enterprise จะขยายได้
อย่ างทวี คูณ
เนื่ องจากเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยาย กลายเป็ น
แพลตฟอร์ มที่ แท้ จริ งพร้ อมคุ ณสมบั ติที่ดึงดู ดผู้ เข้ า
ร่ วมจำ �นวนมาก เวิ ร์กโฟลว์ นี้จึึ งกลายเป็ นอิ นสแตนซ์
ของVirtual Enterprise และแพลตฟอร์ มและระบบ
นิ เวศที่ เกี่ ยวข้ อง โอกาสในการระบุ ศักยภาพในการ
ปรั บปรุ งโดยใช้ การผสมผสานของเทคโนโลยี เอกซ์ โพ
เนนเเชี ยล ที่ นำ�มาใช้ เพื่ อดำ �เนิ นการตามขั้ นตอนการ
ทำ �งานที่ ขยายออกไไป ได้ ขับเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลง
รู ปแบบธุ รกิ จและประสิ ทธิ ภาพในระดั บต่ อไป ด้ วยเหตุ นี้
เวิ ร์กโฟลว์ จึงกำ �หนดความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั นและ
ความแตกต่ างขององค์ กรแบบขยายที่ ทันสมั ย
Virtualization กลายเป็ นเทคโนโลยี เอกซ์ โพเนนเชี ยล
อี กประเภทหนึ่ งที่ สามารถขั บเคลื่ อนโอกาสใหม่ ๆ ด้ าน
ประสิ ทธิ ภาพ ศั กยภาพในการเปลี่ ยนสิ นทรั พย์ ทาง
กายภาพให้ เป็ นหน่ วยงาดิ จิทัล ตั้ งแต่ Capex ถึ ง Opex
และผู้ คนที มและสำ �นั กงานไปยั งรู ปแบบใหม่ ของการมี
ส่ วนร่ วมทำ �ให้ เกิ ดกลุ่ มคุ ณค่ าใหม่ ๆ
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เราได้ เห็ นการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทำ �งานเกิ ดขึ้ น
จากรู ปแบบการทำ �งานระยะไกลและความล่ าช้ าของ
องค์ กรจำ �นวนมากและความซั บซ้ อนของกระบวนการ
จากวิ ธีการไม่ ต้องแตะต้ องระบบดิ จิทัล สิ่ งเหล่ านี้ เมื่ อ
รวมกั บระบบอั ตโนมั ติขั้นสู งและการใช้ ประโยชน์ จาก
บอทอย่ างแพร่ หลายได้ เปิ ดโอกาสในการปรั บปรุ ง
เวิ ร์กโฟลว์ ใหม่ ๆ เช่ นเดี ยวกั บการพั ฒนาโมเดล
"คู่ ดิจิทัล" ที่ ครอบคลุ มมากขึ้ น

เพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุ ดขั้ นตอนการทำ �งาน จำ �เป็ น
ต้ องมี การจั ดตำ �แหน่ ง ไม่ ว่าจะเป็ นภายในองค์ กร ใน
ความร่ วมมื อ หรื ออื่ นๆ ในวั ตถุ ประสงค์ ร่วมกั น สิ่ งเหล่ า
นี้ จำ�เป็ นต้ องคร่ อมไซโลและให้ ประสบการณ์ ที่สอดคล้ อง
กั นโดยรวม ประสิ ทธิ ผลของเวิ ร์กโฟลว์ และโดยนั ยแล้ ว
Virtual Enterprise ขึ้ นอยู่ กับความเร็ ว ความถู กต้ อง
และความปลอดภั ยของทุ กองค์ กรและแทุ กะบุ คคลที่ มี
ส่ วนร่ วม (ดู รูปที่ 4)

ศั กยภาพในการนำ �ตำ �แหน่ งออกจากสมการนั้ นมี มาก
และเปิ ดกลุ่ มต้ นทุ นแรงงานใหม่ ศู นย์ ความเป็ นเลิ ศ
เสมื อนจริ ง และการกำ �หนดช่ องว่ างภายในเวิ ร์กโฟลว์
อั จฉริ ยะใหม่ คุ ณสามารถจิ นตนาการถึ งโมเดลธุ รกิ จ
ดิ จิทัลแบบใหม่ ๆ ทั้ งหมดได้ เช่ น ตลาดกลาง ผู้ รวบรวม
ข้ อมู ล และกลุ่ มพั นธมิ ตรที่ ขับเคลื่ อนด้ วยเทคโนโลยี ซ่ึ ง
ครอบคลุ มขอบเขตทางภู มิศาสตร์

การคิ ดค้ นเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยายใหม่ สามารถ
ก้ าวไปไกลกว่ าผู้ ปฏิ บัติงานที่ มีความรู้ เสมื อนจริ งในโลก
ของวิ ศวกรรมและการผลิ ต IoT และการรั บรู้ นำ�ข้ อมู ล
จากขอบองค์ กรหรื อภายในหั วใจของเครื่ องจั กรที่ สร้ าง
สิ่ งต่ างๆเข้ าสู่ เวิ ร์กโฟลว์ สำ�หรั บระบบอั ตโนมั ติ ข้ อมู ลเชิ ง
ลึ ก และการคาดการณ์ เพิ่ มเติ ม

ข้ อมู ลเป็ นเชื้ อเพลิ งให้ กับเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะ ซึ่ งจะมี
การเปิ ดเผยการปรั บเปลี่ ยนและการรวมกั นของข้ อมู ล
มาตรฐานข้ อมู ลและการใช้ ประโยชน์ จากโปรโตคอลแบบ
เปิ ดสามารถขยายศั กยภาพสำ �หรั บการทดลองและการ
สร้ างสรรค์ นวั ตกรรมร่ วมกั บพั นธมิ ตรได้ ซึ่ งี้จะสร้ าง
หนึ่ งในตั วขั บเคลื่ อนสำ �หรั บสถาปั ตยกรรมระบบ
คลาวด์ ไฮบริ ดแบบเปิ ด (ดู "ระบบคลาวด์ แบบไฮบริ ด
แบบเปิ ดที่ ปลอดภั ยและเครื อข่ าย") เนื่ องจากความเร็ ว
ในการเข้ าถึ งข้ อมู ลกลายเป็ นภารกิ จสำ �คั ญสำ �หรั บ
กระบวนการแบบเรี ยลไทม์ ใหม่
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ในฐานะ Golden Thread ของ Virtual Enterprise
เวิ ร์ กโฟลว์ ที่ ขยายกลายเป็ นกลไกการส่ งผ่ านสำ �หรั บ
ประสบการณ์ และคุ ณค่ าของระบบนิ เวศที่ เธรดผ่ าน
ไปเวิ ร์ กโฟลว์ กลายเป็ นกระดู กสั นหลั งของข้ อมู ลและ
ความสั มพั นธ์ ที่ เชื่ อถื อได้ และที่ เก็ บของกฎและ
อั ลกอริ ทึมอั ตโนมั ติ ที่ ขั บเคลื่ อนการตั ดสิ นใจที่ สำ �คั ญใน
ขณะนั้ น

เวิ ร์กโฟลว์ ต้องสอดคล้ องกั บ
วั ตถุ ประสงค์ ที่ใช้ ร่วมกั นโดย
จำ �เป็ นต้ องคร่ อมไซโลและให้
ประสบการณ์ ที่สอดคล้ องกั น
โดยรวม

รู ปภาพ 4

เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยายรวมส่ วนประกอบเสมื อนและระบบนิ เวศเข้ าด้ วยกั น 8
ระบบนิ เวศ

IoT

AI

ตลาด

เวร์ กโฟลว์ อจฉรยะแบบขยาย

ผลลั พธ์

Golden Thread

บล็ อกเชน

ระบบอั ตโนมั ติ

การเพิ่ มมู ลค่ าจากการ Virtualization
Capex > Opex
คู่ ดิจิทัล ทั กษะทางไกล การตรวจจั บ ไร้ สัมผั ส

ข้ อมู ลเชิ งลึ กที่ สำ�คั ญ
เวิ ร์กโฟลว์ อัจริ ยะแบบขยายเป็ น Golden Thread ของ Virtual
Enterprise ที่ รวมประสบการณ์ ของผู้ ใช้ ปลายทางที่ จัดเตรี ยมโดย
องค์ กร แพลตฟอร์ ม และระบบนิ เวศ

มู ลค่ าสามารถขยายได้ อย่ างทวี คูณ หากเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะขยาย
ขอบเขตลึ กลงไปในลู กค้ าซั พพลายเออร์ คู่ ค้าระบบนิ เวศ
และผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยอื่ นๆ

Virtualization เพิ่ มโอกาสที่ เพิ่ มขึ้ นเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผลของเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะและแพลตฟอร์ มที่ รองรั บ
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OREN
Shell และ IBM: ขั บเคลื่ อนความยั่ งยื นผ่ านการ
เปลี่ ยนแปลงทางดิ จิทัล 9
Shellซึ่ งมี ความสั มพั นธ์ กับลู กค้ ามายาวนานในระบบนิ เว
ศการขุ ดเจาะน้ำ �มั น ได้ ร่วมมื อกั บ IBM เพื่อเปิ ดตั ว Oren
ตลาดดิ จิทัล B2B แห่ งแรกของภาคธุ รกิ จ Oren สร้ างขึ้ น
เพื่อเร่งการนำ �บริ การดิ จิทัลมาใช้ ในการขุ ดโดยการดู แล
โซลู ชันและบริ การซึ่ งรวมถึ งบริ การที่ มุ่งเป้ าไปที่ ความ
ยั่ งยื นและเชื่ อมโยงผู้ ซ้ื อและผู้ ขายบนแพลตฟอร์ มแบบเปิ ด
Oren ออกแบบโดยคำ �นึ งถึ งความสะดวกในการใช้ งาน
ทำ �ให้ ภารกิ จที่ น่ากลั วของการเปลี่ ยนแปลงทางดิ จิทัล
สามารถเข้ าถึ งได้ โดยการนำ �เสนอโซลู ชัน บริ การ และ
โซลู ชันแบบครบวงจร Oren ให้ คำ�แนะนำ �และสนั บสนุ น
บริ ษัทเหมื องแร่ ตามเส้ นทางยุ ทธศาสตร์ สู่ความยั่ งยื น
โดยการนำ �เสนอแผนงานดิ จิทัลระยะยาวเพื่อปรั บเปลี่ ยน
การดำ �เนิ นงานเป็ นดิ จิทัล เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ ลดการปล่ อย
มลพิ ษ และเพิ่ มใบอนุ ญาตทางสั งคมในการดำ �เนิ นงาน
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ผลลั พธ์
ตลาดดิ จิทัล B2B แห่ งแรกสำ �หรั บ
อุ ตสาหกรรมเหมื องแร่
โซลู ชันที่ พร้ อมใช้ งานมากกว่ า 60 รายการ
เครื่ องมื อระบบนิ เวศเพื่ อช่ วยในการบรรลุ
เป้ าหมายคาร์ บอนสุ ทธิ เป็ นศู นย์ และการ
ลดคาร์ บอน

หน่ วยการสร้ าง
ของ Virtual Enterprise

วั ตถุ ประสงค์

ความยั่ งยื นและผลกระทบ
บทเรี ยนจากวิ กฤตโควิ ดเกี่ ยวกั บความเชื่ อมโยงระหว่ าง
กั นของโลกและบทบาทของธรรมชาติ และความ
สั มพั นธ์ ที่มีต่อมนุ ษยชาติ นั้นขั ดแย้ งกั บฉากหลั งของ
การมุ่ งเน้ นไปที่ ความยั่ งยื นและการกำ �หนดเป้ าหมาย
ด้ านสิ่ งแวดล้ อม สั งคม และการกำ �กั บดู แลใหม่ สำ�หรั บ
ธุ รกิ จที่ กำ�ลั งเกิ ดขึ้ นก่ อนการระบาด เราได้ เห็ นว่ าการ
เปลี่ ยนแปลงไปสู่ รู ปแบบการทำ �งานเสมื อนจริ งมากขึ้ น
การเดิ นทางน้ อยลง และระดั บกิ จกรรมในเมื องที่ ลดลง
และการค้ าทางกายภาพทั่ วโลกได้ ส่งผลกระทบที่ มีความ
หมายต่ อคาร์ บอนในชั้ นบรรยากาศ
วิ วัฒนาการไปสู่ Virtual Enterprise ช่ วยตอกย้ำ �แนว
โน้ มนี้ และสามารถเป็ นส่ วนหนึ่ งของการเปลี่ ยนแปลง
เชิ งโครงสร้ างไปสู่ โลกที่ ยั่งยื น ความเชื่ อมโยงของ
เจตนาทางธุ รกิ จกั บเจตนาที่ กว้ างขึ้ นเกิ ดขึ้ นเนื่ องจาก
บริ ษัทต่ างๆ พยายามที่ จะผลั กดั นทุ นของผู้ มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยและในขณะที่ ลูกค้ าและพนั กงานพยายามที่ จะ
ซื้ อสิ นค้ าและทางเลื อกในการทำ �งานตามค่ านิ ยมของ
องค์ กรที่ พวกเขามี ปฏิ สัมพั นธ์ ด้วย

ระบบนิ เวศแบบขยายของ Virtual Enterprise ที่ ดำ�เนิ น
การกั บเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะอั ตโนมั ติ การผสมผสาน
สิ นทรั พย์ ที่ออกแบบใหม ่และการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมู ล
อย่ างชาญฉลาดมี ศักยภาพในการรั บผลกระทบในระดั บ
ใหม่ นี้ ความร่ วมมื อที่ จะบ่ งบอกลั กษณะของสิ่ งเหล่ านี้
ประกอบด้ วยผู้ เข้ าร่ วมที่ มีคุณค่ าร่ วมกั น
ทั้ งหมดนี้ เกิ ดขึ้ นจากการให้ ความสำ �คั ญกั บระบบทุ นนิ ยม
ของผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยที่ เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งจุ ดประสงค์ ของ
องค์ กรได้ ขยายไปสู่ ผลกระทบทางสั งคม ปั ญหาใหญ่ ๆ
ทั้ งหมดที่ โลกเผชิ ญ ตั้ งแต่ สุขภาพ สภาพอากาศ และ
ความมั่ นคงทางอาหาร ไปจนถึ งความไม่ เท่ าเที ยมกั นสิ่ ง
เหล่ านี้ คือเป้ าหมายในปั จจุ บันจากความร่ วมมื อและระบบ
นิ เวศที่ เพิ่ มมากขึ้ น
เราเห็ นบริ ษัทต่ างๆ แย่ งชิ งเป็ นผู้ นำ�ในการสร้ าง
แพลตฟอร์ มการเปลี่ ยนแปลงใหม่ ๆ และเปิ ด
ตั วการร่ วมทุ นใหม่ และรู ปแบบการเป็ นหุ้ นส่ วนที่
เป็ นนวั ตกรรมVirtual Enterprise เป็ นยานพาหนะ
ที่ สมบู รณ์ แบบในการอำ �นวยความสะดวกในการ
เคลื่ อนไหวเหล่ านี้ ด้วยวิ ธีการแบบเปิ ดที่ สามารถแทรก
และจั ดระเบี ยบโมดู ลของผลกระทบในระบบนิ เวศได้
การถื อกำ �เนิ ดของ Virtual Enterprise ยั งนำ �ไปสู่ การ
ผสมผสานความยั่ งยื นเข้ ากั บเส้ นใยของบริ ษัท องค์ กร
สามารถเชื่ อมโยงความยั่ งยื นเข้ ากั บเนื้ อหาคุ ณค่ าข้ อ
เสนอความร่ วมมื อทางธุ รกิ จและกลยุ ทธ์ การมี ส่วนร่ วม
กั บลู กค้ า เพื่ อสร้ างความแตกต่ างอย่ างแท้ จริ งโดย
การมี อิทธิ พลต่ อวิ ธีที่มนุ ษย์ ปฏิ บัติต่อกั นและโลกใบนี้
กระตุ้ นให้ เกิ ดพฤติ กรรมที่ ก่อให้ เกิ ดการใช้ ทรั พยากรโดย
คำ �นึ งถึ งระบบนิ เวศ นอกจากนี้ ยั งสามารถใช้ ประโยชน์
จากจุ ดที่ เป็ นเอกลั กษณ์ นี้ ได้ ในช่ วงเวลาหนึ่ ง ผ่ านการ
สร้ างสรรค์ ผลิ ตภั ณฑ์ และบริ การที่ เป็ นนวั ตกรรมใหม่
ซึ่ งเชื่ อมโยงกั บความพยายามด้ านความยั่ งยื นโดย
เฉพาะ
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Virtualization มี ศักยภาพที่ จะมี บทบาทสำ �คั ญอย่ าง
มากในการเดิ นทางเพื่ อความยั่ งยื นร่ วมกั นของเรา
เนื่ องจากสามารถรองรั บการลดคาร์ บอนผ่ านการเข้ า
ถึ งแบบดิ จิทัล การทำ �งานจากระยะไกล และการลดพื้ นที่
สำ �นั กงานและการเดิ นทางสามารถหนุ นและเสริ มสร้ าง
เศรษฐกิ จหมุ นเวี ยนผ่ านพลั งของเทคโนโล
ยี เอกซ์ โพเนนเชี ยล ตั วอย่ างเช่ น การวิ เคราะห์ ที่ ใช้ กับ
แหล่ งที่ มาของห่ วงโซ่ อุปทานเพิ่ มเติ มและความสามารถ
ในการคาดการณ์ สามารถลดของเสี ยและปรั บการ
บริ โภคให้ สอดคล้ องกั บการจั ดหาและช่ วยจั ดระเบี ยบ
เพื่ อนำ �กลั บมาใช้ ใหม่ เครื่ องยนต์ ใหม่ สำ�หรั บการลด
คาร์ บอนและพลั งงานหมุ นเวี ยนจะเกิ ดขึ้ นเมื่ อความ
ก้ าวหน้ าของสภาพภู มิอากาศถู กฝั งลึ กลงไปในมาตรการ
และเครื่ องวั ดความสำ �เร็ จของทุ กหน่ วยงาน
เราได้ เห็ นตั วอย่ างของคู่ ดิจิทัลที่ นำ�ไปใช้ เพื่อจำ �ลอง
แนวทางปฏิ บัติที่ยั่งยื นในโครงสร้ างพื้ นฐานขนาดใหญ่
แล้ ว เรามี ตัวอย่ างของสนามบิ นฮ่ องกง และท่ าเรื อรอต
เทอร์ ดัมซึ่ งการผสมผสานระหว่ างนวั ตกรรมเทคโนโลยี
การดำ �เนิ นงานผลผลิ ตทดแทนและการโต้ ตอบระหว่ าง
มนุ ษย์ กับเครื่องจั กรช่ วยผลั กดั นผลลั พธ์ ที่ดีข้ึ นสำ �หรั บ
องค์ กรเหล่ านี้ ระบบนิ เวศขององค์ กรและโลกโดยรวม 10
แนวทางคู่ ดิจิทัลกลายเป็ นโซลู ชันพื้ นฐานในการออกแบบ
สร้ างแบบจำ �ลองและตรวจสอบผลกระทบของการตั ดสิ น
ใจในโลกแห่ งความเป็ นจริง
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วิ ธีการทำ �งานจะเปลี่ ยนไปตลอดกาลและการรั บรู้ สุขภาพ
และความสมบู รณ์ แข็ งแรงของพนั กงานและผู้ มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยอย่ างชั ดเจนจะยั งคงมี ลำ�ดั บความสำ �คั ญสู ง ใน
ขณะที่ Virtual Enterprise พั ฒนาเครื อข่ ายกิ จกรรม
และรู ปแบบที มใหม่ ๆ จึ งจำ �เป็ นต้ องยอมรั บเรื่ องนี้ ว่า
เป็ นสิ่ งที่ สำ�คั ญด้ านสุ ขภาพ การรั บรอง และข้ อกำ �หนด
ที่ สนั บสนุ นพวกเขา เทคโนโลยี จะมี บทบาทอย่ างมากใน
เรื่ องนี้ และความสั มพั นธ์ ระหว่ างพนั กงานและนายจ้ าง
กั บฝ่ ายไอที ขององค์ กร ซึ่ งเราได้ เห็ นการเปลี่ ยนแปลง
ในช่ วงปี ที่ ผ่านมา จะถู กนำ �ไปสู่ ระดั บที่ สมบู รณ์ ยิ่ง
ขึ้ นองค์ กรจะถู กนำ �เข้ ามาในบ้ านของพนั กงานทำ �ให้
เกิ ดความสั มพั นธ์ ใหม่ ระหว่ างการทำ �งาน พนั กงาน
ครอบครั ว และชุ มชนโดยรวม (ดู รูปที่ 5)

วิ วัฒนาการไปสู่ Virtual
Enterprise ช่ วยตอกย้ำ �แนวโน้ ม
ของโลกที่ มีต่อรู ปแบบการทำ �งาน
เสมื อนจริ งมากขึ้ น เดิ นทางน้ อย
ลง กิ จกรรมในเมื องน้ อยลง และ
การค้ าขายทางกายภาพน้ อยลง

ภาพที่ 5

ผู้ นำ�ทางธุ รกิ จแสดงความห่ วงใยผู้ คนและโลกใบนี้ มากขึ้ นกว่ าเดิ ม 11
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ความยั งยื น
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ผลกระทบต่ อ
สิ่ งแวดล้ อม

ข้ อมู ลเชิ งลึ กที่ สำ�คั ญ
ความยั่ งยื นและวั ตถุ ประสงค์ ขององค์ กรเป็ นส่ วนประกอบที่
สำ �คั ญมากขึ้ นของความสำ �เร็ จกั บลู กค้ า พนั กงาน คู่ ค้า
ระบบนิ เวศ และชุ มชนโดยรวม

Virtualization ขยายความสามารถขององค์ กรในการเปิ ดโอกาส
ทางเศรษฐกิ จใหม่ ๆ ในขณะเดี ยวกั นก็ มีความยั่ งยื นมากขึ้ นด้ วย

ระบบนิ เวศและแพลตฟอร์ มที่ ใช้ เทคโนโลยี จะเป็ นหั วใจสำ �คั ญของ
การแก้ ปัญหาความท้ าทายที่ ซับซ้ อนและมอบวั ตถุ ประสงค์ ให้ กับ
ลู กค้ าและพนั กงาน
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Orange France
การเชื่ อมโยงความสามารถและเทคโนโลยี 12
บริ ษัทโทรคมนาคมชั้ นนำ �ระดั บประเทศอย่ าง Orange
France จำ �เป็ นต้ องพั ฒนาข้ อเสนอลู กค้ าใหม่ ๆ บน
ช่ องทางดิ จิทัล บริ ษัทได้ พัฒนาโปรแกรม Orange
Campus ที่ ครอบคลุ มเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถด้ าน
ดิ จิทัลของพนั กงาน
ด้ วยการใช้ สตู ดิ โอร่ วมสร้ าง Orange France ได้
สร้ างวิ สัยทั ศน์ ว่าความสามารถของมนุ ษย์ และ
เทคโนโลยี สามารถทำ �งานร่ วมกั นได้ อย่ างราบรื่ น ใน
กระบวนการนี้ 150 บทบาทในปั จจุ บันถู กจำ �กั ดให้
เหลื อเพี ยง 30 บทบาทที่ สำ�คั ญสู งสุ ด และมี การระบุ
ความสามารถด้ านดิ จิทัล 80 รายการสำ �หรั บพนั กงาน
ในวั นพรุ่ งนี้ Orange France จั ดระเบี ยบเส้ นทางการ
ฝึ กอบรมใหม่ และเพิ่ มความคล่ องตั วในอาชี พ โดยช่ วย
ให้ พนั กงานได้ รับทั กษะดิ จิทัลใหม่ ๆ ที่ มีความสำ �คั ญ
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ผลลั พธ์
50% ของพนั กงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
การเปลี่ ยนแปลงได้ รับทั กษะดิ จิทัล
ใหม่ ๆ ผ่ าน Orange Campus
ยอดขาย ของลู กค้ าเพิ่ มขึ้ น 150%
ในช่ องทางดิ จิทัลด้ วยคะแนน NPS
+10
การบริ การตนเอง ในช่ องทางดิ จิทัล
เพิ่ มขึ้ น 30% ด้ วยความช่ วยเหลื อ
แบบดิ จิทัลเต็ มรู ปแบบ

หน่ วยการสร้ าง
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วั ฒนธรรม

ความร่ วมมื อระหว่ างมนุ ษย์
กั บเทคโนโลยี
ลั กษณะที่ ชัดเจนที่ สุดของ Virtual Enterprise คื อ
อิ นเทอร์ เฟซใหม่ ระหว่ างผู้ คน ระบบนิ เวศ และเทคโนโลยี
เอกซ์ โพเนนเชี ยลที่ พวกเขาเข้ าถึ ง เมื่ อสถานที่ มีความ
สำ �คั ญน้ อยลง โอกาสในการเข้ าถึ งทั กษะและความ
สามารถจากทุ กที่ ก็กลายเป็ นเรื่ องจริ ง การเข้ าถึ งผู้ คน
ทั่ วทั้ งองค์ กรของคุ ณจากองค์ กรพั นธมิ ตรและผู้ คน
ในวงกว้ างผ่ านระบบนิ เวศนี้ มีศักยภาพมหาศาล ใน
ขณะเดี ยวกั น ประสิ ทธิ ภาพของการทำ �งานร่ วมกั นแบบ
ขยายและแบบไดนามิ กนี้ ต้องการขั้ นตอนการทำ �งานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพและกำ �หนดไว้ และเครื่ องมื อและระบบที่ ใช้
งานง่ าย
สำ �หรั บผู้ คน Virtual Enterprise เป็ นทั้ งโอกาสและ
ภั ยคุ กคาม มี โอกาสที่ จะนำ �ทั กษะของคุ ณไปใช้ ในพื้ นที่
ใหม่ ๆ ผ่ านพลั งของการเชื่ อมต่ อระดั บโลก แต่ ในทำ �นอง
เดี ยวกั น การเข้ าถึ งทั กษะที่ สามารถทำ �ได้ เองก็ ทำ�ได้
ง่ ายขึ้ นเช่ นกั น ดั งนั้ น จึ งเพิ่ มความจำ �เป็ นสำ �หรั บการ
เรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนื่ องและยาวนาน ตลอดจนการจั ด
แนวแนวทางที่ คล่ องตั ว แนวคิ ดของพนั กงานเปิ ดให้
มี การพิ จารณาใหม่ ในลั กษณะที่ ขยายออกไปไกลกว่ า
เศรษฐกิ จระดั บรั บจ้ าง ไปจนถึ งแนวทางเชิ งโครงสร้ าง
ในการจั ดองค์ กรและการสร้ างขี ดความสามารถ ดั งนั้ น
Virtual Enterprise จะต้ องมี กลยุ ทธ์ การทำ �งานที่
ชั ดเจน คิ ดค้ นขึ้ นใหม่ และเปิ ดกว้ าง

Virtual Enterprises จำ �เป็ นต้ องเป็ นหน่ วยงานที่
ผู้ นำ�พนั กงานและผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ยได้ รับความ
ไว้ วางใจในข้ อมู ลและเทคโนโลยี ใหม่ ในฐานะตั วขั บ
เคลื่ อนหลั กในการตั ดสิ นใจและกฎหลั กของรู ปแบบ
การดำ �เนิ นงาน คนทำ �งานดิ จิทัลและบอทจะทำ �การ
ตั ดสิ นใจที่ มีผลกระทบมากขึ้ น ความสามารถในการ
สร้ างสิ่ งเหล่ านี้ ด้วยวิ ธีที่สามารถคาดเดาได้ ตาม
บริ บทและก้ าวหน้ าจะเป็ นสิ่ งที่ ท้าทาย
ที่ สำ�คั ญมากคื อ Virtual Enterprise มี ศักยภาพใน
การเป็ นตั วเร่ งการรวมและความหลากหลายที่ ย่ิ ง
ใหญ่ เนื่ องจากหน่ วยงานองค์ กรภู มิศาสตร์ และภู มิ
หลั งต่ างๆ มี ส่วนร่ วมในเวิ ร์กโฟลว์ เพิ่ มเติ มที่ สร้ างขึ้ น
มี โอกาสที่ จะสร้ าง "ทางลาด" ใหม่ ให้ กับเศรษฐกิ จ
โลกสำ �หรั ผู้ที่ถูกกี ดกั นผ่ านแพลตฟอร์ มแบบเปิ ดที่
เป็ นที่ ไว้ วางใจและเวิ ร์กโฟลว์ แบบขยาย อุ ปสรรค
ในการเข้ าใช้ อาจลดลงได้ และแบบจำ �ลองเสมื อน
สามารถขจั ดความจำ �เป็ นในการย้ ายระบบเพื่ อเข้ า
ถึ งกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จได้ แต่ ศักยภาพในการเปิ ด
กว้ างในด้ านี่ นี้ ไม่ ได้ ขับเคลื่ อนด้ วยความน่ าดึ งดู ดใจ
ของเทคโนโลยี หรื อแพลตฟอร์ มเท่ านั้ น

Virtual Enterprise สามารถเป็ นตั ว
เร่ งขนาดใหญ่ ของการรวมและความ
หลากหลายได้ เนื่ องจากหน่ วยงาน
องค์ กร ภู มิศาสตร์ และภู มิหลั งต่ างๆ
มี ส่วนร่ วมในเวิ ร์กโฟลว์ ที่ขยายออกไป
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จำ �เป็ นต้ องมี การเปิ ดกว้ างอย่ างลึ กซึ้ งในวั ฒนธรรมและ
ค่ านิ ยมขององค์ กรและระบบนิ เวศขององค์ กร
เพื่ อยอมรั บและชื่ นชมความหลากหลายของการมี ส่วน
ร่ วม และความหลากหลายของผู้ คน การพิ จารณาที่ ไม่
ดี หรื อคำ �จำ �กั ดความที่ แคบของที ม Virtual Enterprise
สามารถทำ �ลายความหลากหลายของกลุ่ มได้ หากคิ
ความคิ ดของกลุ่ มเติ บโตได้ ในระยะไกลที่ ไม่ มีการเชื่ อม
ต่ อ
เนื่ องจากระบบอั ตโนมั ติขั้นสู ง การแปลงเป็ นดิ จิทัลและ
อั ลกอริ ทึมกลายเป็ นบรรทั ดฐาน และผู้ คนก็ แยกส่ วน
ออกเป็ นสภาพแวดล้ อมการทำ �งานระยะไกลมากขึ้ น
แน่ นอนว่ ามี ความเสี่ ยงที่ ความเป็ นมนุ ษย์ิ ของ Virtual
Enterprise จะถู กกดดั น เราจะเห็ นได้ ว่ารู ปแบบการ
ทำ �งานใหม่ บางส่ วนได้ ขยายขี ดความสามารถของที ม
และบุ คคลในการรั บมื อกั บโลกที่ เส้ นแบ่ งระหว่ างบ้ านและ
ที่ ทำ�งาน ไม่ ชัดเจน
เราได้ เห็ นเทคโนโลยี ต่างๆ เช่ น การประชุ มทางวิ ดี โอ
เป็ นส่ วนสำ �คั ญของการโต้ ตอบเสมื อนจริ งของพวกเรา
แม้ ว่า "การทำ �ธุ รกรรม" ของการทำ �งานร่ วมกั นจะเกิ ด
ขึ้ นได้ แต่ การเอาใจใส่ การทำ �งานร่ วมกั น และการสร้ าง
เครื อข่ ายก็ กำ�ลั งถู กกั ดเซาะ
เราคิ ดถึ งช่ วงเวลาบั งเอิ ญที่ ตู้กดน้ำ � ในขณะที่ ความ
ท้ าทายด้ านสุ ขภาพจิ ตของการโต้ ตอบระยะไกลที่ โดด
เดี่ ยวยั งคงซ่ อนอยู่ จาก Zoom, Teams หรื อ
Webex
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Virtual Enterprise และความเป็ นผู้ นำ�จะต้ องรั บมื อ
กั บความท้ าทายเหล่ านี้ ในเชิ งรุ ก การใส่ "มนุ ษย์ "
กลั บเข้ าไปในเครื่ องจั กรนั้ นมี ความสำ �คั ญ ในขณะ
ที่ การแทรกแซงของผู้ บริ หารที่ แท้ จริ งมี ต้นทุ นสู งี
สภาพแวดล้ อมการทำ �งานแบบผสมผสานมากขึ้ น
กำ �ลั งกลายเป็ นเรื่ องปกติ ใหม่ โดยมี กฎใหม่ ในการมี
ส่ วนร่ วมสำ �หรั บที มและองค์ กรเกี่ ยวกั บวิ ธีการและ
สถานที่ ในการทำ �งาน การกำ �กั บดู แล และความเป็ น
ผู้ นำ� (ดู รูปที่ 6)
ที่ ตั้งสำ �นั กงาน การออกแบบ และการปรั บขนาด จะ
กลายเป็ นปั จจั ยที่ ซับซ้ อนและสำ �คั ญสำ �หรั บธุ รกิ จ
มากขึ้ น ความสมดุ ลระหว่ างพื้ นที่ เปิ ดโล่ งและความ
เป็ นส่ วนตั วจะต้ องพั ฒนาขึ้ นตามขั้ นตอนการทำ �งาน
และเครื่ องมื อที่ ผู้ปฏิ บัติงานแต่ ละคนใช้ ความเป็ น
ผู้ นำ�ขององค์ กรจะต้ องนำ �เครื่ องมื อสำ �คั ญใหม่ ๆ
เหล่ านี้ มาใช้ ในเชิ งกลยุ ทธ์ เพื่ อให้ มีเส้ นทางที่ ชัดเจน
ในการสร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั น
การสร้ างวั ฒนธรรมองค์ กรที่ แข็ งแกร่ งจะต้ อง
มี แผนการ แบบใหม่ เนื่ องจากองค์ กรกลายเป็ น
เสมื อนจริ งมากขึ้ น ผู้ นำ�จะได้ รับการท้ าทายให้ ปลู ก
ฝั งอั ตลั กษณ์ ขององค์ กรเชิ งบวกในหมู่ พนั กงานที่
ครอบคลุ มทั่ วโลก และรวมถึ งพนั กงานที่ พบกั นแบบ
เสมื อนเท่ านั้ นด้ วย การสื่ อสารที่ ชัดเจน การทำ �ตั ว
เป็ นแบบอย่ าง และข้ อเสนอแนะอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อ
ส่ งเสริ มการเติ บโตของพนั กงานจะมี ความสำ �คั ญ
อย่ างยิ่ งต่ อการสร้ างวั ฒนธรรมแห่ งชั ยชนะ

ภาพที่ 6

วิ วัฒนาการของความร่ วมมื อระหว่ างมนุ ษย์ กับเทคโนโลยี 13

ในพื้ นที่

ที่ อื่น

ที่ ไหนก็ ได้
แพลตฟอร์ ม

เข้ าถึ งได้
(ข้ างนอกี )

ตามสั ญญา

เครื อข่ าย

(ภายนอก)

ว่ าจ้ าง

เครื่องมื อ

(ภายใน)
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โ
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์
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ข้ อมู ลเชิ งลึ กที่ สำ�คั ญ

การระบาดใหญ่ ได้ เร่ งให้ เกิ ดการโต้ ตอบระหว่ างลู กค้ าและพนั กงาน
ในรู ปแบบเสมื อนจริ ง และก่ อให้ เกิ ดวิ ธีการทำ �งานใหม่ ๆ ที่ ยั่งยื น

การทำ �งานแบบเสมื อนได้ เมอบโอกาสและความท้ าทายใหม่ ๆ ให้ กับ
องค์ กรและพนั กงาน ซึ่ งสามารถเข้ าถึ งความสามารถระดั บโลกได้
อย่ างง่ ายดายยิ่ งขึ้ น

วิ ธีการทำ �งานแบบผสมผสานแบบใหม่ กำ�ลั งเกิ ดขึ้ นและจะต้ องใช้
เครื่ องมื อและกฎการมี ส่วนร่ วมใหม่ สำ�หรั บผู้ คน ที ม และองค์ กร

27

Delta Air Lines
การปรั บปรุ งแพลตฟอร์ มเทคโนโลยี ให้ ทันสมั ย 14
Delta Air Lines เข้ าใจถึ งความจำ �เป็ นในการพั ฒนา
สถานะดิ จิทัลอย่ างต่ อเนื่ องและยกระดั บประสบการณ์
ของลู กค้ า (และพนั กงาน) ด้ วยความต้ องการที่ ลดลง
เนื่ องจาโรคระบาดใหญ่ บริ ษัทจึ งได้ เล็ งเห็ นถึ งโอกาส
พิ เศษในการปรั บปรุ งฐานพื้ นฐานและการดำ �เนิ นงาน
ดิ จิทัลให้ ทันสมั ย
ในฐานะที่ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเปลี่ ยนแปลงทาง
ดิ จิทัลDelta กำ �ลั งย้ ายข้ อมู ลและแอปพลิ เคชั นส่ วนใหญ่
ไปยั งระบบคลาวด์ เพื่ อประสบการณ์ ของลู กค้ าที่ ดีข้ึ น
และมประสิ ทธิ ภาพที่ มากขึ้ นในธุ รกิ จของตน การเปลี่ ยน
ไปใช้ สถาปั ตยกรรมคลาวด์ แบบไฮบริ ดแบบเปิ ดเป็ นการ้
ใช้ แนวทางตามมาตรฐานที่ สอดคล้ องกั นในการพั ฒนา
การปรั บใช้ การรั กษาความปลอดภั ย และการดำ �เนิ น
งานบนคลาวด์ สถาปั ตยกรรมคลาวด์ ใหม่ ของDeltaจะ
ช่ วยสานเครื อข่ ายเข้ าด้ วยกั นเพิ่ มความคล่ องตั วและ
ปลดล็ อกข้ อมู ลเพื่ อใช้ ในแอปพลิ เคชั นต่ างๆ
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ผลลั พธ์
เDeltaคาดว่ า 90% + ของแอปพลิ เคชั น
และฐานข้ อมู ลที่ จะอยู่ ในสภาพแวดล้ อม
ระบบคลาวด์ ภายในปี 2024
Deltaคาดว่ าผลผลิ ตในการพั ฒนาจ
ะเพิ่ มขึ้ น 30% + อั นเป็ นผลมาจากการ
เปลี่ ยนแปลงครั้งนี้
ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านไอที ของDelta
1,000+ คน จะได้ รับการฝึ กอบรมใ
นการพั ฒนาและจั ดส่ งแอปพลิ เคชั นการ
จั ดการข้ อมู ลและความปลอดภั ย

หน่ วยการสร้ าง
ของ Virtual Enterprise

ความยื ดหยุ่ น

ระบบคลาวด์ แบบไฮบริ ดแบบ
เปิดที่ ปลอดภั ยและเครื อข่ าย
ศั กยภาพของ Virtual Enterprise นั้ นมี มาก เราได้
อธิ บายถึ งแพลตฟอร์ มการสร้ างตลาดใหม่ ที่ฝังอยู่
ในความสั มพั นธ์ ของระบบนิ เวศใหม่ และเวิ ร์กโฟลว์
อั จฉริ ยะอั นทรงพลั งซึ่ งได้ รับการคิ ดค้ นขึ้ นใหม่ โดยใช้
วิ ทยาศาสตร์ และนวั ตกรรมที่ นำ�ข้ อมู ลและนำ �ผล
กระทบที่ ยั่งยื นในวงกว้ าง นอกจากนี้ เรายั งได้ สำ�รวจ
การเปลี่ ยนแปลงของการค้ าส่ งในการที่ ผู้คนจะโต้ ตอบ
กั บเทคโนโลยี ตามขั้ นตอนการทำ �งานเ การได้ มาซึ่ งความ
เห็ นอกเห็ นใจ ผลผลิ ต และประสบการณ์ อย่ างไรก็ ตาม
สิ่ งนี้ จะเป็ นไปไม่ ได้ หากไม่ มีแอปพลิ เคชั นที่ เหมาะสมกั บ
วั ตถุ ประสงค์ และไม่ มีสถาปั ตยกรรมโครงสร้ างพื้ นฐาน
มารองรั บ
โรคระบาดใหญ่ เมื่ อเร็ วๆ นี้ นี้ ทำ�ให้ เกิ ดการเร่ งความเร็ ว
ตามธรรมชาติ ในการใช้ สถาปั ตยกรรมบนคลาวด์ เพื่ อ
มอบความยื ดหยุ่ นและความต้ องการในการเร่ งความเร็ ว
แบบดิ จิทัล แต่ ยังมี สิ่งอื่ นนอกจาก “คลาวด์ ” ที่ จะหนุ น
องค์ กรแห่ งอนาคต คลาวด์ ที่เหมาะสมสำ �หรั บเวิ ร์กโหลด
ที่ เหมาะสมในสถาปั ตยกรรมการครอบคลุ มที่ เหมาะสม
เท่ านั้ นที่ สามารถเทำ �งานแบบเปิ ดกว้ างและปลอดภั ยได้
Virtual Enterprise เปิ ดใช้ งานอย่ างหนาแน่ นโดย
สถาปั ตยกรรมที่ ทันสมั ย เปิ ดกว้ าง และปลอดภั ย
ที่ ส่งมอบโดยไฮบริ ดคลาวด์ ภายในองค์ กร กลุ่ มะ
แอปพลิ เคชั นจะสร้ างไซโลที่ จำ�กั ดการเข้ าถึ งของ
เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะ และการใช้ โซลู ชันบนคลาวด์ หลายตั ว
ไอาจจะสร้ างความไม่ ปะติ ดปะต่ อในระดั บใหม่ เ

สิ่ งนี้ ได้ เพิ่ มมู ลค่ าของสถาปั ตยกรรมโอเพนซอร์ ซที่
สามารถคร่ อมเมนเฟรมสภาพแวดล้ อมส่ วนตั วและ
สาธารณะ และรองรั บเวิ ร์กโฟลว์ เพิ่ มเติ มได้
สถาปั ตยกรรมนี ้และบานหน้ าต่ างควบคุ มที่ มาพร้ อม
กั นจะช่ วยเพิ่ มมู ลค่ าได้ มากขึ้ น เมื่ อเสริ มสร้ างการเชื่ อม
ต่ อกั บพั นธมิ ตรและระบบนิ เวศภายนอกองค์ กร ระบบ
นิ เวศแบบหลายแพลตฟอร์ มใหม่ ที่กำ�ลั งพั ฒนาจำ �นวน
มากได้ รับประโยชน์ จากความเข้ ากั นได้ ของปลั๊ กอิ นที่ เกิ ด
ขึ้ นจากAPI แบบเปิ ดและไมโครเซอร์ วิสที่ สามารถแชร์
ควบคู่ ไปกั บคุ ณค่ าเชิ งลึ กที่ มาจากการเคลื่ อนย้ ายข้ อมู ล
ระหว่ างพาร์ ทเนอร์
โซลู ชันโอเพนซอร์ ซเป็ นผลที่ ทวี คูณเพิ่ มเติ มสำ �หรั บการ
ทำ �งานร่ วมกั นและการสร้ างความสามารถร่ วมกั นที่
สามารถปลดปล่ อยคุ ณค่ าใหม่ ๆ ข้ ามสายงานและข้ าม
อุ ตสาหกรรม โซลู ชันที่ สร้ างขึ้ นผ่ านแบบจำ �ลองดั งกล่ าว
เกิ ดจากการพั ฒนาและนวั ตกรรมของฝู งชนและการมี
ส่ วนร่ วมที่ แตกต่ างกั นมาพร้ อมกั บความเข้ ากั นได้ โดย
ธรรมชาติ นี่ เป็ นพื้ นฐานของการปรั บตั วของ Virtual
Enterprise
โอเพนซอร์ ซยั งมี ผลกระทบอย่ างมากในการเข้ าถึ ง
ทั กษะที่ จำ�เป็ นในการสร้ างและดู แลระบบใหม่ เหล่ านี้
เนื่ องจากข้ อจำ �กั ดและความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางจะ
ลดลงองค์ กรต่ างๆ กำ �ลั งดิ้ นรนกั บความท้ าทายในการ
พั ฒนาทั กษะใหม่ ๆที มงานไอที รุ่นเก่ า ในขณะที่ พวกเขา
เริ่ มเปลี่ ยนแปลงการทำ �งาน
ยิ่ งโซลู ชันพื้ นฐานและสถาปั ตยกรรมที่ ปรั บแต่ งมา เปิ ด
กว้ างมากเท่ าไหร่ และยิ่ งสิ่ งเหล่ านี้ เข้ าไปใช้ เมนเฟรรม
คลาวด์ ส่วนบุ คคล และคลาวด์ สาธารณะมากเท่ าไหร่ ที ม
ที่ ทำ�หน้ าที่ พัฒนาและบำ �รุ งรั กษาก็ จะทำ �งานได้ ดี และทำ �
ซ้ำ �ได้ มากขึ้ นเท่ านั้ น
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หน่ วยการสร้ าง
ของ Virtual Enterprise
CIO และ CTO กลายเป็ นสมาชิ กที่ สำ�คั ญยิ่ งขึ้ นของ
C-suite ไม่ ใช่ เพี ยงเพราะเทคโนโลยี กลายเป็ นธุ รกิ จ
แต่ เนื่ องจากการเรี ยกร้ องเชิ งกลยุ ทธ์ เกี่ ยวกั บ
สถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี ได้ กลายเป็ นตั วจำ �กั ดอั ตรา
ความได้ เปรี ยบในการแข่ งขั นอี กครั้ ง ความจำ �เป็ นใน
การตั ดสิ นใจอย่ างถู กต้ องเกี่ ยวกั บระบบองค์ กรยุ คหน้ า
เนื่ องจากโครงสร้ างพื้ นฐานของเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะ
และแพลตฟอร์ มเป็ นหั วใจสำ �คั ญ เช่ นเดี ยวกั บตั วเลื อก
ของโครงสร้ างพื้ นฐานระบบคลาวด์ ในองค์ กรส่ วนตั ว
และสาธารณะที่ จะรองรั บข้ อมู ลและความต้ องการด้ าน
ความปลอดภั ยของระบบนิ เวศ และทั้ งหมดนี้ ต้องอยู่ ใน
ซองต้ นทุ นทางเศรษฐกิ จที่ สามารถยื ดหยุ่ นได้ ตามบริ บท
ทางธุ รกิ จ
การปรั บปรุ งแอปพลิ เคชั นให้ ทันสมั ยในบริ การของ
Virtual Enterprise เป็ นงานที่ ซับซ้ อน และมี ความเสี่ ยง
อย่ างแท้ จริ งที่ ความซั บซ้ อนแบบเดิ มจะถู กแทนที่ ด้วย
ความซั บซ้ อนของดิ จิทัลและคลาวด์ แนวทาง Agile,
DevSecOps และระบบอั ตโนมั ติสามารถช่ วยได้ แต่ พ
แนวทางเหล่ านี้ ายั งต้ องการแถบคำ �แนะนำ �และแทร็ ก
ที่ จะจั ดระเบี ยบการเการใช้ วิธี Control Tower ในการ
จั ดเตรี ยมส่ วนที่ เคลื่ อนไหวของสถาปั ตยกรรมองค์ กร
เป็ นสิ่ งสำ �คั ญ และเราสามารถจิ นตนาการถึ งการขยาย
ความคิ ดนี้ เพื่ อคร่ อมสภาพแวดล้ อมแบบ end-to-end
ของระบบนิ เวศซึ่ งขั บเคลื่ อนโดยมาตรฐานแบบเปิ ด
ความพร้ อมใช้ งานของข้ อมู ล คุ ณภาพ ความปลอดภั ย
และความสามารถในการปรั บขนาดจะเป็ นสิ่ งสำ �คั ญ
สำ �หรั บ Virtual Enterprise ที่ จะเติ บโตและสิ่ งนี้ มีผลก
ระทบอย่ างมากต่ อสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี พื้นฐาน
ด้ วย (ดู รูปที่ 7)
เนื่ องจากโซลู ชันมั ลติ คลาวด์ แพร่ หลายไปตามเวิ ร์กโฟลว์
และแพลตฟอร์ มอั จฉริ ยะ ความต้ องการก็ เพิ่ มขึ้ นในการ
ทำ �ความเข้ าใจและจั ดการตำ �แหน่ ง รวมถึ งความเร็ วใน
การเข้ าถึ ง ของข้ อมู ลที่ เป็ นเชื้ อเพลิ งให้ กับสิ่ งเหล่ านี้ ซึ่ ง
เป็ นความย้ อนแย้ งของโลกเสมื อนที่ Data Gravity มี
ความสำ �คั ญมากกว่ าที่ เคย
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ในทำ �นองเดี ยวกั น โซลู ชันการวางแผนทรั พยากรองค์ กร
บนคลาวด์ (ERP) มี บทบาทสำ �คั ญในสถาปั ตยกรรม
โดยรวมและเป็ นแกนนำ �สำ �หรั บเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะ ด้ วย
การผสานรวมอย่ างแม่ นยำ �ของโซลู ชัน ERP บนคลาวด์
ข้ อมู ลที่ แตกต่ างและแพลตฟอร์ มแอปพลิ เคชั นแบบเปิ ด
เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะแบบขยายจะทำ �งานร่ วมกั นในสภาพ
แวดล้ อมที่ หลากหลายซึ่ งเป็ นแกนที่ แข็ งแกร่ งสำ �หรั บ
Virtual Enterprise
ความปลอดภั ยเป็ นปั จจั ยที่ สำ�คั ญที่ สุดปั จจั ยหนึ่ งที่
สนั บสนุ นวิ วัฒนาการของธุ รกิ จและรู ปแบบธุ รกิ จที่ ใช้
เทคโนโลยี มากขึ้ น เมื่ อระบบนิ เวศขององค์ กรขยายไปส
ู่คู่ค้าหรื อแพลตฟอร์ มอื่ นๆ ความจำ �เป็ นในการจั ด
ตำ �แหน่ งซองความปลอดภั ยให้ สอดคล้ องกั บเวิ ร์กโฟลว์
อั จฉริ ยะทั้ งหมดจึ งเมี แต่ จะเพิ่ มขึ้ น
ข้ อมู ลและสารสนเทศเป็ นวั ตถุ ดิบของเวิ ร์กโฟลว์ ใหม่
เหล่ านี้ แต่ มูลค่ าของข้ อมู ลนั้ นขึ้ นอยู่ กับความโปร่ งใส
ความไว้ วางใจ และความปลอดภั ยของแหล่ งข้ อมู ลเหล่ า
นี้ อย่ างมาก เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เช่ นบล็ อกเชน
มี ศักยภาพในการมี บทบาทที่ แตกต่ างกั นโดยพื้ นฐาน
และได้ รับการปรั บปรุ งในการเร่ งความเร็ วของโมเดลใหม่
เหล่ านี้ เนื่ องจากสิ่ งเหล่ านี้ มีตัวตน ที่ มา และกิ จกรรมใน
เวิ ร์กโฟลว์ อย่ างชั ดเจน
ท้ ายที่ สุด ใน Virtual Enterprise พลั งของเครื อข่ ายใน
การรวมผู้ เล่ นเข้ าด้ วยกั นอย่ างราบรื่ นปลอดภั ยและ
เรี ยลไทม์ ก็มีความสำ �คั ญเช่ นกั น เครื อข่ ายที่ กำ�หนดโดย
ซอฟต์ แวร์ คื อโซลู ชันที่ ปรั บเปลี่ ยนได้ ซึ่ งเมื่ อรวมกั บ
เทคโนโลยี คลาวด์ แบบไฮบริ ดแล้ วจะมอบการเชื่ อมต่ อ
และความยื ดหยุ่ นในยุ คใหม่ นี่ เป็ นการกำ �หนดบทบาท
ใหม่ ของผู้ ให้ บริ การโทรคมนาคมและเปิ ดช่ องให้ กับผู้
เล่ นรายใหม่ และพั นธมิ ตรระบบนิ เวศที่ ต้องการจั ดหา
ส่ วนประกอบในห่ วงโซ่ คุณค่ าเครื อข่ ายใหม่ เหล่ านี้ เป็ น
อี กครั้ งที่ การเปิ ดกว้ างของสถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี พื้น
ฐานนั้ นมี ความสำ �คั ญมากขึ้ นเรื่ อยๆ

ภาพที่ 7

ระบบคลาวด์ และเครื อข่ ายไฮบริ ดที่ ปลอดภั ยแบบเปิ ดเป็ นพื้ นฐานของ Virtual Enterprise
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ระบบนิ เวศ

AI

ตลาด

IoT

เวร์ กโฟลว์ อจฉรยะแบบขยาย

ผลลั พธ์

Golden Thread

บล็ อกเชน

ระบบอั ตโนมั ติ

Data Fabric
สถาปั ตยกรรมคอนเทนเนอร์ แบบเปิ ด

มั ลติ คลาวด์ และเครื อข่ ายแบบไฮบริ ด

ข้ อมู ลเชิ งลึ กที่ สำ�คั ญ

การเปิ ดกว้ างของ Virtual Enterprise จำ �เป็ นต้ องเปิ ดใช้ งานโดย
สถาปั ตยกรรมเทคโนโลยี มัลติ คลาวด์ ไฮบริ ดที่ ปลอดภั ยแบบเปิ ด

ระบบนิ เวศใหม่ และเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะที่ ขยายออกไปจำ �เป็ นต้ องมี
การปรั บปรุ แอปพลิ เคชั นั่นให้ ทันสมั ยและการต่ ออายุ เทคโนโลยี เพื่ อ
ใช้ ประโยชน์ จากการเข้ าถึ งข้ อมู ล ความยื ดหยุ่ น และ TCO

ตั วเลื อกทางสถาปั ตยกรรมและการใช้ ประโยชน์ จากโซลู ชันที่
ปลอดภั ยแบบเปิ ดพร้ อมชุ ดทั กษะที่ ปรั บเปลี่ ยนได้ เป็ นพื้ นฐานของ
ความสำ �เร็ จของ Virtual Enterprise
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Garage เป็นตั วขั บเคลื่ อน
สำ �หรั บ Virtual Enterprise
ขนาดของการเปลี่ ยนแปลงที่ แสดงโดย Virtual
Enterprise มี ความสำ �คั ญและครอบคลุ มทั่ วทั้ งองค์ กร
และพั นธมิ ตรระบบนิ เวศ มี ความจำ �เป็ นที่ จะต้ องรั มุ่ งเน้ น
ไปที่ เจตนาโดยรวมของกลยุ ทธ์ จั ดตำ �แหน่ งผู้ มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยที่ สำ�คั ญ และดำ �เนิ นการเร่งด่ วนที่ มีความหมาย
ในขณะที่ ไม่ ทำ�ให้ องค์ กรมี การเปลี่ ยนแปลงมากไปหรื อ
ปลดปล่ อย "ความสั บสนวุ่ นวาย" อย่ างกะทั นหั น
แนวทางของ Garageเป็ นวิ ธีที่มีประสิ ทธิภาพในการนำ �ส่ วน
ประกอบและผู้เล่ นต่างๆมารวมกั นในสถาปั ตยกรรม
แห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถติ ดตาม Golden Thread
อั นทรงคุ ณค่ า สร้างโมดู ลคอนกรีตเพือ
่ เพิ่มประสิ ทธิภาพ
และเชื่อมโยงผู้คน กระบวนการ และระบบเข้ าด้ วยกั นใน
ระบบใหญ่ รูโมเดลของ The Garage สำ �หรับการสร้างร่วม
การดำ�เนิ นการและความร่วมมื อ ได้ รับการพิสูจน์ แล้ วว่ ามี
ประสิ ทธิภาพในโลกเสมื อนจริงที่เกิ ดขึ้นเพราะโรคระบาด
ใหญ่

ความสามารถในการนำ �ทั กษะ ความสามารถ และความ
รู้ ไปรั บมื อในที่ ใดก็ ได้ นั้นมี ประสิ ทธิ ผลมาก โดยยึ ดตาม
ขอบเขตการทำ �งานในองค์ กรและช่ วยให้ พันธมิ ตร
ระบบนิ เวศสามารถมี ส่วนร่ วมในนวั ตกรรมและการ
เปลี่ ยนแปลงทางดิ จิทัล
แนวทางนี้ ยังช่ วยตอกย้ำ �ประเด็ นสำ �คั ญและจุ ดมุ่ งหมาย
เชิ งกลยุ ทธ์ ตลอดจนวางกฎเกณฑ์ ทางสถาปั ตยกรรม
หรื อรางรถไฟสำ �หรั บที มข้ ามสายงานที่ คล่ องตั วในการ
ดำ �เนิ นการภายใน
นอกจากนี้ Garageยั งมี ข้อมู ลเป็ นวั ตถุ ดิบในการระบุ
โอกาสและใช้ ประโยชน์ จากแนวคิ ดและผลกระทบและ
สามารถเชื่ อมต่ อโซลู ชันที่ กำ�หนดค่ าไว้ ล่วงหน้ าจากระบบ
นิ เวศเพื่ อเร่ งความคื บหน้ าได้

ภาพที่ 8

การเปลี่ ยนองค์ กรจากแบบเดิ มไปเป็ นแบบใหม่ 16

Garage

เวิ ร์กโฟลว์
อั จฉริ ยะแบบ
ขยายใหม่

Data Fabric

สถาปั ตยกรรมคอนเทนเนอร์ แบบเปิ ด
มั ลติ คลาวด์
และเครื อข่ าย
แบบไฮบริ ด

แบบเดิ ม
32

แบบใหม่

คู่ มือการดำ �เนิ นการหลั ก
ของ Virtual Enterprise

ดั งนั้ น ความจำ �เป็ นทั้ งหกประการของ Virtual Enterprise จึ งสามารถ
นำ �มาใช้ และเร่ งความเร็ วผ่ านแนวทางโของ Garage ซึ่ งสอดคล้ องกั บ
เวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะเพิ่ มเติ มที่ จำ�เป็ นต้ องสร้ างและจั ดวางภายในโปรแกรม
การเปลี่ ยนแปลงโดยรวมที่ ชัดเจน ด้ วยวิ ธีนี้คุณสามารถ:

ยอมรั บ

ยอมรั บโอกาสของระบบนิ เวศในความตั้ งใจเชิ งกลยุ ทธ์ และการออกแบบ
แพลตฟอร์ มธุ รกิ จเพื่ อเป็ นตั วขั บเคลื่ อนการเปลี่ ยนแปลงทางดิ จิทัลที่
รวดเร็ ว

สร้ างนวั ตกรรม

สร้ างสรรค์ สิ่งใหม่ ด้วยวิ ทยาศาสตร์ และแนวทางที่ นำ�โดยข้ อมู ลเพื่ อขั บ
เคลื่ อนความก้ าวหน้ าในเวิ ร์กโฟลว ์แพลตฟอร์ ม และระบบนิ เวศ

ขยาย

ขยายเวิ ร์กโฟลว์ อัจฉริ ยะเพื่ อสร้ าง Golden Thread ที่ แตกต่ างของการ
เปลี่ ยนแปลงทางธุ รกิ จที่ ใช้ เทคโนโลยี

แก้ ปัญหา

แก้ ไขความท้ าทายที่ ยิ่งใหญ่ ที่สุดในยุ คของเราผ่ านการจั ดวางกลยุ ทธ์ และ
ผลกระทบในการดำ �เนิ นการเพื่อให้ บรรลุ เป้ าหมายการพั ฒนาที่ ยั่งยื นพร้ อมกั บ
สร้ างจุ ดมุ่ งหมายและการมี ส่วนร่วมของที ม

เสริ มพลั ง

เพิ่ มศั กยภาพให้ กับพนั กงานที่ ทำ�งานแบบเสมื อนในการเสริ มสร้ างเวิ ร์กโฟลว์
อั จฉริ ยะหลั กและทดลองอย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อปรั บปรุ งประสบการณ์ ของลู กค้ า
และพนั กงาน

เร่ งความเร็ ว

เร่ งความเร็ วโปรแกรมการเปลี่ ยนแปลงที่ ซับซ้ อนที่ เร่ งให้ แพลตฟอร์ ม ระบบ
นิ เวศ และเวิ ร์กโฟลว์ เติ บโตผ่ าน ไฮบริ ดคลาวด์ และเครื อข่ าย

แนวทางGarageผสมผสานส่ วนประกอบ
และผู้ เล่ นในสถาปั ตยกรรมที่ สามารถติ ดตาม
Golden Thread ของคุ ณค่ า เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
และเชื่ อมโยงผู้ คน กระบวนการ และระบบเข้ า
ด้ วยกั นในระดั บต่ างๆ
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