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Trong khuôn khổ Hội nghị và Triển lãm quốc tế về Phát triển Công nghiệp thông minh (Smart
Industry World 2017) (diễn ra vào ngày 04-05/12/2017 tại Khách sạn JW Marriott, Hà Nội),
Schneider Electricđã tham dự các phiên thảo luận và cung cấp những kiến thức, giải pháp đột
phá và mới mẻ về đổi mới các ngành sản xuất chiến lược xây dựng thành phố thông minh tại
Việt Nam.

Với chủ đề “Định hình & phát triển nền sản xuất công nghiệp thông minh trong tương lai”, trong
các phiên hội thảo, Schneider Electric đã kết hợp với các đơn vị bộ ngành liên quan và đưa đến
những kiến thức mang tính cập nhật, những giải pháp đột phá và sáng tạo nhằm giúp các doanh
nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao
nguyên nhiên liệu, chi phí sản xuất - vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của
khách hàng. Cụ thể:

Ông Kishore Natafajan, Giám đốc điều hành khối chiến lược kinh doanh toàn cầu Scheider
Electric trình bày tại Hội thảo Đổi mới các ngành sản xuất với các công nghệ đột phá: Xu hướng
và Giải pháp
Phiên thảo luận thứ 1, với chủ đề “Đổi mới các ngành sản xuất với các công nghệ đột phá: Xu
hướng và Giải pháp”, Schneider Electric và các khách mời đã tập trung thảo luận về giải pháp
đổi mới sáng tạo trong khối ngành sản xuất - năng lượng và sản xuất nông nghiệp với các công
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nghệ tự động hóa, nhà máy số, trí tuệ nhân tạo và robot, máy học và xử lý dữ liệu tự động, công
nghệ năng lượng mới, và các giải pháp tự động cho nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó,
Schneider cũng đã nhấn mạnh: “Công nghệ số chính là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất thông minh”.
Sự thay đổi cơ bản của sản xuất thông minh là việc tích hợp Công nghệ Thông tin (IT) vào vận
hành công nghệ (OT). Schneider Electric, với vai trò là nhà tiên phong về Internet vạn vật trong
công nghiệp, sẽ đưa ra những đổi mới trên nhiều cấp độ giúp ngành công nghiệp vận động hiệu
quả và tăng lợi nhuận, lực lượng lao động có quyền chủ động và hiệu suất sử dụng tài sản hiệu
quả hơn.
Phiên thảo luận thứ 3, với chủ đề “Chiến lược xây dựng đô thị thông minh”, Schneider Electric
và các khách mời đã thảo luận về giải pháp xây dựng khung kiến trúc hạ tầng thành phố thông
minh, mạng lưới Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn và công nghệ phân tích, quản lý tòa nhà
thông minh và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát triển các đô thị thông minh. Đặc biệt
Schneider thảo luận chuyên sâu về “Giải pháp tòa nhà thông minh tiết kiệm năng lượng” trong
bối cảnh dân số bùng nổ đồng nghĩa với số lượng những tòa nhà cao tầng ngày càng tăng cao.
Câu hỏi được đặt ra là làm sao hệ thống điều khiển tòa nhà có thể bảo đảm sự an toàn, hiệu
quả sử dụng năng lượng, hiệu quả vận hành, không gian sống khỏe mạnh và năng suất làm
việc cho con người bên trong tòa nhà. Kiến trúc EcoStruxure của Schneider Electric đóng vai trò
trung tâm kết nối các hệ thống điều khiển, hệ thống quản lý năng lượng trong tòa nhà thông
minh bằng một phần mềm điều khiển duy nhất EcoStruxure Building Operation. Bên cạnh đó là
thuật toán phân tích, dịch vụ tư vấn thông qua điện toán đám mây 24/7 EcoStruxure Building
Advisor giúp chỉ ra các phương pháp tối ưu hóa hệ thống nhằm tăng hiệu quả vận hành, tiết
kiệm năng lượng và sự hài lòng của dân cư.

Gian hàng của Schneider Electric giới thiệu về kiến trúc internet vạn vật EcoStruxure cho trung
tâm dữ liệu, tòa nhà, công nghiệp; demo hệ thống điều khiển phòng khách sạn thông minh, hệ
thống nhà thông minh.

Smart Industry World 2017 bao gồm Triển lãm Công nghiệp thông minh, 03 phiên Hội thảo và
các hoạt động kết nối doanh nghiệp, hướng tới giới thiệu và thảo luận những giải pháp công
nghệ mới nhất của Cách mạng Công nghiệp 4.0, đồng thời đề xuất những định hướng triển khai
ứng dụng công nghệ hiệu quả nhất nhằm phát triển công nghiệp thông minh tại Việt Nam trong
các lĩnh vực: Sản xuất, Khai khoáng, Công nghiệp, Nông nghiệp, Tài chính-Ngân hàng, Viễn
thông, Y tế, Giao thông, Xây dựng,..
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