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Berpikir Melebihi Data dalam Elektronik

Untuk orang awam, sangatlah mudah untuk menggunakan tampilan layar datar canggih
yang siap digunakan, semuanya mulus dan baru sambil browsing belanja elektronik.
Pekerjaan dalam yang bertanggung jawab pada monitor yang layak untuk kekaguman
yang berbeda, bagaimanapun merupakan proses kompleks untuk rantai pasokan.
Bahkan, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa Air Liquide mendesain,
memproduksi dan memasok bahan yang digunakan untuk membuat banyak perangkat
pintar ini.
Air Liquide melayani pelanggan manufaktur elektroniknya dengan menawarkan
sejumlah besar produk dan layanan bernilai tinggi, mulai dari manajemen gas dan kimia
hingga unit produksi di tempat. Dalam perlombaan digital, perusahaan selalu mencari
cara memproduksi lebih pintar dan bergerak menuju proses manufaktur dengan
didorong data yang jelas untuk efisiensi, keandalan dan keselamatan yang semakin
tinggi. Pelanggan kami tidak berbeda; mereka telah memulai perjalanan untuk
mencapai keunggulan kualitas yang tak tertandingi, dan kami juga telah bekerja secara
paralel untuk mendukung mereka.
Di zona Asia Pasifik, lini bisnis elektronik Air Liquide menyumbang hampir sepertiga
dari total pendapatan. Ini didorong oleh munculnya keadaan darurat baru seperti mobil
otonom, konektivitas yang ditingkatkan melalui Internet of Things (IoT), pusat data yang
lebih cepat dan lebih besar.
Bangkitnya Era Digital Pada Air Liquide
Agar tetap terdepan, Air Liquide Singapore memulai serangkaian strategi digital yang
diluncurkan 3 tahun lalu. Strategi ini dimulai dengan Manufacturing Execution System
(MES) untuk meningkatkan manajemen toko. Dokumen manual juga ditemukan ada
untuk tugas-tugas administrasi, membawa penggunaan keterampilan teknis yang tidak
produktif. Dengan mendigitalkan perencanaan dan proses produksi melalui MES,
transaksi aktual dan pergerakan stok dapat dilacak melalui sistem barcode. Paradigma
perpindahan manual ke digital sangat meningkatkan operasi perusahaan dan
mengubah kinerja untuk Air Liquide pada waktu itu.
Didorong oleh keberhasilan MES, Air Liquide dicari untuk mendigitalkan proses yang
memastikan integritas data dan penelusuran laboratorium. Mendigitalkan sistem untuk
mengotomatiskan penangkapan dan integrasi hasil analitis ke dalam sistem informasi

kami memungkinkan salinan produk yang dihasilkan untuk pelanggan dan mengurangi
ketergantungan pada dokumen fisik.
Inisiatif digital yang diluncurkan di Singapura telah menyederhanakan proses
operasional dan memberikan hasil yang mengesankan. Perubahan strategis yang
dibuat oleh operasi Singapura dalam posisi untuk bereaksi atas manfaat jangka
panjang. Setelah keberhasilan pilot, toko Air Liquide membuka transformasi digital.
Dari Singapura ke Asia Tenggara
Pada akhir 2018, Air Liquide meluncurkan SIO-EL (Smart Innovative Operations
Electronics), yang dirancang untuk memberikan keahlian analitis dan data ke semua
negara di Asia Tenggara.
Agar proyek digital tersebut membuahkan hasil, alat yang tepat tentu diperlukan.
Perusahaan kami sedang dalam proses perombakan total untuk infrastruktur
digitalisasi. Misalnya, sensor tambahan dan perangkat Industrial Internet of Things
(IIoT) telah diperkenalkan di perusahaan. Selain itu, kami telah menciptakan solusi dan
software industri hosting internal untuk platform Manajemen Alarm, untuk Statistical
Process Control (SPC) dan untuk melakukan analisis data seperti pemeliharaan
prediktif. Semua alat digital ini melayani satu tujuan: Mengaktifkan operasi pengambilan
keputusan berdasarkan data sambil mendorong peningkatan yang berkelanjutan.
Dari Penciptaan Data hingga Penciptaan Nilai
Sementara proses otomatis dari proyek-proyek digital meringankan tugas manual yang
terus menerus dan berulang yang digunakan untuk melakukan, sistem informasi yang
lebih efektif telah dilakukan pada Air Liquide dan pelanggan kami. Setelah
pengumpulan dan pembersihan data, analisa diimplementasikan untuk mengidentifikasi
pola, yang memungkinkan kami untuk membuat prediksi dan gerakan tinjauan ke masa
depan.
Metodologi analisa prediktif menumbuhkan pemikiran di luar data yang kemudian
menuai banyak manfaat bagi pelanggan kami termasuk melindungi pelanggan kami dari
pemeriksaan kualitas produk, meningkatkan stabilitas produk dan mengoptimalkan
output aset pelanggan. Selain itu, analitik prediktif membuka pintu cara baru untuk
bekerja dengan pelanggan, menghasilkan penciptaan dan kolaborasi nilai melalui
berbagi dan penyederhanaan data. Perjalanan digital ini menggeser pendekatan kami

ke manajemen data dari satu koleksi ke perwujudan penciptaan nilai - tidak hanya untuk
Air Liquide tetapi juga bagi pelanggan kami.
Pelaku dan Proses di Pusat Transformasi Digital
Franck Wegrzyn melakukan pengarahan tentang proyek SIO di kantor pusat Air Liquide
Singapore.
Tantangan digital terletak pada kemampuan untuk melihat di luar data. Hal ini berarti
seluruh pemeriksaan ulang model operasional kami dan pemahaman yang tajam
tentang di mana nilai ada. Meskipun tidak berwujud, proses dan organisasi adalah
faktor kunci keberhasilan transformasi digital yang sehat terjadi. Alat-alat digital
membutuhkan penerimaan karyawan agar kebiasaan digital dapat dibudidayakan di
dalam organisasi. Dengan demikian, kemudahan penggunaan alat harus terus
dipertajam dan pengguna akhir harus dididik untuk sepenuhnya memahami utilitas alat
untuk akhirnya menjamin adopsi alat digital baru.
Memiliki karyawan dan pengguna dalam perjalanan transformasi digital juga
membutuhkan infrastruktur yang tepat. Proses dan sistem harus ditingkatkan melalui
pemikiran ulang mendasar terhadap model bisnis kami. Yang penting, kami harus lebih
jauh menyatukan Operation Technology (OT) dengan Teknologi Informasi (TI) untuk
memperoleh manfaat dari spektrum data yang lebih luas, melintasi bisnis dan nilai
operasional. Konvergensi teknologi ini adalah bagaimana kami akan menghasilkan
gambaran yang komprehensif dan unik dari seluruh ekosistem digital.
Bersamaan dengan penyempurnaan AI, pertumbuhan kota pintar dan pembaruan
tahunan teknologi perangkat pintar, data dan inovasi sudah berada di garis depan
bisnis Elektronik Air Liquide. Jadi, lain kali Anda mendengarkan drama Netflix favorit
Anda atau mengirim teks di Whatsapp, ingatlah bahwa lebih dari yang terlihat untuk
terjun dalam pembuatan perangkat pintar Anda - di bawah nama-nama merek trendi,
eksterior mencolok, microchip rumit - di luar data , terdapat Air Liquide.

Berpikir Di Luar Data, kontribusi oleh Franck Wegrzyn. Franck memiliki lebih dari 15
tahun pengalaman profesional di bidang operasi, enginering, lean manufacturing, dan
eksekusi program transformasi digital. Franck memulai kariernya sebagai process
enginer dan saat ini menjadi direktur Program untuk smart innovative Operation Electronic business line (SIO-EL), yang ditempatkan di Singapura.

การคิดที่เหนื อกวา่ ขอ
้ มูลในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์

แมจ้ ะเป็ นบุคคลที่ไมค
็ ามก็ยังตอ
้ งยอมสยบกับหน้าจอแสดงผลที่แบนราบทันสมัย มีความ
่ ลั่งไคลเ้ ทคโนโลยีกต
สมดุล และรู ปลักษณ์บางเฉี ยบ เงางาม และใหมเ่ อี่ยม ในขณะที่กาํ ลังเดินเลน
่ ตามทางร้านขายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส ์ การทาํ งานภายในที่ตอบสนองตอ่ ความมั่นใจวา่ หน้าจอแสดงผลที่มีคุณคา่ น่าชื่นชม อยา่ งไรก็ตาม
้ ช่ ุดอุปกรณ์ชิพไปจนถึงการเชื่อม
หน้าจอแสดงผลยังประกอบไปดว้ ยสว่ นประกอบของกระบวนการตา่ ง ๆ ตังแต
โยงระบบขอ
้ มูล ความจริ งแลว้ คุณอาจจะแปลกใจเมื่อรู้ วา่ บริ ษัท แอร์ ลิควิด ไดอ
้ อกแบบ และผลิต รวมถึงจัด
จาํ หน่ายวัสดุจาํ นวนมากที่ใชส
้ าํ หรับอุปกรณ์อัจฉริ ยะเหลา่ นี้
บริ ษัท แอร์ ลิควิด ให้บริ การลูกคา้ ในภาคของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กสด์ ว้ ยการเสนอผลิตภัณฑ์ และ
้ แ
่ มูลคา่ ให้สูงขึ้นไดต
บริ การหลากหลายรู ปแบบที่สามารถเพิม
้ ั งแต
่ ก๊ส และการจัดการดา้ นการเคมีในหน่วยผลิตที่
โรงงาน ในการแขง่ ขันเกี่ยวกับดา้ นดิจิตอล บริ ษัทกาํ ลังมองหาวิธีการผลิตที่ดีกวา่ และกาํ ลังกา้ วเขา้ สูก่ ระบวนการ
การผลิตที่ใชข้ อ
้ ระสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และ
้ มูลเป็ นการขับเคลื่อนดว้ ยการผลักดันที่มีความชั ดเจนเพื่อให้ไดป
้ มีความเหมือนกันก็คือ พวกเขาร่วมเดินทางบนเรื อลาํ เดียวกัน
ความปลอดภัยที่สูงขึ้นไปเรื่ อย ๆ ลูกคา้ ของเรานัน
เพื่อไปให้ถึงความเป็ นเลิศดา้ นคุณภาพ และเรายังไดร้ ่วมงานไปพร้อมกันกับลูกคา้ เพื่อคอยสนับสนุ นพวกเขาอีก
ดว้ ย
ในเขตเอเชียแปซิฟิก ธุ รกิจดา้ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กสข์ อง บริ ษัท แอร์ ลิควิด มีสัดสว่ นเกือบหนึ่ งในสามของราย
้
ไดท
การเติบโตในสว่ นหลักนี้ เป็ นที่คาดหวังวา่ จะเติบโตขึ้นอยา่ งเห็นไดช้ ั ดในอีก 5 ปี ขา้ งหน้า ที่เกิดจาก
้ ั งหมด
่ การเชื่อมตอ่ ผา่ นการสื่อสารระหวา่ งอุปกรณ์
การขับเคลื่อนของเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยา่ งตอ่ เนื่ อง เชน
่ รถยนต์ เพิม
อิเล็กทรอนิ กส ์ (IoT) มีศูนยข์ อ
้ มูลที่มีขนาดใหญข่ ้ึน และมีความเร็วมากยิง่ ขึ้น
การเติบโตของดิจิตอลภายใน บริ ษัท แอร์ ลิควิด
เพื่อให้สามารถเป็ นผูน
้ ําดา้ นความทันสมัย บริ ษัท แอร์ ลิควิด ในสิงคโปร์ไดเ้ ริ่ มตน
้ ดว้ ยการเปิ ดตัวชุดของกลยุทธ์
ทางดิจิตอลเมื่อ 3 ปี ที่แลว้ โดยเริ่ มตน
้ จากการแนะนําของระบบการปฏิบัติตามคาํ สั ง่ ดา้ นการผลิต
[Manufacturing Execution System: (MES)] เพื่อปรับปรุ งการจัดการพื้นที่ร้านคา้ งานเอกสารที่ตอ
้ งทาํ
่
ดว้ ยแรงงานคนมากมาย และวิศวกรมักพบวา่ พวกเขาตอ
้ ั กษะ
้ งทาํ งานดา้ นเอกสารอยูบ
่ อ่ ย ๆ ซึงนําไปสูก่ ารใชท
ทางดา้ นเทคนิ คที่ไมก
่ อ
่ ให้เกิดประสิทธิภาพ การวางแผนการผลิตในรู ปแบบดิจิตอล และกระบวนการผา่ น MES
คือการทาํ ธุ รกรรมตามเวลาที่เกิดขึ้นจริ ง และความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของคลังสินคา้ ผา่ นทาง
ระบบบาร์โคด
้ กระบวนการทัศน์เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงจากการทาํ งานดว้ ยแรงงานคนไปเป็ นการทาํ งานดว้ ย
ระบบดิจิตอลอยา่ งแพร่หลายเพื่อชว่ ยปรับปรุ งการดาํ เนิ นงานของโรงงาน และเปลี่ยนแปลงเกมธุ รกิจให้กับ บริ ษัท
้
แอร์ ลิควิด ในขณะนัน
สรุ ปไดว้ า่ จากความสาํ เร็จของ MES ทาํ ให้ บริ ษัท แอร์ ลิควิ ด สรรหากระบวนการของห้องปฏิบต
้ ิการในรู ปแบบ
่
ดิจิตอลเพือให้มั่นใจวา่ ขอ
้ มูลของห้องปฏิบัติการมีความสมบูรณ์ครบถว้ น และสามารถตรวจสอบยอ้ นหลังได้ การ
ใชง้ านระบบดิจิตอลเพื่อตรวจจับผลลัพธอ์ ั ตโนมัติ และรวบรวมผลลัพธจ์ ากการวิเคราะหไ์ วด
้ ว้ ยกันในระบบขอ
้ มูล
เพื่อชว่ ยให้สามารถทาํ การคัดลอกเอกสารรับรองให้กับลูกคา้ ได้ ชว่ ยให้สามารถลดการพึ่งพาเอกสารได้

ความคิดริ เริ่ มดา้ นดิจิตอลไดเ้ ปิ ดตัวขึ้นในสิงคโปร์ซ่ึงไดล
้ นของกระบวนการดา้ นการดาํ เนิ นงาน และ
้ ดความซั บซอ
การขนสง่ ผลลัพธไ์ ดอ
้ ยา่ งน่าทึ่ง การเปลี่ยนแปลงกลยุทธท
์ าํ ให้การดาํ เนิ นงานของสาขาในสิงคโ์ ปร์อยูใ่ นตาํ แหน่ง
่
่
ทีสามารถเก็บเกียวผลประโยชน์ไดใ้ นระยะยาว จากความสาํ เร็จของโครงการนําร่อง บริ ษัท แอร์ ลิควิด ไดน
้ ําการ
่
้
เปลียนแปลงทางดิจิตอลไปสูก่ า้ วตอ่ ไปให้ยงิ่ ใหญม
่ ากยิง่ ขึน
จากสิงคโปร์ สู ่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
้ ปี พ.ศ. 2561 บริ ษัท แอร์ ลิควิด ไดเ้ ปิ ดตัว SIO-EL (นวัตกรรมอัจฉริ ยะของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์
เมื่อสิน
้
ลา่ สุด และมีผูเ้ ชี่ยวชาญทาํ การวิเคราะหข์ อ
ดา้ นการปฏิบัติงาน) ซึ่งเป็ นศูนยก์ ลางที่ทาํ การติดตังเทคโนโลยี
้ มูลเพื่อ
้
มิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ปรับปรุ งการดาํ เนิ นงานให้เป็ นเลิศทั่วทังประเทศในภู
สาํ หรับโครงการดิจิตอลดังกลา่ วบรรลุเป้าหมายดว้ ยเครื่ องมือที่มีความเหมาะสมตามที่เราตอ
้ งการ โรงงานของเรา
้
่ เซน
็ เซอร์ และอุปกรณ์
า่ งการปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐานของดิจิตอลใหม่ ตัวอยา่ งเชน
อยูใ่ นขันตอนระหว
่ การเพิม
สาํ หรับการสื่อสารระหวา่ งอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม (IIoT) ที่ไดน
้ ํามาใชใ้ นโรงงาน นอกจากนี้ เรายังไดส
้ ร้าง
แพลตฟอร์มภายในที่ใชใ้ นการโฮสตโ์ ซลูชั่น และซอร์ฟแวร์สาํ หรับการจัดการดา้ นการแจง้ เตือนให้กับการควบคุม
้
าํ งานทางสถิติ (SPC) และเพื่อให้ทาํ การวิเคราะหข์ อ
ขันตอนการท
่ การดูแลรักษาดว้ ยการคาด
้ มูลตา่ ง ๆ เชน
้ สนับสนุ นวัตถุประสงคเ์ ดียวกันซึ่งก็คือ: การใชข้ อ
้
การณ์ลว่ งหน้า เครื่ องมือทางดิจิตอลทังหมดนี
้ มูลในการขับ
เคลื่อนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในขณะที่สามารถผลักดันการปรับปรุ งอยา่ งตอ่ เนื่ องไดใ้ นขณะเดียวกัน
้ ก
ตังแต
้ มูลไปจนถึงการสร้างมูลคา่
่ ารสร้างขอ
ในขณะที่ระบบอัตโนมัติท่ีไดม
้ าจากโครงการดิจิตอลดังกลา่ วชว่ ยลดอุปสรรค และลดจาํ นวนงานที่ตอ
้ งทาํ ซาํ ้ ๆ
ดว้ ยแรงงานคนซึ่งทีมปฏิบัติงานไดน
้ ํามาใชใ้ นการดาํ เนิ นงานให้ไดร้ ั บประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงสูด่ ิจิตอลใน
ธุ รกิจดา้ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กสข์ อง บริ ษัท แอร์ ลิควิด มากยิง่ ขึ้นเพื่อปรับปรุ งคุณภาพของขอ
้ มูลที่ถูกสร้างขึ้น
มาซึ่งนํามาซึ่งคุณคา่ ที่ประเมินไมไ่ ดใ้ นเชิงลึกให้กับ บริ ษัท แอร์ ลิควิด และลูกคา้ ของเรา ตามมาดว้ ยการรวบรวม
และลา้ งขอ
้ มูลที่จะถูกนําไปใชเ้ พื่อกาํ หนดรู ปแบบ และชว่ ยให้เราสามารถคาดการณ์ได้ และกา้ วเขา้ สูก่ ารมองการ
ไกลทางดา้ นกลยุทธ์
วิธีการวิเคราะหเ์ ชิงวิเคราะหข์ อ
้ มูลซึ่งทาํ ให้ลูกคา้
้ มูลแบบคาดการณ์ลว่ งหน้าชว่ ยเน้นในดา้ นการคิดที่เหนื อกวา่ ขอ
ของเราไดร้ ั บผลประโยชน์มากมาย รวมถึงการปกป้องลูกคา้ ของเราจากผลิตภัณฑด
้ ยคุณภาพในระยะสั น้ ๆ การ
์ อ
ิ ของลูกคา้ ให้เหมาะสม นอกจากนี้ วิธีการวิเคราะหเ์ ชิง
ปรับปรุ งความเสถียรของผลิตภัณฑ์ และการใชท
้ รัพยส์ น
วิเคราะหข์ อ
้ มูลแบบคาดการณ์ลว่ งหน้ายังเปิ ดโอกาสให้กับวิธีการทาํ งานใหม่ ๆ กับลูกคา้ ดว้ ยซึ่งสง่ ผลให้เกิดการ
สร้างมูลคา่ ของการสร้างสรรคร์ ่วมกัน และการทาํ งานร่วมกันผา่ นการแบง่ ปัน และการลดความซั บซอ
้ นของขอ
้ มูล
การเดินทางในแบบดิจิตอลนี้ เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติของเราไปสูก่ ารจัดการขอ
้ มูลจากหนึ่ งในวิธีการเก็บรวบรวมไป
้ แตย่ ั งสร้างมูลคา่ ให้กับลูกคา้
สูก่ ารตระหนักถึงการสร้างมูลคา่ – ที่ไมเ่ พียงแตเ่ ฉพาะ บริ ษัท แอร์ ลิควิดเทา่ นัน
ของเราดว้ ยเชน
่ กัน
ผูป
้ ฎิบัติงาน และกระบวนการที่ศูนยก์ ารเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

แฟรงค์ เวเกน
้ กาํ ลังทาํ การบรรยายสั น้ ๆ เกี่ยวกับโครงการ SIO ภายใน บริ ษัท แอร์ ลิควิด สาํ นักงานใหญใ่ น
สิงคโปร์
้ อยูท
ความทา้ ทายในระบบดิจิตอลนัน
้ มูลซึ่งหมายถึงการตรวจสอบแบบ
่ ่ีความสามารถในการมองเห็นเหนื อขอ
้
จาํ ลองของการปฏิบัติงานทังระบบใหม
็ าม
้ งไดก
้ ต
่ และพยายามทาํ ความเขา้ ใจถึงมูลคา่ แมว้ า่ จะไมส
่ ามารถจับตอ
่
่
่
่
้
แตก
่ ระบวนการ และการจัดการนันเป็ นปัจจัยทีสาํ คัญสาํ หรับการเปลียนแปลงทางดิจิตอลทีดี เครื องมือทาง
้ เครื่ องมือที่ใชง้ านไดง้ า่ ย
ดิจิตอลตอ
้ งการจา้ งพนักงานเพื่อปลูกฝังนิ สัยใหมท
่ างดา้ นดิจิตอลภายในองคก
์ ร ดังนัน
จะตอ
้ งไดร้ ั บการบาํ รุ งรักษาอยา่ งตอ่ เนื่ อง และผูใ้ ชง้ านรายสุดทา้ ยจะตอ
้ งไดร้ ั บความรู้ ความเขา้ ใจถึงประโยชน์
ของการใชเ้ ครื่ องมืออยา่ งถอ่ งแทเ้ พื่อรับประกันวา่ จะมีการนําเครื่ องมือทางดิจิตอลใหมน
่ ้ี มาใชง้ านให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด
การจา้ งพนักงาน และผูใ้ ชง้ านมาร่วมเดินทางเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลยังจาํ เป็ นตอ
้ งมีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะ
สมอีกดว้ ย กระบวนการ และระบบจะตอ
้ งไดร้ ั บการปรับปรุ งผา่ นการคิดโครงสร้างพื้นฐานของแบบจาํ ลองธุ รกิจ
ของเราใหม่ สิง่ ที่สาํ คัญที่สุดก็คือ เราจะตอ
้ งรวมเอาเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน (OT) เขา้ ดว้ ยกันกับเทคโนโลยี
่
่
สารสนเทศ (IT) เพือให้สามารถเก็บเกียวผลประโยชน์จากขอ
้ มูลในมุมกวา้ ง ทาํ ให้ธุรกิจมาบรรจบกันได้ และมี
้
ความเป็ นเอกลักษณ์ของระบบนิ เวศทางดิจิตอลทังระบบ
นอกเหนื อจากการปรับแตง่ ของปัญญาประดิษฐ์แลว้ ยังมีการเติบโตของเมืองอัจฉริ ยะ และการปรับปรุ งเทคโนโลยี
ของอุปกรณ์อัจฉริ ยะประจาํ ปี ขอ
้ มูล และนวัตกรรมที่อยูใ่ นระดับแนวหน้าของธุ รกิจดา้ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์
้ เมื่อคุณเปิ ดชมละครบน Netflix ที่คุณโปรดปราน หรื อสง่ ขอ
ของ บริ ษัท แอร์ ลิควิด อีกดว้ ย ดังนัน
้ ความบน
Whatsapp ในครัง้ หน้า ควรจาํ ไวว้ า่ มีอะไรเกิดขึ้นมากมายในการผลิตอุปกรณ์อัจฉริ ยะของคุณมากกวา่ ที่คุณ

เห็น – ภายใตช้ ่ือแบรนดผ
่ ไมโครชิพที่มีความสลับ
์ ลิตภัณฑต
์ า่ ง ๆ ที่ไดร้ ั บความนิ ยม ภายใตร้ ู ปลักษณ์ท่ีโดดเดน
้ มาจาก บริ ษัท แอร์ ลิควิด นั่นเอง
ซั บซอ
้ น - ที่อยูเ่ หนื อขอ
้ มูลเหลา่ นัน

‘การคิดที่เหนื อกวา่ ขอ
้ มูล’ จัดทาํ ขึ้นโดย แฟรงค์ เวเกน
้ แฟรงคม
์ ีประสบการณ์การทาํ งานมายาวนานกวา่ 15 ปี
่
ในดา้ นการปฏิบัติงาน วิศวกร การผลิต และการเปลียนแปลงโปรแกรมการปฏิบัติตามคาํ สั ง่ เขาไดเ้ ริ่ มตน
้ อาชีพ
ของเขาดว้ ยการรับตาํ แหน่งเป็ นวิศวกรกระบวนการ และปัจจุบันดาํ รงตาํ แหน่งกรรมการบริ ษัทดา้ นโปรแกรม
สาํ หรับนวัตกรรมอัจฉริ ยะดา้ นการปฏิบัติงานใน – ธุ รกิจดา้ นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส ์ (SIO-EL) ซึ่งประจาํ การที่
ประเทศสิงคโปร์

Suy nghĩ vượt lên Dữ liệu trong lĩnh vực điện tử

Ngay cả với những ai không yêu thích công nghệ, bạn vẫn dễ dàng đắm chìm vào
những chiếc màn hình phẳng hiện đại và bóng bẩy, tất cả lấp loáng và mới mẻ trên lối
đi của siêu thị điện tử. Những bộ phận bên trong chịu trách nhiệm đảm bảo những
chiếc màn hình phẳng ấy xứng đáng được ngưỡng mộ, chúng gồm sự kết hợp phức
tạp của nhiều quy trình từ bộ chip đến chuỗi cung ứng. Thực tế, bạn có thể ngạc nhiên
khi biết rằng Air Liquide thiết kế, sản xuất và cung cấp các vật liệu được sử dụng để
chế tạo nhiều thiết bị thông minh này.
Air Liquide phục vụ khách hàng sản xuất thiết bị điện tử khi cung cấp một lượng lớn các
sản phẩm và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, từ quản lý khí đốt và hóa chất cho đến các
đơn vị sản xuất tại chỗ. Trong cuộc đua kỹ thuật số, các công ty tìm kiếm cách sản xuất
thông minh hơn và hướng tới một quy trình sản xuất dựa trên dữ liệu tạo nên tiến bộ rõ
ràng để đạt được hiệu quả, độ tin cậy và an toàn cao hơn bao giờ hết. Khách hàng của
chúng tôi cũng tìm kiếm những điều như thế; họ đã bắt đầu hành trình để đạt được chất
lượng xuất sắc chưa từng có và chúng tôi đồng hành để hỗ trợ họ.
Tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương, lĩnh vực kinh doanh điện tử của Air Liquide
chiếm gần một phần ba tổng doanh thu. Mức tăng trưởng trong lĩnh vực quan trọng này
dự kiến sẽ tăng đáng kể trong 5 năm tới nhờ vào sự xuất hiện liên tục của các công
nghệ mới như xe hơi tự chạy, kết nối tăng cường thông qua Internet Vạn Vật (IoT), các
trung tâm dữ liệu nhanh hơn và lớn hơn.
Sự trỗi dậy của kỹ thuật số bên trong Air Liquide
Để giữ vị trí tiên phong, Air Liquide Singapore đã khởi động một loạt chiến lược kỹ thuật
số cách đây 3 năm, bắt đầu bằng việc giới thiệu Hệ thống thực thi sản xuất (MES) để
tăng cường quản lý mặt bằng cửa hàng. Có rất nhiều thủ tục giấy tờ thủ công và các kỹ
sư thường phải tham gia vào các nhiệm vụ hành chính dẫn đến việc sử dụng không
hiệu quả các kỹ năng kỹ thuật của họ. Bằng cách số hóa kế hoạch sản xuất và quy trình
thông qua MES, các hoạt động vận hành và lưu chuyển hàng tồn kho có thể được truy
vấn thông qua hệ thống mã vạch. Chuyển đổi mô hình thủ công sang kỹ thuật số một
cách tuyệt vời giúp tăng vận hành nhà máy, một công cụ thay đổi cục diện cho Air
Liquide tại thời điểm đó.
Nhờ sự thành công của MES thúc đẩy, Air Liquide đã tìm cách số hóa các quy trình
phòng thí nghiệm để đảm bảo dữ liệu phòng thí nghiệm có tính toàn vẹn và truy xuất

nguồn gốc. Số hóa hệ thống để tự động hóa việc chụp và tích hợp các kết quả phân
tích vào hệ thống thông tin của chúng tôi, cho phép bản sao điện tử các chứng chỉ
được xuất cho khách hàng, giảm sự phụ thuộc vào các tài liệu vật lý.
Các sáng kiến kỹ thuật số đã ra mắt tại Singapore đã giúp tổ chức tốt hơn các quy trình
hoạt động và mang lại kết quả ấn tượng. Những thay đổi chiến lược được thực hiện đã
giúp trung tâm tại Singapore có cơ hội gặt hái những lợi ích lâu dài. Sau thử nghiệm
thành công, Air Liquide đã đưa chuyển đổi kỹ thuật số sang bước tiếp theo ở phương
diện lớn.
Từ Singapore đến Đông Nam Á
Vào cuối năm 2018, Air Liquide cho ra mắt SIO-EL (Smart Innovative Operations –
Electronics) – trung tâm vận hành thông minh với các công nghệ mới nhất và các
chuyên gia phân tích dữ liệu để cải thiện Vận hành Xuất sắc (Operational Excellence)
tại các quốc gia ở Đông Nam Á.
Để các dự án kỹ thuật số này trở thành hiện thực cần phải có các công cụ phù hợp.
Các nhà máy của chúng tôi đang trong quá trình cải tạo cơ sở hạ tầng số hóa hoàn
chỉnh. Ví dụ như các cảm biến bổ sung và các thiết bị Internet Vạn vật công nghiệp
(IIoT) đã được giới thiệu trong các nhà máy. Ngoài ra, chúng tôi đã tạo ra nền tảng nội
bộ lưu trữ các giải pháp và phần mềm công nghiệp cho Quản lý báo động, Kiểm soát
quá trình thống kê (SPC) và thực hiện phân tích dữ liệu như bảo trì dự kiến. Tất cả các
công cụ kỹ thuật số này phục vụ cho một mục tiêu duy nhất: Cho phép ra quyết định
cho các hoạt động dựa trên dữ liệu, đồng thời thúc đẩy cải tiến liên tục.
Từ Sáng tạo Dữ liệu đến Sáng tạo Giá trị
Mặc dù việc tự động hóa bắt nguồn từ các dự án kỹ thuật số như vậy sẽ làm giảm bớt
các nhiệm vụ thủ công khó khăn và định kỳ mà đội ngũ vận hành phải thực hiện, nhưng
lợi ích lớn hơn của việc chuyển đổi kỹ thuật số trong lĩnh vực kinh doanh điện tử của Air
Liquide chính là nâng cao chất lượng dữ liệu được tạo ra, điều này mang lại sự hiểu
biết vô giá cho Air Liquide và khách hàng của chúng tôi. Sau khi thu thập và lọc dữ liệu,
các phân tích được triển khai để xác định mẫu, cho phép chúng tôi đưa ra dự đoán và
hướng đến tầm nhìn chiến lược.

Thu thập dữ liệu > Lọc dữ liệu > Nhận dạng mẫu > Tạo dự đoán
Phương pháp phân tích dự đoán nhấn mạnh khả năng suy nghĩ vượt ra ngoài dữ liệu,
từ đó thu được nhiều lợi ích cho khách hàng kể cả việc bảo vệ khách hàng khỏi sai lệch
chất lượng sản phẩm, cải thiện tính ổn định sản phẩm và tối ưu hóa đầu ra tài sản của
khách hàng. Ngoài ra, phân tích dự đoán mở ra cơ hội về cách thức làm việc mới với
khách hàng, cùng nhau sáng tạo ra giá trị và hợp tác thông qua chia sẻ và tổ chức tốt
dữ liệu. Hành trình kỹ thuật số này chuyển đổi cách tiếp cận về quản lý dữ liệu của
chúng tôi từ việc thu thập dữ liệu đơn thuần sang việc tạo ra giá trị - không chỉ cho Air
Liquide mà còn cho khách hàng của chúng tôi.
Con người và Quy trình tại Trung tâm chuyển đổi kỹ thuật số

Franck Wegrzyn t rình bày bài tóm tắt về dự án SIO tại trụ sở Air Liquide Singapore.
Thách thức trong kỹ thuật số nằm ở khả năng nhìn vượt ngoài dữ liệu. Điều này nghĩa
là toàn bộ quá trình tái kiểm tra lại mô hình hoạt động và hiểu sâu sắc về nơi giá trị tồn
tại. Dù là yếu tố vô hình, quy trình và tổ chức là yếu tố thành công chính để chuyển đổi
kỹ thuật số vững mạnh. Các công cụ kỹ thuật số đòi hỏi sự đồng thuận từ nhân viên thì
các thói quen kỹ thuật số mới sẽ được nuôi dưỡng trong tổ chức. Do đó, sự thân thiện
với người dùng phải được mài giũa liên tục và người dùng cuối phải được đào tạo để
hiểu đầy đủ về tiện ích của các công cụ để cuối cùng đảm bảo áp dụng được các công
cụ kỹ thuật số mới.
Với nhân viên và người dùng trên hành trình chuyển đổi kỹ thuật số, cần phải có cơ sở
hạ tầng phù hợp. Các quy trình và hệ thống phải được tăng cường qua quá trình xem
xét lại cơ bản mô hình kinh doanh của chúng tôi. Quan trọng là chúng tôi phải gắn kết
hơn nữa giữa Công nghệ vận hành (OT) với Công nghệ thông tin (CNTT) để gặt hái lợi
ích từ phổ dữ liệu rộng hơn, kinh doanh chéo giữa các công ty và giá trị vận hành. Sự
gắn kết của các công nghệ là cách chúng tôi sẽ tạo ra một bức tranh toàn diện và độc
đáo về toàn bộ hệ sinh thái kỹ thuật số.
Bên cạnh sự cải tiến của AI, sự phát triển của các thành phố thông minh và công nghệ
thiết bị thông minh cập nhật hằng năm, dữ liệu và đổi mới đã đi đầu trong ngành kinh
doanh Điện tử của Air Liquide. Thế nên lần tới khi bạn xem bộ phim truyền hình Netflix
yêu thích hoặc gửi tin nhắn trên Whatsapp, hãy nhớ rằng còn nhiều yếu tố khó có thể

nhìn thấy trong việc sản xuất thiết bị thông minh của bạn - ẩn dưới thương hiệu thời
thượng, ngoại hình hào nhoáng, vi mạch phức tạp - nhưng vượt trên dữ liệu, đó là Air
Liquide.

“Suy nghĩ vượt lên dữ liệu” được viết bởi Franck Wegrzyn. Franck có hơn 15 năm kinh
nghiệm chuyên nghiệp trong vận hành, kỹ thuật, sản xuất tinh gọn và thực hiện chương
trình chuyển đổi. Ông đã khởi đầu sự nghiệp của mình là kỹ sư quy trình và hiện đang
là Giám đốc Chương trình Vận hành thông minh Smart Innovative Operations –
Electronics (SIO-EL), trụ sở tại Singapore.

