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98% các dự án lớn có chi phí vượt quá >30%
Mức tăng chi phí trung bình là 80% giá trị ban đầu
Thời gian kéo dài trung bình chậm hơn 20 tháng so với kế hoạch ban đầu



Thách thức

Chi phí

Lợi nhuận

Tiến độ Dữ liệu

Nhân lực Phối hợp Không chắc chắn



Tiết kiệm

$1.2 nghìn tỷ/năm

bằng cách chuyển sang Quy trình kỹ thuật số hoàn chỉnh (McKinsey)



CHÚNG TÔI ĐƯỢC BIẾT ĐẾN BỞI

AutoCAD
Dẫn đầu trong BIM và 

Chuyển đổi số

Danh mục đầu tư 

đa dạng



The Martian © 2015 Twentieth Century Fox. All rights reserved.

Truyền thông & Giải trí

Sản xuất & Chế tạo

Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng



$3.274B
Doanh thu

$1.84BB
Tiền mặt

10,100
Nhân viên

toàn cầu

1M+
Người dùng

Cloud

Tổng quan Autodesk
0.851B

Đầu tư 

R&D

17.39%  
từ 2019

11.06% 
year-over-year



Khách hàng Autodesk



1982 1990 2002 2012 2020
2D CAD

Autodesk đã thay đổi 

thế giới thiết kế, hệ 

thống CAD đầu tiên 

được phát triển cho 

PC.

3D

Autodesk đã phát 

hành 3D Studio, hệ 

thống mô hình 3D 

giá hợp lý đầu tiên 

dành cho PC.

BIM

Autodesk đã giới 

thiệu thuật ngữ cho 

cách tiếp cận mô 

hình trung tâm cơ sở 

dữ liệu và cộng tác.

CLOUD

Autodesk đã giới 

thiệu mô hình 3D 

dựa trên đám mây 

toàn diện đầu tiên 

trên thế giới

DIGITAL 

INTEGRATIONS

Autodesk mở dữ liệu 

kỹ thuật và thiết kế 

tích hợp để tự động 

hóa các quy trình, 

kết nối các nhóm và 
quy trình làm việc

CHÚNG TÔI TIN TƯỞNG VÀO VIỆC

TẠO RA CÁC TÁC ĐỘNG

TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Các ngành đang hội tụ và đổi mới nhanh hơn



SỐ HÓA TÍCH HỢP TỐI ƯU



THIẾT KẾ CỘNG TÁC CHẾ TẠO THI CÔNG VẬN HÀNH

Giúp các nhóm dự án đáp ứng nhu cầu về xây dựng công trình, hạ tầng, dự án 
năng lượng đang mở rộng nhanh chóng của thế giới, đồng thời giúp cho việc 

thiết kế, sản xuất, xây dựng trở nên dễ dự đoán hơn, an toàn và bền vững hơn.

BIM – Chìa khóa cho Chuyển đổi Số 



Rút ngắn 
thời gian 
hoàn thành 
dự án

Chất lượng 
dự án được 
nâng cao 

Giảm thiểu 
hao tổn vật tư

Tăng cường 
lợi nhuận 
công ty

Tiết kiệm 
chi phí dự án

Lợi ích BIM mang lại

Tác động đến kết quả dự án



Nâng cao Chất lượng Chất lượng Thiết kế

Hài lòng khách hàng

“Là một công ty dẫn đầu, chúng tôi luôn tìm kiếm giải pháp để tăng 
hiệu quả, năng suất và chất lượng” Stephen Brechin, Quản lý kỹ thuật, RDS

Image courtesy of SCHATZ Engineering.



Nâng cao Chất lượng
Hiệu suất

Thực tiễn

Construct Model Detail Steel 

Connections
Generate Shop 

Drawings

Perform Analysis Fabrication & 

Assembly

Cộng tác các bên

Phối hợp hiệu quả với các đơn vị kỹ thuật khác

Thiết kế cho chế tạo và lắp dựng - Design for Manufacturing Assembly (DfMA) 

Image courtesy of KBR



Rút ngắn Tiến độ dự án
Kế hoạch – Thực tế

Kiểm soát lịch trình

Hoạch định nguồn lực



Phương thức thông thường 
Tình huống thực tiễn – kiểm tra lắp đặt máng cáp

In ấn bản vẽ để kiểm tra 
nghiệm thu

Xác định vị trí chi tiết liên quan 
để kiểm tra

Đánh dấu trạng thái/thông tin 
lên bản vẽ

Đem kết quả kiểm tra về 
văn phòng

Xác thực, cập nhật dữ liệu vào 
hệ thống dự án

4738m máng cáp 
được nghiệm thu 
và xác thực trong 

55 ngày

3-5 ngày



Số hóa công trường
Tình huống thực tiễn – kiểm tra lắp đặt máng cáp

Khối lượng công việc

Chuyển giao dữ liệu

Truy xuất phạm vị kiểm tra trên 
Ipad với mô hình 3D

4738m máng cáp được 
nghiệm thu và xác thực 

trong 55 ngày

5957m máng cáp được 
nghiệm thu và xác thực 

trong 11 ngày

Tăng 25% khối lượng công 
việc chỉ với 1/5 thời gian

Mô hình thuận tiện việc điều 
hướng tìm kiếm bản vẽ liên quan

Cập nhật trạng thái máng cáp lên mô hình bao gồm các 
vấn đề cần chỉnh sửa

Tăng 300-500% hiệu quả về tính 
khả dụng dữ liệu



Giảm thiểu rủi ro
Hạn chế lỗi và rủi ro

Tăng tính dự đoán

Giảm thiểu làm lại

“Với Autodesk, chúng tôi có các công cụ để hình 
dung và thích ứng với các thay đổi, hạn chế sai 
sót ở mức tối thiểu và cung cấp cho khách hàng 
những gì họ đang mong đợi — và hơn thế nữa.”
—Ben Gilmore, Trưởng Thiết kế dự án, Bosch 
Rexroth Canada Corp.

Image courtesy of Bosch Rexroth Canada Corp



Giảm thiểu rủi ro
Công nghệ Scan to BIM

Hạn chế sai sót 

Dữ liệu hoàn công



Tăng cường an toàn Giảm tần suất sự cố

Gỉam chi phí bảo hiểm

• Lập kế hoạch – Quan sát –
Kiểm tra: Đồng bộ trên đám 
mây với thiết bị di động

• Dự đoán và quản lý rủi ro 
với công nghệ Máy học



Tăng cường an toàn Nâng cao nhận thức/đào tạo an toàn

Giảm số giờ làm việc thực tiễn



Quản lý chi phí Kiểm soát chi phí

Dự toán chính xác
• Tập trung và quản lý chi phí trên một nền tảng

• Hiển thị thời gian thực các rủi ro-chi phí liên quan

• Tích hợp 2D & 3D
• Dự toán 2D trên nền tảng web chính xác
• Tận dụng dữ liệu 3D để tiết kiệm thời gian



Quản lý chi phí

“Làm việc trong không gian 3D đã trở thành tiêu 
chuẩn của nhóm rất nhanh chóng. Chúng tôi ước 
tính rằng nó đã giúp tiết kiệm hàng trăm giờ chỉ 
riêng cho việc thiết kế và sự phối hợp được cải thiện 
cũng giúp giảm chi phí. ” 
Paul Heath, Giám đốc Kỹ thuật, Atkins

Tiết kiệm nguồn lực

Vận hành hiệu quả



Đẩy mạnh tính bền vững Tối ưu vật liệu

Loại bỏ khí thải

CLAUDIUS PETERS
Nhà sản xuất thiết bị công nghiệp

Gỉam 25-60% khối lượng

Generative Design – Thiết kế đa Phương án

Cải thiện sự tự do trong thiết kế và đưa những đổi mới lên 
phía trước. Xây dựng các sản phẩm chất lượng tốt hơn 
trong thời gian ngắn hơn đồng thời giảm lãng phí vật liệu.



Đẩy mạnh tính bền vững Xem xét yếu tố môi trường

Giúp mọi người tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau Kiến tạo tương lai xanh

Tính toán lượng carbon xây dựngPhân tích điều kiện - Sự thoải mái của người lao động



Câu chuyện thành công

Dự án EPC - $500MM - 2 năm xây dựng

Tác động của Số hóa:

- Làm việc di động

- Nâng cao năng suất

- Giảm công tác làm lại

- Giảm thời gian giải quyết

- Dễ dàng quản lý RFI

- Hệ thống không giấy tờ

- Nâng cao tính trực quan

- Báo cáo tự động

- Giảm chi phí tổn hao

- Tăng lợi nhuận $$$



Các câu chuyện thành công



KẾT QUẢ KINH DOANH
HIỆU QUẢ ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH

Giảm thiểu 
kéo dài dự án

Giảm thiểu 
thời gian chờ phối hợp

Nhanh hơn
về chuẩn bị hồ sơ

Giảm thiểu
chi phí bố trí

Tăng Năng suất 
tổng thể

Hiệu quả Dữ liệu
cập nhật hàng tuần



Giải pháp Autodesk

Kết nối
Đơn vị

Kết nối
Dữ liệu

Kết nối
Quy trình

Công nghệ mới
Nền tảng cloud

Chi phí Bền vữngTiến độ An toànChất lượng
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Hành trình Chuyển đổi số



Hiểu mục tiêu 
và định hướng

Tiếp cận với các 
chuyên gia trong 

ngành

Đề xuất các cải 
tiến quy trình 
làm việc giá trị

So sánh quy 
trình với các 

phương pháp 
hay nhất trong 

lĩnh vực

Hãy để Autodesk giúp bạn hiểu rõ hơn về 

các cơ hội cải thiện quy trình làm việc để 

cung cấp các giá trị kinh doanh hữu hình

Phân tích Quy trình Kinh doanh để đạt 
được mục tiêu Kinh doanh với Autodesk
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