
8 tác nhân thúc đẩy doanh
nghiệp dịch chuyển lên Cloud
Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp trên con đường
chuyển đổi số



Với việc dịch chuyển một phần hoặc tất cả hệ thống kỹ thuật số lên cloud, doanh nghiệp có 
thể đạt được những kết quả chuyển đổi số của họ. Doanh nghiệp có thể dịch chuyển và đổi 
mới nhanh hơn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng lão hóa, mở rộng quy mô ra toàn cầu, hiểu rõ hơn 
về dữ liệu của họ và tái cấu trúc các mô hình tổ chức để tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt 
hơn.

Với hơn 13 năm giúp khách hàng giúp hàng ngàn khách hàng dịch chuyển lên cloud, AWS 
nhận ra 8 tác nhân quan trọng nhất đã thúc đẩy các doanh nghiệp dịch chuyển đổi số.

Các tác nhân thúc đẩy quá trình chuyển đổi số

Tại sao nên dịch chuyển lên AWS Cloud?
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1. Cắt giảm

chi phí

2. Linh hoạt & năng
suất nhân sự

3. Khả năng cải thiện
an ninh và khả năng
phục hồi

4. Cuốivòng đời
hardware/software

5. Hợp nhất trung
tâm dữ liệu

6. Chuyển đổi số

7. Hội nhập toàn cầu
nhanh chóng, sáp nhập
và mua lại (M&A)

8. Công nghệ mới
(AI/ML & IoT)



1. Cắt giảm chi phí
Cắt giảm chi phí là động lực phổ biến nhất thúc

đẩy sự chuyển đổi số trong doanh nghiệp bởi hệ

thống hạ tầng cũ đã đến lúc “nghỉ hưu” , nhường

chỗ cho các giải pháp cloud với chi phí tối ưu hơn. 

Các tập đoàn mới sử
dụng AWS tiết kiệm

$100 million
trong 3 năm

Các dự án IDC

Giảm

51%
Chi phí vận hành

Chi phí hoạt động năm năm khi dùng AWS cloud 

Chi phí năng suất người dùng bị mất và 

thời gian ngừng hoạt động ngoài dự kiến

Chi phí thời gian của nhân viên IT

Chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng CNTT
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Khi sử dụng AWSTrước / không sử 

dụng AWS

$54.19 T R I ỆU

Giảm
51%

$26,565,500

$383,80
0

$11,569,000
$16,870,000

$14,612,700

$30,895,200

$6,420,500

60 ,000 ,000

50 ,000 ,000

40 ,000 ,000

30 ,000 ,000

20 ,000 ,000

10 ,000 ,000

0

Giảm

31%
5 năm TCO



26.4%
nhiều tính năng 

và cải tiến hơn 

trên mỗi bản 

phát hành 

18.8%
thời gian 

tiếp thị 

nhanh hơn

Năng suất

62%
Tăng năng 

suất nhân 

viên CNTT 

2. Sự linh hoạt và
năng suất của nhân sự
Kiến trúc linh động của AWS cloud cải thiện sự linh 
hoạt và tự động hóa trong doanh nghiệp cho phép 
nhân viên dành nhiều thời gian hơn cho các nhiệm 
vụ quan trọng.

33.8%
Tăng doanh thu 

ứng dụng trên 

mỗi người dùng

Sau hơn 3 năm sử dụng AWS, quản trị viên CNTT 
trung bình có thể:

Quản lý

3.3x
Máy ảo

Quản lý

3.2x
terabyte 

dữ liệu
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Sự linh hoạt

https://www.osam.io/
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3. Cải thiện an ninh &  
khả năng phục hồi
Di chuyển và hiện đại hóa với AWS nhằm tăng cường 
bảo mật, chống lại các cuộc tấn công mạng, xác định và 
quản lý các chính sách truy cập và ngăn chặn tiết lộ, sửa 
đổi trái phép bằng cách sử dụng mã hóa và kiểm soát 
theo chính sách. AWS cũng giúp đảm bảo khả năng 
phục hồi, cung cấp khả năng sẵn sàng cao với khả năng 
chuyển đổi dự phòng gần như không giới hạn.

Bảo mật

43.4%
Hạn chế

các sự cố bảo

mật

Khả năng phục hồi

7x

Hạn chế

Downtime

5
https://www.osam.io/

https://www.osam.io/


4.Cuối vòng đời của
Hardware/software
Nhiều tổ chức chuyển sang AWS do thời hạn sử 
dụng (EOL) có cấp phép của phần cứng / phần 
mềm hoặc hỗ trợ của họ đã hết hạn. Các công ty 
này coi cloud là một cơ hội để cải thiện khả năng 
xuống giá và để kết thúc hoặc rút ngắn chu kỳ 
làm mới hệ thống. Điều này đặc biệt hấp dẫn 
đối với các tổ chức có khối lượng công việc trên 
Windows. Theo báo cáo của IDC, AWS chạy các 
phiên bản Windows Server gần gấp đôi so với 
nhà cung cấp đám mây đứng thứ 2 thế giới.

56%
Tiết kiệm
chi phí

442%
ROI trong

5 năm

9-tháng
Điểm hòa vốn

Chỉ số dịch chuyển các môi trường từ Windows lên AWS, trung bình:
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5. Hợp nhất
trung tâm dữ liệu
Các tổ chức có thể tiết kiệm thời gian quản lý

trung tâm dữ liệu và có nhiều thời gian hơn để

điều hành doanh nghiệp.

“Dịch chuyển với chương trình của AWS cho phép
chúng tôi phát triển nhanh chóng và thoát khỏi các
trung tâm dữ liệu trong khi tìm cách để nghỉ hưu và /
hoặc tối ưu hóa danh mục ứng dụng của chúng tôi”

Paul Goldberg, CIO,AECOM

Giảm

50
Trung tâm dữ
liệu toàn cầu
xuống 6

Dịch chuyển

75%
Hệ thống lên

AWS

Dow Jones sẽ tham gia AWS, với kế hoạch:
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6. Chuyển đổi số
Dịch chuyển sang AWS giúp doanh nghiệp đạt 

được chuyển đổi kỹ thuật số bằng cách tăng 

cường sự linh hoạt, áp dụng các công nghệ 

tiên tiến và tạo điều kiện thay đổi về văn hóa.
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“Chúng tôi đã chuyển đổi kỹ thuật số cho các hệ thống CNTT của mình, 
có thể phục vụ hàng trăm triệu người tiêu dùng thay vì 10.000 đại diện 
bán hàng trước đó.”

KeLi,Manager of Cloud Service& ITOperations, SwireCoca-Cola

Swire Coca-Cola

Dừng sử dụng 3 server vật lý
trung tâm dữ liệu sản xuất, khắc phục thảm họa và di chuyển

tất cả các hệ thống kinh doanh của họ, bao gồm cả SAP và

CRM, sang AWS.10
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7. Hội nhập toàn cầu nhanh chóng,  
sáp nhập, mua lại (M&A)
Khách hàng của AWS có quyền truy cập vào mạng lưới trung tâm 

dữ liệu toàn cầu, cho phép khả năng mở rộng chiến lược nhanh 

chóng. AWS cũng giúp tích hợp các tài sản kỹ thuật số, rút  ngắn và 

hợp lý hóa các thủ tục M&A dễ dàng hơn.

“Sự linh hoạt của chúng tôi nhằm nhanh
chóng tiến ra và thích nghi với thị trường, cải 
thiện cách cung cấp dịch vụ CNTT để hỗ trợ 
sự phát triển của doanh nghiệp.”

Lia Taylor, CTO, JohnHolland12

Cơ sở hạ tầng của AWS trên toàn cầu

22
Khu vực trên
toàn thế giới

69
Khu vực

khả dụng

245
Nước và
lãnh thổ

Khu vực

Sắp xuất
hiện

Theo như Harvard Business Review,  

71% công ty ở U.S

Tích hợp công nghệ
Quyết định sự thành công của các giao dịch M&A
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8. Các công nghệ mới
(AI/ML & IoT)
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Dịch chuyển sang AWS cloud là một giải pháp kinh tế và thực 
tế hơn để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ dữ liệu và tính toán 
của các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo / máy học (AI 
/ ML) và internet của vạn vật (IoT).

AI Services

Ground Truth Notebooks Algorithms + Marketplace Reinforcement Learning Training Optimization Deployment Hosting

FRAMEWORKS INFRASTRUCTUREINTERFACES

ML Services

Amazon SageMaker

ML Framework +Infrastructure

EC2 P3 EC2 G4 EC2 C5 FPGAS Greengass Elastic Inferentia
& P3DN Interference

Vision Speech Language Chatbots Forecasting Recommendations

Rekognition  

Image

Rekognition  

Video

Textract Polly Transcribe Translate Comprehend Lex Forecast Personalize

Intuit có
thể triển
khai mô
hình MC 
nhanh hơn

90%

Vantage
Power  có
thể xử lý hơn

100,000+
Data Points 

mỗi phút

trên hệ sinh thái

IoT của nó
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Về chúng tôi
Chúng tôi – OSAMers – là những kiến trúc sư giải pháp luôn tìm
kiếm và chinh phục các thử thách công nghệ về điện toán đám
mây.

OSAM được vận hành bởi đội ngũ sở hữu chứng chỉ quốc tế cấp
bởi Amazon Web Services. Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây
dựng chiến lược, thiết kế kiến trúc, triển khai, tối ưu và quản lý
hệ thống hạ tầng điện toán đám mây. Bên cạnh đó, OSAM hiện
là đơn vị đầu tiên và duy nhất triển khai chương trình Well
Architected Program (chương trình kiến trúc tối ưu) đến các
khách hàng.

Chi tiết xem tại: https://www.osam.io/well-architected-program

Niềm tự hào của chúng tôi

95% 
Phản hồi

tích cực

200+
Khách hàng

tin tưởng

$5000
AWS Credit cho

doanh nghiệp
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