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ERP làm được gì & không làm được gì?

LÀM ĐƯỢC

• Cho biết cần dùng bao nhiêu nguyên vật liệu để hoàn 

thành đơn hàng, và khi nào cần giao hàng cho khách.

• Hỗ trợ ghi nhận các kết quả sản xuất…

KHÔNG LÀM ĐƯỢC

• Không thể cho biết nút thắt cổ chai trong quá trình sản 

xuất là gì? Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc sắp lịch 

sản xuất?

• Không thể cung cấp thông tin về vận hành thiết bị, 

thông tin tức thời về sản xuất, WIP…



Phải gọi điện thoại hoặc xuống nhà máy để hỏi 

tiến độ sản xuất? Thông tin hỏi được là trạng 

thái của mấy tiếng trước?

Mỗi buổi sáng họp báo cáo và xử lý 

tình trạng sản xuất của ngày hôm qua?

Sắp xếp sản xuất bằng kinh nghiệm? Cần bao lâu 

để sắp lại khi cần thiết?

Ngoài QLSX còn những ai làm được việc này?

Sản lượng hôm nay có đạt chỉ tiêu như kế hoạch?

Làm sao biết được 5 nguyên nhân thường 

xuyên gây lỗi sản phẩm? Số lượng?

Làm thế nào để biết được hồ sơ sản phẩm? 
(Vd: NCC, thiết bị sx, NV phụ trách, qua những công 

đoạn nào, sx ngày nào với tham số công nghệ gì…)

Thời gian hoạt động của thiết bị? Thời gian ngừng? Thời 

gian chạy nhưng không sản xuất?

Khó yêu cầu nhân viên báo công sản xuất? Kết quả báo 

cáo không chính xác?

Có thể tự động thống kê và phân tích số 

liệu sản phẩm không đạt? Nắm bắt xu 

hướng ngăn chặn hàng lỗi?

Vì sao cần công cụ quản lý hiện trường sản xuất



SFT

MES

Digiwin 
AIoT Cloud

MES vs SFT vs Digiwin AIoT Cloud

Trọng tâm quản lý Đặc tính khách hàng Ngân sách

• Tiến độ sản xuất (gồm gia công ngoài)

• Truy xuất hồ sơ sản phẩm và tình hình nhà máy

• Xác nhận vật liệu đầu vào

• Quản lý chất lượng và kế hoạch bảo trì thiết bị

• Đã áp dụng hệ thống ERP

• Thiết bị có mức độ tự động hóa cao
CAO

• Tiến độ sản xuất (gồm ủy thác gia công)

• Truy xuất sản phẩm và thông tin nhà máy
• Đã sử dụng SCADA

• Doanh nghiệp phát triển nhanh
TRUNG BÌNH

• Tiến độ sản xuất 

• Dữ liệu thiết bị

• Ngân sách đầu tư thấp

• Đăng ký dịch vụ định kỳ

• Sử dụng đơn giản với ĐTDĐ

• Không yêu cầu cao về phần cứng

THẤP



AIoT Cloud là gì?



Chi phí thấp

+ 

Thu thập thông số thiết bị

For

SMEs

Để thiết bị biết tư duy và nói chuyện, nâng cao công suất của nhà máy,

giảm thiểu tình trạng ngừng sản xuất ngoài ý muốn, ổn định năng suất của thiết bị



IT

Theo dõi 

tiến độ

OT

Tích hợp thiết bị

01 Kiểm chứng thử nghiệm

02 Nhân bản dây chuyền

03 Kiểm soát toàn nhà máy

Step 2 Step 3

Giám sát tiến độ theo kế 

hoạch đã vạch ra
Nắm bắt trạng thái và 

OEE thiết bị

Kiểm soát tình trạng nhà máy về:

tiến độ, thiết bị, OEE...

Step 1

a

SCADA không còn là cuộc chơi của doanh nghiệp lớn

DN lớn có nguồn vốn mạnh, có thể triển khai một lần toàn diện, SME bị giới hạn bởi chi phí, có thể triển khai theo 

từng giai đoạn



Không cần lo lắng về hạ tầng, không cần bận tâm về khác hệ thống 

Dùng chi phí thấp nhất, đầu tư cho hiệu quả quản lý sản xuất cao nhất

Vì sao AIoT Cloud phù hợp cho SME？

WEB + APP

Dễ sử dụng

Cho phép tích hợp thu thập 

thông số thiết bị

Khả năng IoT

Cấu trúc đám mây kết hợp 

(Hybrid cloud)

Tính bảo mật

Chi phí thấp

Được tiêu chuẩn, có thể sử 

dụng ngay

Triển khai nhanh

Chỉ với một máy vi tính và thiết 

bị di động (Smartphone, tablet)

Dễ cài đặt

Đăng ký SaaS，Azure Cloud



Giao thức truyền thông và loại thiết bị đã kiểm chứng

Máy ép phun Máy CNC PLC

Giao thức tiêu chuẩn

Database



AIoT Cloud làm được gì?



Phân công rõ ràng theo từng vai trò và quy trình, hỗ trợ nhau, làm việc không trùng lặp

Thiết lập DL cơ sở

Tạo LSX và phân 

công

Theo dõi tiến độ

Phân công LSX

Theo dõi tiến độ

QL thiết bị bất thường

Báo cáo tiến độ

Báo cáo bất thường

Bảng điện tử quản 

lý

NV quy hoạch Quản lý hiện trường NV thực hiện Cấp quản lý

Quy trình quản lí sản xuất 



Nhân viên sản xuất 

Nhiệm vụ sản xuất

Quản đốc
Nhân viên

quy hoạch

Quy hoạch

Cập nhật nhiệm vụ sản xuất

(Nhập từ EXCEL)

Báo cáo nguyên nhân 

ngừng máy 

Nhiệm vụ SX của tôi 

(Chọn nhiệm vụ check in)

Cập nhật

EXCEL

Nhiệm vụ SX của tôi 

(Báo cáo khi check out SP)

Nhân viên 

thay ca

Bắt đầu 

nhiệm vụ 

mới 

Thiết bị 

tạm ngừng

Check in/Tạm ngừng/Thay ca
Thao tác khi thiết lập ban đầu 

hoặc điều chỉnh

Kế hoạch sản xuất

Thiết bị tạm ngừng/nhàn rỗi/sự cố

Đăng nhập WEB Đăng nhập APP

Khu vực 

sản xuất 

Thiết bị

Sản phẩm

Lịch làm việc

Quy trình 

gia công

Nguyên nhân 

ngừng máy

Phân công SX

(Chọn nhiệm vụ để 

phân công)

Quản lý sản xuất 

Tra tìm tiến độ SX

Nhân viên QC

Báo cáo QC không đạt 

QC nhiệm vụ SX

Tra cứu load (tải)

thiết bị

Nguyên nhân 

NG

Đăng ký 

thông báo

Phân tích nguyên 

nhân ngừng máy

Phân tích 

OEE thiết bị

Kiểm soát thiết bị 

theo thời gian thực

Phân tích tổng hợp

thiết bị

Cấp quản lý

Kiểm soát thông số

Cloud Vision 

(Bảng điện tử tổng quan)

Đăng nhập WEB

Sản lượng

của thiết bị



Giao diện WEB



• Có 2 lựa chọn để thiết lập dữ liệu: 

 Tạo mới trên hệ thống

 Tải template và import dữ liệu

• Thiết lập giờ công tiêu chuẩn cho từng 

công đoạn, tạo cơ sở đánh giá hiệu suất 

và cải thiện giờ công

Thiếp lập công đoạn sản xuất (Product Process)



• Tối ưu quá trình thiết lập và theo dõi lệnh sản xuất

Tạo lệnh sản xuất (Production Task Maintenance



Phân công thiết bị (Production Dispatch)

• Tự động cập nhập trình trạng thiết bị của máy



Theo dõi thông số vận hành của thiết bị



Giao diện APP



• Đơn giản hóa quá trình báo cáo, theo dõi tiến độ sản xuất



Theo dõi lệnh sản xuất



Theo dõi và báo cáo theo phương pháp truyền thống



TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

• Tiến độ sản xuất trong ngày (theo số 

lượng / theo tỉ lệ %)

• Tiến độ WIP

• LSX chậm tiến độ trong ngày

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

• Số lượng sản phẩm lỗi

• Thống kê nguyên nhân lỗi

• Nguyên nhân bất thường của thiết bị

• Sơ đồ phân bố nguyên nhân lỗi

HIỆU SUẤT SẢN XUẤT

• Giám sát thiết bị theo thời gian thực

• Năng suất nhân viên

• Tình trạng sản xuất thực tế

• Kiểm soát trạng thái thiết bị

• Hiệu suất sản xuất của thiết bị

• Kiểm soát trạng thái các thiết bị 

chính

Cloud Vision – Các đồ thị thống kê sản xuất

• Xu hướng sản lượng

• Phân tích OEE thiết bị

• Xu hướng hiệu suất tổng thể

• Xu hướng sản lượng theo thiết 

bị

• OEE thiết bị trong 2 tuần liên 

tiếp…



Cloud Vision – Tình hình nhà máy

OEE

Nguyên 

nhân thiết 

bị

bất thường

Thống kê trạng thái và thông tin về thiết bị theo thời gian thực

Sản xuất –

Kế hoạch 

& Thực tế

Tiến độ 

sản xuất 

hiện tại 

theo từng 

đầu LSX

Mục tiêu sản xuất trong ngày & thông tin tức thời



Cloud Vision – Các nhiệm vụ đang sản xuất

Tình trạng 

trễ hạn 

theo LSX

SL đầu ra / 

OK / NG

Hiệu suất của 

nhân viên

Tiến độ sản xuất thực theo 

từng LSX



Cloud Vision – Thông tin cho cuộc họp

Thống kê 

nguyên 

nhân NG

Thống kê 

số lượng 

NG

Tình trạng delay theo LSX

Thống kê sản lượng theo thời gian thực

OEE thiết bị



Khung thông tin tối đa có thể thể hiện
Tổng cộng 12+2 khung thông tin (Bao gồm Header và Footer)



UI 

Display

1

4

5

6

3

Tự do chọn nội dung hiển thị

Home Settings

Basic Data Maintenance

Settings

Home Settings

2

+ New

Thêm mới 

bảng điện tử

Factory KanBan Sunday, 27th Sep,2020

New

Note: Note:

Note: Note:Note:

Upload 

Photo



 Thông qua việc quản lý số liệu trong quá trình sản xuất, và thu thập thông số thiết bị trong quá

trình vận hành, sẽ giúp tổng hợp, thống kê thông tin từ các khía cạnh về: hiệu suất, ngày giao

hàng, giá thành sản xuất...

• Xây dựng bảng điều khiển điện tử đáp ứng nhu cầu làm việc và dữ liệu cần theo dõi của các vai

trò khác nhau trên chuyền sản xuất như: chủ quản, QLSX, trưởng ca, nhân viên SX, nhân viên

phụ trách về nguyên liệu...

• Các thành phần hiển thị trong bảng điều khiển điện tử được lựa chọn tùy chỉnh tự do, phù hợp với

những trường hợp và nhu cầu khác nhau trong nhà máy.

TÌNH 

HUỐNG

DỄ 

SỬ

DỤNG

TỔ HỢP 

TỰ DO+ +

Tùy chọn hiển thị theo chức vụ và phạm vi quản lý

Rào cản thấp + Giao diện tùy chỉnh

车间形象大屏

Tab điểu khiển tùy chỉnh

Hiệu quả ứng dụng được thể hiện ra sao qua Cloud Vision



Chuyển đổi số | Giảm chi phí & Tăng hiệu suất

Cost-

Leading

Giao hàng 

đúng hạn

Chất lượng 

đáng tin cậy

Lựa chọn số một của khách hàng

30% 35%
100%

35%
25%

15%

Rút ngắn 

chu kỳ R&D

Giảm mức 

tồn kho
Theo dõi 

chất lượng

Giảm SP 

chất lượng 

thấp

Giảm chi phí 

sản xuất

Tăng năng 

lực & hiệu 

suất

Chuyển đổi số thông qua nền tảng quản lý vận hành doanh nghiệp!!! 

(Winning Order > Continuous Cooperation > Increasing Profits) 

Ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào việc quản lý, là chìa khóa để tăng khoảng cách cạnh tranh

Nhất quán về thiết kế 

và sản xuất

Giao hàng đúng hạn,

Giảm tồn kho và mất mát

Kiểm soát và xử lý tình trạng 

bất thường
Hợp tác giữa các bộ phận

Mục tiêu 

vận hành

Lợi ích 

chiến lược

Các chỉ số 

giám sát

Cơ chế/ 

Quy trình

Công cụ 

quản lý

Hiệu suất cao

R&D



CÁC THÔNG SỐ NÊN QUAN TÂM 

TRONG VIỆC SỬ DỤNG MÁY CNC



• Biết được trạng thái hiện tại của máy

• Thống kê thời gian máy chạy, dừng, lỗi

Machine Status

• Số lượng sản phẩm máy gia 

công được

Number of Product

• Offset setting signal

• Start signal

Special Signal History

• Biết được chương trình gia 

công thực tế của máy

Program number



• Cảnh báo khi giá trị tải trục bàn cao hơn 

giá trị thiết lập

Servo Load Warning

• Đưa cảnh báo khi giá trị tải trục chính 

cao hơn giá trị thiết lập

Spindle Load Warning

• Hiển thị giá trị offset được thay đổi

Offset Value

• Thông số tuổi thọ dao

Tool life



Equipment Dashboard

Theo dõi thiết bị tức thì

Kết nối thiết bị Thông số thiết bị
Phân tích tình hình 

thiết bị 
Kiểm soát thiết bị tức thì Phân tích  



NĂNG LỰC TÍCH HỢP

LIMISYS VIỆT NAM



• Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng máy 

CNC.

• Dịch vụ sửa chữa máy CNC.

• Phụ tùng thay thế chất lượng & 

đầy đủ.

• Bảo hành thiết bị 1 năm.

DỊCH VỤ 

HỖ TRỢ MÁY

01

• Lắp đặt chính xác, an toàn & hiệu 

quả.

• Kiểm định và hiệu chỉnh bằng thiết 

bị đo.

• Nâng cấp bộ điều khiển CNC

DỊCH VỤ MỞ RỘNG 

VÒNG ĐỜI MÁY

02

• Đo lường phôi & dao cụ.

• Đào tạo, bồi dưỡng.

• Tùy chỉnh cấu hình, chức năng của 

máy.

• Tích hợp Robot

DỊCH VỤ CẢI TIẾN 

HOẠT ĐỘNG

03

• Hệ Thống giám sát máy Công Cụ

DỊCH VỤ HỖ TRỢ 

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

04



SẢN PHẨM & 

DỊCH VỤ



CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT

CÁC HÃNG SẢN XUẤT

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG



Q & A



Liên hệ để được tư vấn trực tiếp: 

Email: info@limisys.vn

SĐT: 093 880 4347 Mr Phục 

mailto:info@limisys.vn

