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MARKETING 4.0 & MARKETING ONLINE 4.0
1. Marketing 4.0
• Kotler và các cộng sự (2017) đưa ra định nghĩa Marketing 4.0 là
phương pháp tiếp cận Marketing kết hợp giữa các tương tác trực
tuyến và trực tiếp giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, pha trộn
giữa phong cách và giá trị thực tế trong quá trình xây dựng
thương hiệu và quan trọng nhất là sự bổ trợ lẫn nhau giữa kết nối
máy - máy và tiếp xúc trực tiếp người - người nhằm tăng cường
cam kết gắn bó của khách hàng với doanh nghiệp.

MARKETING 4.0 & MARKETING ONLINE 4.0
2. Đặc điểm của Marketing 4.0
Khác với các khái niệm Marketing trước đó (Marketing 1.0, Marketing 2.0 và Marketing 3.0), Marketing 4.0 trong kỷ nguyên số mang những đặc
điểm sau (theo Kotler và các cộng sự, 2017):
• Khách hàng trong thương mại điện tử được liên kết với nhau qua mạng xã hội, do đó, doanh nghiệp không thể tiếp cận người dùng một cách
trực tiếp như Marketing 1.0 truyền thống mà buộc phải được sự chấp nhận của khách hàng.
• Tính kết nối trong mạng xã hội giúp khách hàng có quyền chia sẻ và đánh giá dễ dàng về hoạt động của một doanh nghiệp. Chính vì thế,
doanh nghiệp không thể tự định vị thương hiệu của mình như các cách tiếp cận Marketing trước đây mà quyền định vị thương hiệu của
doanh nghiệp đã chuyển dịch dần sang phía khách hàng.

MARKETING 4.0 & MARKETING ONLINE 4.0
3. Marketing Online 4.0
• Marketing Online 4.0 sẽ thiên về các công nghệ được kỳ vọng và phát triển trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
• Ví dụ như công nghệ 3D, công nghệ AI, công nghệ đám mây, dữ liệu lớn, các thiết bị đeo, các thiết bị AR/VR v.v… và nhiều công nghệ sẽ
hình thành trong tương lai gần khác nữa.
• Marketing Online sẽ thay thế rất nhanh, mạnh mẽ cho hoạt động Marketing truyền thống. Người ta gọi Marketing 4.0 là
Marketing thế hệ thứ tư. Một thế hệ mà mọi thứ đều sẵn có, đều kết nối Internet, đều thông minh.

MARKETING 4.0 & MARKETING ONLINE 4.0
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Marketing Online 4.0 chính là xu hướng Marketing của 10-20 năm tới, và Marketing Online tiếp tục phát triển mạnh mẽ và có tầm ảnh hưởng rất
lớn đến suy nghĩ, hành vi tiêu dùng của khách hàng. Marketing Online có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của rất nhiều ngành hàng,
lĩnh vực sản xuất. Tôi không biết các bạn sẽ thành công hay sống sót theo cách nào, nhưng tôi chỉ biết rằng nếu bạn tiếp tục không làm gì cả,
hoặc không tiếp cận theo hướng Online hóa thì tỷ lệ sống sót trên thị trường của bạn rất thấp.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0
1. Nền công nghiệp 4.0 mang đến nhiều thay đổi lớn:
• Nhưng với nền công nghiệp 4.0, nó sẽ làm thay đổi dây chuyền sản xuất, quy trình sản xuất, nguyên liệu sản xuất, thời gian sản xuất sản
phẩm, phương thức sản xuất sản phẩm. Điều này sẽ dẫn đến hiệu quả và năng lực sản xuất số lớn, mọi thứ đều tốt hơn trước nhiều, rất
nhiều.
• Chính sự thay đổi về phương thức sản xuất, quan hệ sản xuất truyền thống giữa các nhà cung ứng, nhà sản xuất, và người tiêu dùng trong
chuỗi cung ứng (tạm gọi là chuỗi cung ứng 4.0) cũng như là mối quan hệ mới giữa con người với máy móc - phần mềm và công nghệ.

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHIỆP 4.0
2. Các ứng dụng của nền công nghiệp 4.0:
• Nền công nghiệp 4.0 có rất nhiều ứng dụng quan trọng khác nhau. Theo nhiều nghiên cứu và nhiều chuyên gia dự báo, cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi nền kinh tế, tái cấu trúc nền kinh tế bằng 10 ứng dụng công nghệ thông tin quan trọng, tôi trình bày lại như
mô hình dưới đây.
• Và trong khóa học này, tôi cũng xin đề cập đến 10 (mười) xu hướng ứng dụng cơ bản và quan trọng trọng của nó trong kỷ nguyên IoT 4.0
này. Tổ hợp của các ứng dụng cơ bản này là cấu thành nền tảng của nền công nghiệp 4.0. Giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn, đầy đủ và
hiểu biết hơn về nền công nghiệp 4.0. Từ đó, bài nghiên cứu cũng rút ra một số bài học gợi ý áp dụng cho nền giáo mang tính cập nhật xu
hướng. Đón đầu kỷ nguyên IoT 4.0 đã và đang bắt đầu với những bước đi đầu tiên.

MÔ HÌNH CỦA CUỘC
CÁCH MẠNG CÔNG
NGHIỆP 4.0 VÀ CÁC
ỨNG DỤNG

T H Ứ N H Ấ T: D Ữ L I Ệ U L Ớ N ( B I G D ATA ) V À P H Â N T Í C H D Ữ L I Ệ U L Ớ N

Trong bối cảnh nên công nghiệp 4.0, rất dễ để có được những dữ liệu chính xác và số lớn từ việc thu thập thông
tin, dữ liệu đầu vào, dùng phần mềm phân tích dữ liệu trên các thiết bị siêu máy tính và từ đó ước lượng được
toàn bộ các nguồn dữ liệu khác nhau.

T H Ứ N H Ấ T: D Ữ L I Ệ U L Ớ N ( B I G D ATA ) V À P H Â N T Í C H D Ữ L I Ệ U L Ớ N

1. Ứng dụng của Big Data và phân tích dữ liệu lớn:
• Các thông tin chính xác dựa trên dữ liệu số lớn và phân tích dữ liệu số lớn sẽ giúp cho: Các chính phủ, cơ quan, doanh nghiệp, các
nhà sản xuất… Liên kết được các thông tin cần thiết và chính xác để sản xuất phục vụ các yêu cầu của thị trường.
• Dữ liệu lớn có thể được mua bán, trao đổi, cung cấp bởi các bên thứ ba chuyên nghiệp. Việc sử dụng dữ liệu lớn sẽ giúp kết nối
doanh nghiệp với khách hàng theo thời gian thực. Hoặc cập nhật nhanh nhất nhu cầu của khách hàng.
• Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn sẽ trở thành một quy chuẩn trong một quy trình quan trọng. Hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định tức
thời, đảm bảo sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp.

T H Ứ N H Ấ T: D Ữ L I Ệ U L Ớ N ( B I G D ATA ) V À P H Â N T Í C H D Ữ L I Ệ U L Ớ N

2. Nguồn khai thác Big Data:
• Dữ liệu lớn được lấy nguồn từ bất kỳ đâu, bất kỳ nền tảng nào trên mạng Internet, thiết bị di động có kết nối… Chỉ cần có kết nối, bạn sẽ bị
lưu thông tin, hoặc bạn sẽ tìm kiếm được thông tin từ chính người dùng được kết nối đó bao gồm: Thói quen; Sở thích; Hành vi; Thiết bị di
động; Lịch trình di chuyển; Thích đọc gì; Thích xem gì; Thích tương tác nội dung nào; Tìm kiếm điều gì; Đang ở đâu; Online vào thời gian
nào; Tình trạng hôn nhân; Khả năng thu nhập…
• Tất cả đều có thể thu thập được dễ dàng và đa dạng qua nhiều nền tảng và phương thức khác nhau. Từ đó, các phần mềm phân tích dữ liệu
lớn sẽ chỉ ra những xu hướng và hành vi quan trọng của người dùng. Các nhà sản xuất, các doanh nghiệp, đội nhóm marketing… Cũng có
thể đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác.

T H Ứ N H Ấ T: D Ữ L I Ệ U L Ớ N ( B I G D ATA ) V À P H Â N T Í C H D Ữ L I Ệ U L Ớ N

Ví dụ cụ thể:
• Một ví dụ đơn cử ứng dụng số liệu lớn đối với một công ty cung cấp dịch vụ nghe nhạc trực tuyến đó là: Khi người dùng mạng xã hội
Facebook, Instargram hoặc Zalo. Khi họ viết một thông điệp buồn (status). Thì dịch vụ nghe nhạc trực tuyến sẽ gợi ý cho người nghe nhạc
những bản nhạc phù hợp với tâm trạng của người nghe tại thời điểm đó.
• Một ví dụ khác: Facebook Inc là một công ty cung cấp dịch vụ mạng xã hội kết nối lớn nhất thế giới với hơn 2 tỷ tài khoản sử dụng. Mạng xã
hội Facebook cũng thường xuyên thu thập: Hành vi, sở thích, thiết bị, hoạt động số, nhân khẩu học, tâm lý hành vi… Của người dùng
Facebook để đưa vào hệ thống quảng cáo và khai thác quảng cáo rất hiệu quả. Giúp Facebook nhanh chóng vươn lên trở thành công cụ
quảng cáo trực tuyến số 1 thế giới với mức doanh thu quảng cáo trực tuyến tăng trưởng hàng năm rất ấn tượng.

THỨ HAI: SỰ TỰ ĐỘNG HÓA (ROBOT HÓA)

Nền công nghiệp 4.0 sẽ làm thay đổi lớn hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa các ngành sản xuất và dịch vụ, đặc biệt là
việc ứng dụng các robot tự động hóa, robot hoặc thiết bị tự hành vào quá trình sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch
vụ. Các thiết bị robot hữu hình sẽ có mặt trong hầu hết các nhà máy.

THỨ HAI: SỰ TỰ ĐỘNG HÓA (ROBOT HÓA)

1. Ứng dụng của sự tự động hoá trong mọi mặt đời sống:
Trong đời sống con người, trong các cửa hàng, cửa hiệu như là một phần của nguồn lực xã hội. Robot tự động hóa, tự hành và thông minh. Nó
có thể có khả năng tương tác lẫn nhau thông qua giao thức liên lạc. Có thể tương tác với con người thông qua giao thức phần mềm hỗ trợ.

• Robot sẽ giúp con người trong quá trình sản xuất, trong quá trình kinh doanh và trong đời sống hàng ngày.
• Robot cũng có thể tự học hỏi và tự phát triển các kỹ năng mới thông qua AI (trí tuệ thông minh nhân tạo) để trở nên thông minh hơn.

Những con robot này sẽ có giá thành rẻ hơn; Có phạm vi năng lực rộng hơn loại robot đang được vận hành trong dây chuyền sản xuất ngày
nay. Và hơn hết, các con robot này sẽ được chính các con robot khác sản xuất hàng loạt. Và được bán như những món sản phẩm mà con
người có nhu cầu.

THỨ HAI: SỰ TỰ ĐỘNG HÓA (ROBOT HÓA)

2. Robot của nền công nghiệp 4.0:
• Chúng ta vẫn thường thấy và được biết Robot là các thiết bị công nghiệp được dùng trong quá trình sản xuất công nghiệp như: Sản xuất ô
tô, sản xuất sắt thép, sản xuất thiết bị điện tử… Nhưng đó là phiên bản robot của nền công nghiệp 3.0. Còn Robot trong nền công nghiệp 4.0
sẽ trở nên thông minh, có hình dạng giống con người. Và có khả năng suy nghĩ, khả năng tự học gần giống với con người. Cũng theo một
báo cáo của WorldBank[1] thì số lượng robot sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp liên tục gia tăng qua các năm và tiếp tục gia tăng trong thời
kỳ công nghiệp 4.0 này.
• Thực tế trên thế giới, các nhà sản xuất đã thử nghiệm thành công Robot sản xuất công nghiệp chính xác; Robot thám hiểm đại
dương; Robot đánh cờ và đánh thắng cả những kỳ thủ hàng đầu thế giới nhờ kết hợp với AI. Trong tương lai không xa, chúng ta sẽ
chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và ứng dụng thêm nhiều loại robot vào: Cuộc sống, kinh doanh, bán hàng… Chứ không đơn
thuần chỉ là các robot phục vụ sản xuất.

[1] http://blogs.worldbank.org/jobs/economic-and-social-consequences-robotization

T H Ứ B A L À : S Ự M Ô P H Ỏ N G H Ó A ( H AY T H Ự C T Ế Ả O )
Sự mô phỏng là những thao tác mô phỏng mang tính giả lập để tưởng tượng ra quá trình của vật thể thực tế sẽ diễn ra như thế nào.
• Sự mô phỏng hóa sẽ được sử dụng nhiều hơn trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất. Và ứng dụng trong rất nhiều ngành nghề quan
trọng khác.
• Sự mô phỏng hóa sẽ tận dụng các thông tin thời gian thực và phản ánh thế giới tự nhiên. Thông qua mô hình ảo bao gồm: Máy móc,
thiết bị, sản phẩm và con người.

T H Ứ B A L À : S Ự M Ô P H Ỏ N G H Ó A ( H AY T H Ự C T Ế Ả O )
Điều này sẽ cho phép các nhà sản xuất thử nghiệm và đánh giá. Để thiết lập máy móc cho việc sản xuất tiếp theo trong thế giới ảo trước khi
điều chỉnh lại ở thực tế. Và nhờ đó giảm thiểu thời gian lắp đặt máy móc và cải tiến chất lượng sản phẩm.
Để dễ tưởng tượng sự mô phỏng hóa ứng dụng trong ngành công nghiệp 4.0 như thế nào. Thì chúng ta có thể lấy ví dụ:
• Một bác sỹ có thể khám bệnh và tiên liệu phác đồ điều trị sẽ giúp cơ thể hồi phục như thế nào. Giải quyết được vấn đề gì của bệnh
nhân tại thời điểm hiện tại…
• Tất cả sẽ được mô phỏng hóa trên hệ thống máy vi tính. Và bác sỹ có thể ra quyết định sử dụng liệu pháp đó trong quá trình chữa
bệnh cho bệnh nhân.

THỨ TƯ LÀ: SỰ HỘI TỤ HỆ THỐNG
Với nền công nghiệp 4.0, các công ty, phòng ban, chức vụ và quyền hạn sẽ trở nên gắn kết hơn một cách xuyên suốt. Việc toàn bộ các mạng
lưới thông tin được đồng nhất sẽ mở ra và hiệu lực hóa chuỗi giá trị tự động.
• Sự hội nhập hay hội tụ này được gắn kết, kết nối thông qua: Các ứng dụng phần mềm; Các ứng dụng trợ lý ảo; Không gian tương tác màn
hình ba chiều theo thời gian thực với các thiết bị phần cứng hỗ trợ (máy chiếu 3D, kính 3D, âm thanh 3D, mùi vị…)… Cho phép chúng ta có
thể làm việc từ xa mà như là đang gặp nhau trực tiếp.
• Sự hội tụ hệ thống có ý nghĩa là: Tất cả các công nghệ đều sẽ hội tụ lại. Và giúp cho mọi việc diễn ra theo một quá trình xuyên suốt, dễ dàng
và đa chiều.

Điều này sẽ giúp: Tiết kiệm thời gian, chi phí, tăng khả năng sáng tạo của con người. Và thay đổi cách mà các nhân viên trong công ty, cơ quan
tương tác với nhau. Sự hội nhập hay hội tụ công nghệ, hội tụ hệ thống là bắt buộc không thể tránh được. Bởi chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào
các hệ thống công nghệ lớn.

T H Ứ N Ă M L À : M Ạ N G L Ư Ớ I V Ạ N V Ậ T, V Ạ N D Ị C H V Ụ K Ế T
NỐI INTERNET (IOTS/ IOS):

Nền công nghiệp 4.0 sản xuất ra nhiều thiết bị thông minh hơn. Hay đúng hơn là các thiết bị trong kỷ nguyên IoT này đều trở nên hoặc cần thiết
phải thông minh. Có khả năng kết nối giữa các thiết bị này với thiết bị khác thông qua các ứng dụng kết nối như: Wifi, 3G, 4G, 5G, Bluetooth
hoặc các công nghệ kết nối khác tiên tiến hơn trong tương lai.

T H Ứ N Ă M L À : M Ạ N G L Ư Ớ I V Ạ N V Ậ T, V Ạ N D Ị C H V Ụ K Ế T
NỐI INTERNET (IOTS/ IOS):
1. Sự phát triển của mạng lưới kết nối trong nền công nghiệp 4.0 cho phép:
• Mọi thứ đều trở nên thông minh và được kết nối sẽ làm thay đổi rất nhiều về: Hành vi, suy nghĩ và quan điểm sống, quan điểm kinh doanh.
Cách mà con người tương tác với nhau
• Nó cũng giúp cho việc phân quyền, phân tích và việc ra quyết định dễ dàng hơn; Ở bất cứ nơi đâu; Bằng bất cứ cách nào… Cho phép chúng
ta có sự phản hồi kịp thời.

T H Ứ N Ă M L À : M Ạ N G L Ư Ớ I V Ạ N V Ậ T, V Ạ N D Ị C H V Ụ K Ế T
NỐI INTERNET (IOTS/ IOS):
Ví dụ:
Chúng ta có thể tưởng tượng một sản phẩm của IoT sẽ là một chiếc tủ lạnh thông
minh. Nó có thể:
• Giúp cho chúng ta lên danh sách thức ăn cần phải mua, menu món ăn đa dạng.
Đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và chế độ dinh dưỡng của cả gia đình. Đồng thời

chiếc tủ lạnh thông minh sẽ tự “đi chợ Internet” bằng cách gửi các đơn hàng đến
siêu thị trực tuyến mà chúng ta. Hoặc “nó” đã thiết lập kết nối mua bán, thanh
toán.
• Tủ lạnh thông minh có kết nối Internet còn giúp chủ nhân biết đồ gì mới, đồ gì cũ.
Và tiết kiệm điện năng, cộng với khả năng hiển thị email, tin nhắn nhắc việc tại
màn hình phía bên ngoài tủ lạnh.
Và tương tự như thế, thế giới của chúng ta sống, mọi thứ sẽ thông minh, có kết nối
với nhau theo một cách như vậy.

THỨ SÁU LÀ: SIÊU AN NINH MẠNG:
Siêu an ninh mạng[2] được hiểu là: Việc đảm bảo an toàn và an ninh mạng ở quy mô lớn- quy mô toàn cầu theo
thời gian thực.

[2] https://www.dhs.gov/cybersecurity-overview

THỨ SÁU LÀ: SIÊU AN NINH MẠNG:
1. Vai trò của siêu an ninh mạng:
• Giúp cho thông tin liên lạc được thông suốt và an toàn.
• Giúp cho các kết nối được ổn định và an toàn.
• Giúp bảo vệ tính riêng tư của người dùng, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan.
• Giúp xác định tính định danh của người dùng.
• Giúp bảo vệ tài sản của con người. Bởi lúc này con người sẽ có tài sản là tiền ảo, sản phẩm số hóa, quy trình kinh doanh trực tuyến…

[2] https://www.dhs.gov/cybersecurity-overview

THỨ SÁU LÀ: SIÊU AN NINH MẠNG:
2. Sự kết nối gia tăng, yêu cầu về an ninh càng quan trong hơn bao giờ hết:
Sự gia tăng các kết nối từ người dùng toàn cầu và kết nối của các thiết bị thông minh sẽ liên tục gia tăng mạnh mẽ. Việc ứng dụng của các nghi
thức giao tiếp giữa máy với máy; Giữa người với máy rất thịnh hành và phát triển rực rỡ trong nền Công nghiệp 4.0.
• Hàng tỷ tỷ đơn vị kết nối, hàng tỷ thiết bị kết nối với nhau trên toàn cầu đã làm gia tăng nhu cầu đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống công
nghiệp và dây chuyền sản xuất; Hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống máy tính/ máy chủ; Hệ thống các thiết bị kết nối như: Điện thoại,
máy tính, tủ lạnh, tivi, thiết bị âm thanh, thiết bị ánh sáng, thậm chí kể cả máy bay…; Bảo vệ an toàn dữ liệu; Bảo vệ ứng dụng và mạng lưới,
từ các mối đe dọa an ninh mạng.

THỨ SÁU LÀ: SIÊU AN NINH MẠNG:
2. Sự kết nối gia tăng, yêu cầu về an ninh càng quan trong hơn bao giờ hết:
• Các mối đe doạn an ninh mạng có thể đến từ bất kỳ đâu. Thậm chí có thể đến từ chính một hệ thống có tích hợp AI để thực hiện các hành vi
bất hợp pháp. Kết quả là, các phương thức giao tiếp an toàn và đáng tin cậy. Cùng với sự nhận dạng tinh vi cho quyền điều khiển máy móc,
thiết bị đầu cuối của người dùng ngày càng trở nên quan trọng. Từ đó đòi hỏi các mô hình siêu an ninh mạng. Tức là bảo đảm an toàn và an
ninh mạng ở quy mô lớn, quy mô toàn cầu.

500.000 tài khoản Zoom bị rao bán trên web đen

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
1. Câu hỏi được đặt ra, điện toán đám mây (Cloud Computing hay Cloud service) là gì?[3]
• Điện toán đám mây hay Cloud Computing là mô hình điện toán cho phép truy cập qua mạng để lựa chọn và sử dụng tài nguyên tính toán
theo nhu cầu một cách thuận tiện và nhanh chóng. Đồng thời cho phép kết thúc sử dụng dịch vụ, giải phóng tài nguyên dễ dàng. Giảm thiểu
các giao tiếp với nhà cung cấp.Giúp cho các kết nối được ổn định và an toàn.
• Điện toán đám mây chỉ đơn giản là một tập hợp các tài nguyên máy tính gộp lại và các dịch vụ cung cấp trên web. Khi bạn biểu đồ mối quan
hệ giữa tất cả các yếu tố tương tự như một đám mây.

[3] https://azure.microsoft.com/en-in/overview/what-is-cloud-computing/

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
2. Với các dịch vụ sẵn có trên Internet:
• Doanh nghiệp không phải mua và duy trì hàng trăm, thậm chí hàng nghìn máy tính cũng như phần mềm. Họ chỉ cần tập trung vào kinh doanh
lĩnh vực riêng của mình. Bởi đã có người khác lo cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin thay họ.
• Google, theo lẽ tự nhiên, nằm trong số những hãng ủng hộ điện toán máy chủ ảo tích cực nhất. Bởi hoạt động kinh doanh của họ dựa trên
việc phân phối các cloud (virtual server). Đa số người dùng Internet đã tiếp cận những dịch vụ đám mây phổ thông như: E-mail, album ảnh
và bản đồ số.

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
3. Với doanh nghiệp:
• Khi ứng dụng mô hình điện toán đám mây chỉ cần cài đặt một bộ phần mềm cho mỗi máy tính. Bạn chỉ cần cài đặt một ứng dụng/ chương
trình cho máy tính đó. Ứng dụng/ chương trình này sẽ cho phép nhân viên đăng nhập vào hệ thống trên nền tảng web. Trong đó có chứa tất
cả các chương trình mà họ cần cho công việc của mình.
• Máy chủ vận hành hệ thống từ xa thuộc sở hữu của một công ty khác có thể giúp nhân viên của bạn chạy tất cả mọi thứ từ e-mail. Để xử lý
văn bản cho đến các chương trình phân tích dữ liệu phức tạp.

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
4. Hệ thống điện toán đẩm mây giúp bạn đơn giản hóa các công việc:
Trong hệ thống điện toán đám mây, khối lượng công việc được thay đổi đáng kể.
• Máy tính tại doanh nghiệp bạn không còn phải làm tất cả những công việc nặng nhọc như chạy các ứng dụng, chương trình nặng. Thay vào
đó, mạng máy tính tạo nên các đám mây sẽ đảm nhận công việc xử lý chúng. Giúp bạn tiết kiệm được khá nhiều chi phí cho phần cứng và
phần mềm.
• Điều duy nhất mà máy tính của người sử dụng cần để có thể chạy được phần mềm là: Giao diện để có thể sử dụng hệ thống điện toán đám
mây. Đó có thể đơn giản là một trình duyệt Web và mạng lưới đám mây sẽ đảm nhận phần còn lại.

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
5. Hệ thống điện toán đám mây đáp ứng hu cầu chia sẻ dữ liệu lớn giữa các doanh nghiệp:
• Ngày càng nhiều các công việc liên quan đến: Sản xuất, xây dựng hệ thống, phát triển mạng lưới… Sẽ yêu cầu việc chia sẻ dữ liệu giữa các
công ty. Cùng lúc đó, hiệu suất của công nghệ điện toán đám mây sẽ được cải thiện, đạt đến việc xử lí dữ liệu lên tới một phần nghìn giây.
• Kết quả là, các dữ liệu sẽ được lưu trữ tại các đám mây. Cho phép nhiều dịch vụ định hướng dữ liệu cho hệ thống sản xuất. Nền tảng đám
mây là nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp.

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
6. Các lợi ích cơ bản của điện toán đám mây:
6.1. Sử dụng các tài nguyên trực theo yêu cầu, theo thời gian thực:
• Các tài nguyên máy tính, không gian mạng, phần mềm, dịch vụ Internet (thanh toán, bảo mật, đường truyền…). Được cấp phát cho doanh
nghiệp đúng như những gì doanh nghiệp muốn một cách tức thời.
• Thay vì việc doanh nghiệp phải tính toán xem có nên mở rộng hay không. Phải đầu tư bao nhiêu máy chủ… Thì nay doanh nghiệp chỉ cần
yêu cầu và đám mây sẽ tự tìm kiếm tài nguyên rỗi để cung cấp cho bạn.

Giúp giảm chi phí và tốc độ cao:
• Doanh nghiệp sẽ có khả năng cắt giảm chi phí để mua bán, cài đặt và bảo trì tài nguyên. Bởi vì tài nguyên được chia sẻ và dùng chung, dựa
trên các hệ thống tài nguyên lớn.
• Ví dụ như: Doanh nghiệp không cần phải chi ra hàng tỷ đồng để có thể xây dựng một hệ thống website thương mại điện tử lớn như: Adayroi,
Lazada… Mà hoàn toàn có thể thuê hệ thống đầy đủ như vậy với dịch vụ đám mây của Amazon SES.

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
6. Các lợi ích cơ bản của điện toán đám mây:
6.1. Sử dụng các tài nguyên thực theo yêu cầu, theo thời gian thực:
• Các tài nguyên máy tính, không gian mạng, phần mềm, dịch vụ Internet (thanh toán, bảo mật, đường truyền…). Được cấp phát cho doanh
nghiệp đúng như những gì doanh nghiệp muốn một cách tức thời.
• Thay vì việc doanh nghiệp phải tính toán xem có nên mở rộng hay không. Phải đầu tư bao nhiêu máy chủ… Thì nay doanh nghiệp chỉ cần
yêu cầu và đám mây sẽ tự tìm kiếm tài nguyên rỗi để cung cấp cho bạn.

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
7. Giảm độ phức tạp trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:
• Lúc này đây, các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân… Không cần phải có các đội ngũ chuyên gia IT để vận hành các vấn đề liên quan đến IT.
Mà chúng ta có thể tiến hành thuê mua ngoài thông qua các giải pháp điện toán đám mây.
• Lúc này doanh nghiệp hoặc cơ quan, tổ chức có thể yên tâm tập trung vào lĩnh vực chuyên môn hoặc lĩnh vực mà mình làm tốt nhất. Còn
phần thuê mướn dịch vụ IT đã có giải pháp điện toán đám mây lo.
• Ví dụ như: Chia sẻ máy chủ, chia sẻ tài nguyên không gian mạng; Chia sẻ băng thông đường truyền; Chia sẻ các dịch vụ email; Dịch vụ
thanh toán trực tuyến; Các phần mềm chủ đạo phục vụ công việc kinh doanh…

THỨ BẢY LÀ: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
8. Sử dụng hiệu quả tài nguyên, đáng tin cậy:
• Các doanh nghiệp, tổ chức sẽ luôn được cập nhật những công nghệ mới nhất. Bởi công nghệ điện toán đám mây luôn đi trước và tạo ra nền
tảng, hệ thống sẵn có cho hàng triệu người dùng.
• Tính ổn định cao, dùng đến đâu trả phí đến đó. Không dùng nữa cắt giảm dịch vụ ngay mà không gây lãng phí tài nguyên hay tài chính.
• Các tài nguyên cũng được bảo vệ, lưu trữ một cách an toàn theo tiêu chí của các đám mây đã đưa ra.

THỨ TÁM LÀ: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỒI
Đ Ắ P ( A D D I T I V E M A N U FA C T U R I N G )
Các công ty trên thế giới đã bắt đầu sử dụng phương pháp sản xuất bồi đắp để tạo ra những giá trị mới cho nền kinh tế toàn cầu. Và
cũng làm thay đổi cách sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.
• Sản xuất bồi đắp (additive manufacturing) được hiểu là phương pháp sản xuất dựa trên các hoạt động bồi đắp thêm vào giữa các lớp (layer).
Các lớp được đè lên nhau thông qua công nghệ in 3D (là công nghệ chủ yếu của sản xuất bồi đắp hiện nay).
• Nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất bồi đắp được chấp nhận bằng các nguyên liệu như: Nhựa, kim loại (sắt, đồng, nhôm…), sợi tổng
hợp (dùng để sản xuất quần áo) bê tông (dùng để xây nhà)… Thậm chí là thức ăn (trứng, bột mì…) và nhiều loại nguyên liệu khác. Và trong
tương lai nguyên liệu đầu vào có thể là chính tế bào hoặc một phần nào đó của cơ thể con người.

THỨ TÁM LÀ: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỒI
Đ Ắ P ( A D D I T I V E M A N U FA C T U R I N G )
1. Công nghệ sản xuất bồi đắp:
• Công nghệ sản xuất bồi đắp thông được thực hiện thông qua một máy in (hiện nay là các máy in 3D), Kết hợp với các nguyên liệu đầu vào
để tạo ra các vật phẩm theo yêu cầu của người sản xuất.
• Công nghệ sản xuất bồi đắp phổ biến nhất tại thời điểm này là công nghệ in 3-D. Mà chủ yếu được dùng để sản xuất các linh kiện đơn lẻ.
Công nghệ sản xuất bồi đắp hiện nay đã có mặt trên thế giới bao gồm các phiên bản công nghệ như: SLA, FDM, MJM, 3DP, SLS[4]. Với nền
công nghiệp 4.0, sự sản xuất bồi đắp sẽ được sử dụng rộng rãi để sản xuất từng phần nhỏ của những sản phẩm đặc chế. Mang đến những
thuận lợi về cấu trúc, chẳng hạn như những thiết kế phức tạp hạng nhẹ.

[4] https://www.technologyreview.com/s/513716/additive-manufacturing/

THỨ TÁM LÀ: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BỒI
Đ Ắ P ( A D D I T I V E M A N U FA C T U R I N G )
2. Ứng dụng:
Hiện nay ứng dụng của công nghệ in 3D vào cuộc sống cũng đã có những bước đi và sự phát triển mạnh mẽ:
• Máy in 3D kích thước lớn đã xây một công trình văn phòng làm việc trong vòng 17 ngày kể từ khi bấm nút in.
• Máy in 3D có thể in các sản phẩm sử dụng hàng ngày như: Bát đĩa, cốc chén, quần áo, mũ, xe máy, xe đạp, ô tô, máy bay không người lái…

THỨ CHÍN LÀ: CÔNG NGHỆ TƯƠNG TÁC
THỰC TẾ (THỰC TẾ ẢO):
• Hệ thống công nghệ tương tác thực tế hỗ trợ rất nhiều dịch vụ, chẳng hạn như: Lựa chọn những bộ phận trong kho chứa hàng và gửi hướng
dẫn sửa chữa tới điện thoại của bạn. Những hệ thống này còn đang được hoàn thiện. Nhưng trong tương lai, các công ty sẽ sử rộng công
nghệ tương tác thực tế một cách rộng rãi để: Cung cấp cho người lao động các thông tin thời gian thực (real-time information); Cải thiện việc
ra quyết định và thủ tục làm việc.

THỨ CHÍN LÀ: CÔNG NGHỆ TƯƠNG TÁC
THỰC TẾ (THỰC TẾ ẢO):
• Các ứng dụng công nghệ thực tế ảo hiện nay chủ yếu được dùng trong lĩnh vực giải trí và nghiên cứu. Chuẩn bị bước sang giai đoạn thương
mại hóa với rất nhiều thiết bị phần cứng và phần mềm của các hãng công nghệ lớn tại Hoa Kỳ như: Google Inc, Microsoft Corp., Facebook
Inc… Đang theo đuổi các dự án phát triển các công nghệ này.Nguyên liệu đầu vào của quá trình sản xuất bồi đắp được chấp nhận bằng các
nguyên liệu như: Nhựa, kim loại (sắt, đồng, nhôm…), sợi tổng hợp (dùng để sản xuất quần áo) bê tông (dùng để xây nhà)… Thậm chí là
thức ăn (trứng, bột mì…) và nhiều loại nguyên liệu khác. Và trong tương lai nguyên liệu đầu vào có thể là chính tế bào hoặc một phần nào đó
của cơ thể con người.

THỨ CHÍN LÀ: CÔNG NGHỆ TƯƠNG TÁC
THỰC TẾ (THỰC TẾ ẢO):

Công nghệ này sẽ hứa hẹn thay đổi rất nhiều về nền sản xuất của doanh nghiệp và thói quen tiêu dùng, giải trí của
mọi người. Công nghệ này cũng sẽ là một mảng Internet Marketing 4.0 quan trọng.

THỨ MƯỜI LÀ: CÔNG NGHỆ TRÍ THÔNG
MINH NHÂN TẠO (AI)

Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Là trí tuệ do con
người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người.

THỨ MƯỜI LÀ: CÔNG NGHỆ TRÍ THÔNG
MINH NHÂN TẠO (AI)
1. Khác biệt giữa trí tuệ nhân tạo cà lập trình logic:
Trí tuệ nhân tạo khác với việc lập trình logic trong các ngôn ngữ lập trình là ở việc: Ứng dụng các hệ thống máy học để mô phỏng trí tuệ của
con người trong các xử lý mà con người làm tốt hơn máy tính. Cụ thể trí tuệ nhân tạo giúp máy tính có được những trí tuệ của con người như:
• Biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề.
• Biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ, tiếng nói.
• Biết học và tự thích nghi.

THỨ MƯỜI LÀ: CÔNG NGHỆ TRÍ THÔNG
MINH NHÂN TẠO (AI)
2. Ứng dụng của trị tuệ nhân tạo AI:
Trí tuệ thông minh nhân tạo được áp dụng khá phổ biến hiện nay với các ứng dụng cơ bản như: Trợ lý ảo; Hệ thống tin nhắn trả lời tự động;
Nhận diện khuôn mặt và hành vi của người dùng.
• Phần mềm tương tác giúp cho máy móc có thể giao tiếp với con người gần giống; Hoặc giống giữa con người với con người; Hoặc là phần
mềm thông minh tự học giúp robot; Hoặc phần mềm có thể tự học hỏi… Và đưa ra các giải pháp dựa trên ngữ cảnh.
• Trí thông minh nhân tạo sẽ giúp con người làm việc nhanh hơn. Nhờ có những cỗ máy biết suy nghĩ, biết phân tích, biết học hỏi và biết đưa
ra giải pháp. Marketing bằng A.I tức là công nghệ và hệ thống cho phép.

• CÔNG TY TNHH PA MARKETING
• ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN TRIỂN KHAI VỀ MARKETING ONLINE, BÁN

HÀNG TRỰC TUYẾN, THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THÔNG & XỬ LÝ
KHỦNG HOẢNG TRUYỀN THÔNG... BÀI BẢN SỐ 1 TẠI VIỆT NAM, VỚI 12
NĂM KINH NGHIỆM (2008 - NAY)
• Tăng trưởng doanh số, giảm chi phí quảng cáo, giảm chi phí bán hàng, quản lý nhân
viên
• Website: www.pamarketing.vn, www.fb.com/pamarketing

• www.fb.com/phananhonline, www.youtube.com/pamarketing

