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Các nhà sản xuất hàng đầu 
đang lên kế hoạch cho tương 

lai như thế nào 

Những điều bạn cần biết về 
In 3D và công nghệ In 3D 

thay đổi việc phát triển sản 
phẩm.
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Tổng quan về thực hiện 

Khi các công ty lên chiến lược để cải thiện khả năng cạnh tranh giữa áp lực ngày càng 
tăng của nền kinh tế toàn cầu, họ sẽ đưa ra quyết định quan trọng về tương lai của 
sản phẩm. Đối với nhiều công ty, các công nghệ mới sẽ đóng một vai trò quan trọng. 
Một số công nghệ mới và mới nổi này sẽ thay đổi căn bản cách chúng ta phát triển và 
sản xuất sản phẩm. Những công ty thích ứng thành công với các công nghệ mới này 
và biến chúng thành lợi thế cạnh tranh, sẽ được định vị tốt để đạt được thành công 
trên thị trường và hưởng lợi nhuận cao hơn. Rủi ro là đưa ra quyết định đúng đắn 
xung quanh những gì nên áp dụng và làm thế nào. 

 
Những doanh nghiệp hàng đầu có xu hướng nhìn xa trông rộng và do đó được hưởng 
mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao hơn. Kế hoạch của họ có thể là một chỉ số 
hàng đầu về những gì bạn nên xem xét khi bạn phát triển sản phẩm và các chiến lược 
về chúng. Những công nghệ đang được các công ty hàng đầu áp dụng? Những bước 
họ làm để thành công? Bạn nên xem xét gì cho công ty của bạn? Để hiểu những câu 
hỏi này, Tech-Clarity đã khảo sát 200 nhà sản xuất. 

 

Trong vòng năm đến mười năm tới, để duy trì tính cạnh tranh, 95% 
những doanh nghiệp hàng đầu sẽ thay đổi cách thức sản 

phẩm được thiết kế và chế tạo. 
 

 

Nghiên cứu cho thấy những doanh nghiệp hàng đầu duy trì lợi thế cạnh tranh của họ 
bằng cách tập trung vào cách tiếp tục giữ cho khách hàng hài lòng, sau khi họ đã 
mua hàng. Họ có nhiều khả năng hơn các đồng nghiệp để cải thiện khả năng cạnh 
tranh bằng cách giảm chi phí sở hữu cho khách hàng của họ. Điều nổi bật nhất ở đây 
là trong vòng 5 đến 10 năm tới, để duy trì tính cạnh tranh, 95% những doanh nghiệp 
hàng đầu sẽ thay đổi cách các sản phẩm được thiết kế và chế tạo. 

 

89% những doanh nghiệp hàng đầu sẽ xem xét các 
cách thiết kế mới để tận dụng lợi thế của 

in 3D. 
 

 

Thật thú vị, in 3D sẽ đóng một vai trò lớn trong việc giúp các công ty đạt được lợi thế 
cạnh tranh. Những người được hỏi báo cáo rằng đây sẽ là một công nghệ hàng đầu để 
giúp các công ty thực hiện các chiến lược nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh. Trên 
thực tế, 89% những doanh nghiệp hàng đầu sẽ xem xét các cách thiết kế mới để tận 
dụng lợi thế của in 3D. Để hỗ trợ in 3D, những doanh nghiệp hàng đầu có khả năng cao 
hơn 2,1 lần so với các đồng nghiệp khi làm việc với dữ liệu quét để thiết kế các sản 
phẩm cho in 3D. Ngoài ra, 60% các công ty sẽ sử dụng dữ liệu quét hoặc sẽ tăng 
cường việc sử dụng nếu nó trở nên dễ dàng hơn để làm việc vì nó sẽ cải thiện hiệu quả 
thiết kế của họ. 

 
Báo cáo này khám phá cách in 3D sẽ giúp các công ty trở nên cạnh tranh hơn. Nó 
cũng xác định các thực tiễn tốt nhất để áp dụng nó, giúp bạn có thể làm cho nó thành 

công tại công ty của bạn. 
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Xác định những doanh nghiệp hàng đầu. 

Với rất nhiều công nghệ mới và mới nổi thú vị, có thể khó xác định được những gì 
cường điệu so với những gì sẽ thực sự tạo ra sự khác biệt. Nghiên cứu các kế hoạch 
của các công ty thành công nhất có thể cung cấp hướng dẫn tốt về những gì cần ưu 
tiên. Tech-Clarity định nghĩa những doanh nghiệp hàng đầu là những người vượt quá 
đối thủ cạnh tranh của họ. Để xác định họ, những người tham gia khảo sát đã tự đánh 
giá họ so với đối thủ cạnh tranh, sử dụng thang điểm từ một đến năm, với năm ý nghĩa 
vượt trội so với đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi đã xác định 20%  là những doanh nghiệp 
hàng đầu. Bảng 1 cho thấy các số liệu được sử dụng để xác định thành công và điểm 

trung bình tương ứng cho mỗi nhóm. 

Khả năng: 
những doanh 

nghiệp hàng đầu 
Những doanh 
nghiệp trung 

bình 

Phát triển sản phẩm hiệu quả 4.5 3.3 

Phát triển sản phẩm chất lượng 
cao 

4.7 3.7 

Phát triển sản phẩm sáng tạo 4.7 3.5 

Đáp ứng mục tiêu giá thành sản 
phẩm 

4.3 3.0 

Bảng 1: Định nghĩa về những doanh nghiệp hàng đầu 

Như bạn mong đợi, những doanh nghiệp trung bình tự đánh giá mình khoảng 3, có 
nghĩa là họ đang làm ở mức trung bình so với các đối thủ cạnh tranh. Mặt khác, 

những doanh nghiệp hàng đầu vượt xa các đối thủ của họ. 

Nhờ kết quả hoạt động tốt hơn, những doanh nghiệp hàng đầu được hưởng lợi nhuận 
cao hơn. Hình 1 cho thấy lợi ích tài chính mà họ được hưởng. 

 Tăng trưởng doanh thu 

 Tăng tỷ suất lợi nhuận 

Top Performer    Average Performer 

Hình 1: Lợi thế tài chính của việc trở thành một trong nhóm doanh nghiệp hàng đầu 

11
%%

6% 

9% 

5% 
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Hình 1 cho thấy những doanh nghiệp hàng đầu đưa ra quyết định và thực hiện các 
phương pháp dẫn đến tăng trưởng doanh thu lớn hơn và tăng tỷ suất lợi nhuận lớn 
hơn. Hãy cùng nhìn vào kế hoạch của họ trong tương lai. 

 

 
Xem xét các chiến lược sản phẩm quan trọng để thành công 

Có nhiều chiến lược sản phẩm để các công ty có thể thực hiện để cải thiện khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm. Hình 2 cho thấy những vấn đề thông dụng nhất. 

 
 

 

      Cải thiện hiệu suất sản phẩm 

 

     Tăng chất lượng sản phẩm 

 

  
     Làm cho sản phẩm thông minh hơn 

 
      Chi phí sở hữu thấp hơn cho khách 

hàng (năng lượng, bảo trì) 
 
      Giá thành sản phẩm thấp hơn 

 
 

 
Hình 2: Chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh 

 

Để trở nên cạnh tranh hơn, những doanh nghiệp hàng đầu tập trung vào nhu cầu của 
khách hàng. Họ thực hiện các giá trị của sản phẩm sẽ giành được lòng trung thành 
thông qua cải thiện hiệu suất sản phẩm, chất lượng và làm cho sản phẩm thông minh 
hơn. Các công ty trung bình cũng nhìn vào điều này, nhưng nhóm doanh nghiệp hàng 
đầu nổi bật bằng cách tập trung vào tổng chi phí cho khách hàng. Ngoài chi phí sản 
phẩm, nhóm doanh nghiệp hàng đầu còn xem xét chi phí trong vòng đời sản phẩm. Họ 
xem xét các yếu tố như hiệu quả năng lượng tốt hơn và chi phí bảo trì thấp hơn. nhóm 
doanh nghiệp trung bình tập trung nhiều hơn vào giá thành sản phẩm. Trong khi điều 
này giúp mang lại lợi nhuận trong ngắn hạn, cạnh tranh chỉ bằng chi phí và giá cả trở 
nên kém bền vững hơn theo thời gian. Nó cũng làm ít hơn để cung cấp cho khách hàng 

giá trị lâu dài. 
 

Nhóm doanh nghiệp hàng đầu nổi bật bằng 
cách tập trung vào tổng chi phí cho khách 

hàng. 
 

63% 
57% 

56% 
57% 

49% 
44% 

47% 
18% 

33% 

Top Performer 

55% 

Average Performer 
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Khi khám phá các công nghệ sẽ giúp họ thực hiện các chiến lược này, in 3D xuất 
hiện ở vị trí hàng đầu (Hình 3). 

 

 
 

In 3D 

 
               Sử dụng vật liệu mới 

 

tăng khả năng làm việc 
với dữ liệu quét. 

 

           Dữ liệu đám mây  
 
            Vạn vật kết nối (IoT) 
 
 

                  Di động 

 

 
 
 
 
 
 

18% 

 
 

 
19% 

 
 
 
 

 
30% 

 
 

 
35% 

30% 

 

 
49% 

   44% 

47% 

 
47% 

 
44% 

60% 
56% 

Công nghệ mới sẽ không 9%                                      

hỗ trợ 5% 

Top Performer 
Average Performer 

 
Hình 3: Các công nghệ sẽ giúp thực thi các chiến 

lược để cải thiện khả năng cạnh tranh 
 

Sự kết hợp giữa in 3D, vật liệu mới và dữ liệu quét sẽ đóng vai trò trong việc giảm chi 
phí sở hữu. Những công nghệ này có thể giúp giảm trọng lượng một sản phẩm, điều 
này sẽ dẫn đến hiệu quả nhiên liệu tốt hơn. Ngoài ra, thay vì dự trữ các phụ tùng thay 
thế, các công ty chỉ có thể quét các sản phẩm hiện có hoặc sử dụng các mô hình CAD 
để in 3D chúng. Vì bạn không phải chờ đợi phụ tùng thay thế, bạn giảm thiểu thời gian 
chết. Thêm vào đó, bạn giảm chi phí hàng tồn kho. Mặc dù dữ liệu khảo sát có thể có xu 
hướng in 3D nhẹ, rõ ràng các công nghệ mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai 

và in 3D sẽ là một thành phần quan trọng. 
 

Sự kết hợp giữa in 3D, vật liệu mới và dữ liệu quét sẽ đóng vai 

trò trong việc giảm chi phí sở hữu. 
 

 

Điều đặc biệt nổi bật là các công ty áp dụng các công nghệ mới này, họ sẽ cần phải 
thay đổi. Trên thực tế, 95% những doanh nghiệp hàng đầu dự đoán rằng để duy trì tính 
cạnh tranh, họ sẽ cần thay đổi cách họ thiết kế và chế tạo các sản phẩm trong vòng 
năm đến mười năm tới (Hình 4). 
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Có 

 
 
 
 
                            Không 

 
 
 
 

Không biết 
 
 
 

 
Hình 4: Trong 5 đến 10 năm tới, để duy trì tính cạnh tranh, Công ty 
của bạn sẽ thay đổi cách các sản phẩm được thiết kế và chế tạo 

 

Rõ ràng, hiện trạng không còn đủ để duy trì tính cạnh tranh. Áp lực từ cạnh tranh toàn 
cầu đòi hỏi cách tiếp cận mới để duy trì lợi thế cạnh tranh. Thêm vào đó, tận dụng tối 
đa các cải tiến được kích hoạt bởi các công nghệ mới có nghĩa là xem xét lại các thực 
tiễn hiện có. Một điều thú vị nữa là không có bất kỳ doanh nghiệp hàng đầu nào không 
biết rằng liệu sẽ có thay đổi hay không. Điều này có thể chỉ ra rằng các kế hoạch thay 

đổi đã được tiến hành. 
 

95% những doanh nghiệp hàng đầu dự đoán rằng để duy trì tính cạnh 
tranh, họ sẽ cần thay đổi cách họ thiết kế và chế tạo các sản phẩm 

trong vòng năm đến mười năm tới 
 

 
 

Chú ý đến việc áp dụng in 3D 

Xem xét việc in 3D sẽ quan trọng như thế nào đối với khả năng cạnh tranh trong 
tương lai, chúng ta hãy xem xét tình trạng áp dụng hiện tại. Hình 5 cho thấy các kế 
hoạch áp dụng của công ty và việc sử dụng in 3D hiện tại để tạo mẫu và sản xuất. 

95% 

82% 

5% 

6% 

0% 
Top Performer 

Average Performer 

12% 
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 Tạo mẫu 
 
 

 

Sản xuất 
 

 

Hiện đang sử dụng in 3D Hiện đang lên kế hoạch thực hiện 

Có thể thực hiện trong tương lai Không có kế hoạch triển khai thực hiện 
                          Sẽ xem xét cho nguyên mẫu, không sản xuất  

Hình 5: Áp dụng in 3D cho các nguyên mẫu và sản xuất 
 

Hình 5 cho thấy in 3D thường được sử dụng để tạo mẫu. Năm mươi hai phần trăm 
(52%) sử dụng nó để tạo mẫu, trong khi chỉ có 12% sử dụng nó cho sản xuất. Tuy 
nhiên, sử dụng sản xuất rộng hơn không còn xa. Ba mươi chín phần trăm (39%) đang 
trong quá trình lập kế hoạch để thực hiện cho sản xuất hoặc có thể thực hiện trong 
tương lai. 

 
Khi nhìn vào khung thời gian áp dụng, những doanh nghiệp hàng đầu luôn dẫn đầu. Họ 
có nhiều khả năng đã sử dụng in 3D lâu hơn và họ sử dụng nó cho phần trăm lớn hơn 
của các sản phẩm. Ngoài ra, trong số những người có kế hoạch thực hiện nó, những 
doanh nghiệp hàng đầu có kế hoạch thực hiện sớm hơn (Bảng 2). 

 
 Tạo mẫu Sản xuất 

khi nào nhóm doanh nghiệp hàng đầu có 
kế hoạch thực hiện? 

2 năm 2.5 năm 

Khi nào nhóm doanh nghiệp trung bình có 
kế hoạch thực hiện? 

3 năm 3.1 năm 

Khung thời gian mà nhóm doanh nghiệp 
hàng đầu đã sử dụng 

6.7 năm 2.8 năm 

Khung thời gian mà nhóm doanh nghiệp 
trung bình đã sử dụng 

4.4 years 3.9 years 

Trong số những người sử dụng in 3D, tỷ 
lệ phần trăm của các sản phẩm in 3D của 
những doanh nghiệp hàng đầu 

46% 43% 

Trong số những người sử dụng in 3D, tỷ 
lệ phần trăm của sản phẩm in 3D của 
nhóm doanh nghiệp trung bình 

34% 39% 

Bảng 2: Thông qua in 3D cho các nguyên mẫu so với sản xuất

16% 32% 29% 10% 12% 

17% 19% 12% 52% 
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Xem xét các tùy chọn được kích hoạt bằng in 3D 

Những lý do thúc đẩy việc áp dụng in 3D tiết lộ cách nó giúp cải thiện khả năng cạnh 
tranh (Hình 6). 

Giảm thời gian sản xuất khuôn mẫu 

 Cơ hội để tùy biến về khối lượng 

 Vị trí sản xuất linh hoạt 

  Giảm chất thải vật liệu 

 Nhẹ hơn / cải thiện hiệu quả năng 
lượng 

Cải thiện dịch vụ / giảm hàng phụ 
tùng tồn kho 

Hình 6: Lý do các công ty chấp nhận in 3D 

Mặc dù quy trình sản xuất thực tế để in 3D có thể chậm hơn so với sản xuất truyền 
thống, bạn tiết kiệm thời gian bằng cách không phải chờ đợi khuôn mẫu được thiết kế 
và sản xuất. Điều này cắt giảm đáng kể thời gian đầu. Với ý nghĩ này, nó có ý nghĩa tại 
sao in 3D là một lựa chọn hấp dẫn để tạo mẫu. Giảm giai đoạn nguyên mẫu có nghĩa 
là bạn sản xuất các sản phẩm để tạo ra doanh thu sớm hơn nhiều. 

Mặc dù quy trình sản xuất thực tế để in 3D có thể chậm hơn 
so với sản xuất truyền thống, bạn tiết kiệm thời gian bằng cách 
không cần chờ đợi khuôn mẫu được thiết kế và sản xuất. 

Bởi vì in 3D không yêu cầu khuôn mẫu mới cho từng phiên bản của một sản phẩm, nên 
nó cũng cung cấp một cách rất kinh tế để sản xuất một lần một đối với sản phẩm hoặc 
các sản phẩm đã được tùy chỉnh cho một cá nhân. Điều này có thể đặc biệt mạnh mẽ 
cho các ứng dụng như y tế hoặc nha khoa vì các nhà sản xuất có thể sản xuất các sản 
phẩm phù hợp với nhu cầu riêng của từng người. Kích hoạt tính năng này là một cách 
khác để những doanh nghiệp hàng đầu đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo những 

cách đặc biệt. 

67% 
64% 

48% 
24% 

44% 
20% 

30% 
28% 

26% 
24% Top Performer 

Average Performer 
26% 

20% 
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Bởi vì in 3D không yêu cầu khuôn mẫu mới cho từng phiên bản của 
một sản phẩm, nó cung cấp một cách rất kinh tế để sản xuất 
đơn chiếc. 

 

 

Vị trí sản xuất linh hoạt là một trình điều khiển khác lớn hơn cho những doanh nghiệp 
hàng đầu so với các công ty cùng ngành. Với in 3D, việc sản xuất không còn phụ 
thuộc vào các cơ sở có khuôn mẫu hoặc thiết bị phù hợp. Các quyết định xung 
quanh nơi sản xuất các sản phẩm có thể được điều khiển bởi sự gần gũi với khách 
hàng, giảm chi phí vận chuyển và giao hàng cho họ sớm hơn. Ngoài ra còn linh hoạt 
hơn để điều chỉnh các địa điểm sản xuất dựa trên năng lực của một cơ sở cá nhân. 
Khối lượng công việc sau đó có thể được phân bổ đều hơn trên các cơ sở. 

 

Vì in 3D chỉ thêm vật liệu ở các vị trí cần thiết, nên sẽ ít lãng phí vật liệu hơn. Ngoài ra, 
các giới hạn hình học áp đặt bởi các quy trình sản xuất truyền thống không còn được 
áp dụng. Bạn không phải lo lắng về những thứ như độ hở của khuôn mẫu hoặc cách 
sản phẩm được đẩy ra. Điều này mở ra cánh cửa cho hình học mới có trọng lượng nhẹ 
hơn và do đó tiết kiệm vật liệu hơn. Cuối cùng, với khả năng sản xuất các sản phẩm 
theo yêu cầu, bạn có thể dự trữ ít phụ tùng hơn, giải phóng nguồn vốn trước đây được 

gắn trong kho. 

 
Hiểu được tác động và cơ hội kinh doanh 

Tác động kinh doanh của in 3D cho thấy các nhà sản xuất nhận ra những lợi ích 
mà họ mong đợi khi họ áp dụng in 3D (Hình 7). 

 

 

 Cải thiện khả năng đáp ứng nhu 
cầu dịch vụ.  

 

                       Cơ hội tăng doanh thu 

 

                       Giảm thời gian thực hiện 

 
 

           Chi phí vật liệu thấp hơn 
 
 

Liên kết thương hiệu với các sản 
phẩm thân thiện với môi trường 

hơn 
 
 

Hình 7: Tác động đối với kinh doanh của in 3D
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Phù hợp với việc tập trung vào khách hàng, nhóm có hiệu suất cao báo cáo rằng in 3D 
đã cho phép họ phản ứng nhanh hơn với yêu cầu của khách hàng. Khả năng sản xuất 
các sản phẩm mà không cần chờ khuôn mẫu cho phép các công ty cung cấp các sản 
phẩm nhanh hơn nhiều. Kỹ thuật viên dịch vụ không phải dựa vào hàng  phụ tùng tồn 
kho dự trữ hoặc đoán xem họ sẽ cần sản phẩm nào. Họ có thể in các sản phẩm khi cần 
thiết, giảm thời gian. 

 

Phù hợp với việc tập trung vào khách hàng, những doanh nghiệp hàng 
đầu báo cáo rằng in 3D đã cho phép họ phản ứng nhanh hơn 
với yêu cầu của khách hàng. 

 

 

In 3D cũng mở ra cơ hội kinh doanh mới. Ví dụ, khả năng tùy chỉnh kinh tế các 
sản phẩm tạo ra cơ hội mới để cung cấp cho khách hàng chính xác những gì 
họ muốn. Sản phẩm có thể được điều chỉnh cho thị hiếu cá nhân hoặc tùy chỉnh 
cho phù hợp chính xác. 

 

 
Xem xét cập nhập cho quá trình thiết kế 

Như đã thảo luận, in 3D vượt qua nhiều rào cản được tạo ra bởi gia công truyền thống. 
Ngoài ra, có những cơ hội và tiềm năng để tạo ra các mô hình kinh doanh mới. Do đó, 
các công ty đã áp dụng hoặc có kế hoạch triển khai in 3D đang xem xét các cách mới 
để thiết kế (Hình 8). 

 
 
 

 

Có 

 
 

 
Không biết 

 
 

 
                             Không 
 
 
 
 
 

Hình 8: Công ty của bạn sẽ xem xét các cách mới dành cho thiết kế 
để tận dụng lợi thế của in 3D? 

89% 

76% 

7% 

19% 

4% 

5% 
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Thật thú vị, 89% những doanh nghiệp hàng đầu sẽ xem xét các cách mới dành cho 
thiết kế để tận dụng lợi thế của in 3D. Điều này sẽ cho phép họ tận dụng nhiều hơn 
các cơ hội do in 3D tạo ra. 

 

Thật thú vị, 89% những doanh nghiệp hàng đầu sẽ xem 
xét các cách mới dành cho thiết kế để tận dụng 
lợi thế của in 3D. 

 

 

Vì vậy, khi thiết kế để in 3D, khi nào bạn nên bắt đầu nghĩ về in 3D (Hình 9)? 
 
 

 
Ý tưởng 
 
 
Nguyên mẫu 
 
 
Thiết kế chi tiết 

 
Kỹ thuật sản xuất / lập kế 
hoạch 

 
 
Sản xuất 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
48
% 

78% 
74% 

67% 

79% 
 

67% 

69% 
 

63% 
58% 

Dịch vụ 
37% 

21% Top Performer 

Average Performer 
 

Hình 9: Khi nào nên xem xét in 3D 
 

Các công ty đồng ý rằng bạn nên thực sự nghĩ về in 3D ngay từ đầu, trong giai đoạn ý 
tưởng. Đây là khi bạn linh hoạt nhất để suy nghĩ lại về thiết kế và xem xét các khả năng 
có thể không có với gia công truyền thống. 
 
Ngoài ý tưởng đó, những doanh nghiệp hàng đầu cũng tin rằng bạn nên thiết kế lại 
các sản phảm sẽ được in 3D (Hình 10). Họ có nhiều khả năng thực hiện phương 
pháp này hơn là in các sản phẩm như đã thiết kế. 

 

Các công ty đồng ý rằng bạn thực sự nên nghĩ về in 3D ngay 
từ đầu, trong giai đoạn ý tưởng. 
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Thiết kế lại các sản phẩm để 
in 3D. 

 

 
Sử dụng các thiết kế hiện có 

như hiện trạng và in. 

 
 

 
                        Làm việc với dữ liệu quét 

 
 

 

 

Hình 10: Cách tiếp cận của bạn để thiết kế các sản phẩm sẽ được in 3D 
 

Bằng cách thiết kế lại, bạn có thể xem xét hình học mới, ví dụ, tối ưu hóa độ bền và 
trọng lượng. Hình dạng phức tạp và cấu trúc lưới tinh thể hiện có thể thực hiện được 
với in 3D. Bạn cũng có thể kết hợp nhiều sản phẩm trong một lần in. 

 

Điều thú vị nữa là những doanh nghiệp hàng đầu có khả năng cao hơn 2,1 lần so 
với nhóm có hiệu suất trung bình khi làm việc với dữ liệu quét để thiết kế các sản 
phẩm cho in 3D. Điều này mở ra các tùy chọn như tùy chỉnh phù hợp với các ứng 
dụng y tế. Ví dụ: bạn có thể tùy chỉnh chân tay giả dựa trên việc quét chân tay của 
một cá nhân. Điều này có thể đặc biệt có giá trị đối với những đứa trẻ đang lớn cần 
được tái khám thường xuyên. 

 

những doanh nghiệp hàng đầu có khả năng cao hơn 2,1 lần so với 
nhóm có hiệu suất trung bình làm việc với dữ liệu quét để thiết kế 

các sản phẩm để in 3D. 

 Điều này mở ra các tùy chọn như tùy chỉnh phù hợp với các ứng dụng y tế. 
 

Xác nhận là một phần quan trọng khác của thiết kế, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của 
việc áp dụng in 3D. Bằng cách hiểu mức độ chặt chẽ của sản phẩm sản xuất phù hợp 
với sản phẩm được thiết kế, cải tiến liên tục có thể để đảm bảo chất lượng của sản 
phẩm. Có nhiều cách để xác nhận các sản phẩm được in 3D, nhưng CMM là cách phổ 
biến hơn cả (Hình 11). 

74% 

63% 

63% 

47% 
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23% Top Performer 
Average Performer 



© Tech-Clarity, Inc. 2017 14 

 

 

 
 
 
 

 

CMM (máy đo tọa độ) 

 

Công nghệ X-quang (Chụp 
cắt lớp điện toán (CT) 

 

 
Thử nghiệm dye penetrant 

 

 

 

Hình 11: Cách xác thực các sản phẩm được in 3D? 
 

Xác nhận là một lĩnh vực khác, nơi dữ liệu được quét hoặc đa giác có thể đặc biệt 
hữu ích. Bạn có thể lấy đầu ra từ quá trình quét để so sánh với mô hình CAD và xác 
định sự khác biệt. 

 
Tạo chiến lược khi chọn các sản phẩm để in 3D. 

 Khi bắt đầu áp dụng in 3D, các công ty đồng ý bạn nên bắt đầu với việc tạo 
mẫu (Hình 12). 

 
 
                 Nguyên mẫu 

 
Sản phẩm có thể tích 
nhỏ.      
 
Một sản phẩm không 
quan trọng 
 

               Sản phẩm chi phí thấp 

 
              Một sản phẩm đắt tiền 

 

 Một sản phẩm có khối 
lượng lớn 

 

Hình 12: Loại sản phẩm nào bạn nên bắt đầu khi áp dụng in 3D? 
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Bằng cách bắt đầu với các nguyên mẫu, bạn có thể phát triển chuyên môn và làm quen 
với các yêu cầu xử lý, mà không ảnh hưởng đến lịch trình sản xuất. Cũng có ít áp lực 
hơn để đáp ứng các yêu cầu chất lượng dự kiến của một sản phẩm khi sản xuất. 
Nguyên mẫu cung cấp sự linh hoạt hơn để khám phá và thử nghiệm khả năng in 3D để 
bạn có thể phát triển các hướng dẫn. 

 

Bằng cách bắt đầu với các nguyên mẫu, bạn có thể phát triển chuyên môn 
và làm quen với các yêu cầu xử lý mà không ảnh hưởng đến lịch 
trình sản xuất. 

 

 

Với in 3D, bạn thường có thể bắt đầu sản xuất các sản phẩm sớm hơn so với 
sản xuất truyền thống vì bạn không phải chờ khuôn mẫu. Tuy nhiên, vì quá trình 
in để in 3D có thể mất nhiều thời gian hơn, một sản phẩm có thể tích nhỏ có thể 
là một lựa chọn tốt để bắt đầu. 

 

Một sản phẩm không quan trọng hoặc chi phí thấp cũng có thể là điểm khởi đầu tốt cho 
nhiều lý do tương tự mà người ta muốn bắt đầu với tạo mẫu. Mặt khác, một sản phẩm 
có hình học phức tạp cũng có thể là một lựa chọn tốt. Hình học phức tạp có thể yêu cầu 
một số hoạt động khác nhau khi sản xuất truyền thống, làm cho chi phí sản xuất nó rất 
tốn kém. Trong trường hợp này, có thể kinh tế hơn khi in 3D. 

 

In 3D mở ra các cánh cửa để tạo ra các cấu trúc và cấu trúc mạng 
tinh thể tối ưu phức tạp, rất vững chắc, nhưng trọng lượng 
nhẹ. 

 

 

In 3D mở ra các cánh cửa để tạo ra các cấu trúc và cấu trúc mạng tinh thể được tối 
ưu hóa rất phức tạp, rất vững chắc, nhưng trọng lượng nhẹ. Nếu trọng lượng nhẹ là 
quan trọng, thiết kế lại một sản phẩm nặng để tận dụng tính linh hoạt hình học có sẵn 
với in 3D có thể là một cách tốt để nhanh chóng nhận ra giá trị từ in 3D. 

 
Sau khi xác định nơi để bắt đầu, bước tiếp theo là phát triển kiến thức và chuyên môn 
để thực hiện in 3D thành công (Hình 13). Thử nghiệm là cách phổ biến nhất để nâng 
cao kiến thức và hiểu biết về in 3D. những doanh nghiệp hàng đầu có nhiều khả năng 
hơn 67% so với các đồng nghiệp để đề xuất hướng dẫn từ các công cụ phần mềm để 
phát triển các thực tiễn tốt nhất. Công cụ thiết kế có thể tự động tối ưu hóa hình học 
dựa trên các tiêu chí thiết kế. Do các quy tắc may rủi với sản xuất truyền thống không 
còn áp dụng với in 3D, phần mềm có thể đề xuất hình học mà trước đây không được 
xem xét. 

 
Những doanh nghiệp hàng đầu cũng có khả năng sử dụng tài nguyên công nghiệp cao 
hơn 87% như America Makes (https://www.americamakes.us/). Đây là một quan hệ đối 
tác công-tư với các tổ chức thành viên từ ngành công nghiệp, học viện và chính phủ tập 
trung vào sự tiến bộ của in 3D. Đối với một nguồn tài nguyên tương tự ở châu Âu, LZN 
Laser Zentrum Nord GmbH đã phát triển một chương trình đào tạo để chuyển kiến thức 
thu được từ các dự án nghiên cứu và công nghiệp vào thị trường. Ngoài ra, mạng LZN 
của Light Alliance cung cấp một nền tảng cho các công ty thông báo và trao đổi các thực 
tiễn tốt nhất về in 3D một cách thường xuyên
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 Thử nghiệm để tìm hiểu những gì 
hoạt động và  cái gì không 

  

Hướng dẫn từ các công cụ phần mềm 

 
 
Tư vấn từ các nhà cung cấp vật liệu 
 
 

Tài nguyên công nghiệp như America 
Makes 

 
Lời khuyên từ các nhà cung cấp phần 
cứng. 

 
 

Top Performer Average Performer 

                  Hình 13: Cách cải thiện kiến thức về in 3D 

 
 

Do sự không chắc chắn xung quanh vấn đề về vật liệu, các công ty khuyên bạn 
nên dựa vào các nhà cung cấp vật liệu để được tư vấn, bất kể nhóm hoạt động 
của họ là gì. 

 

những doanh nghiệp hàng đầu có nhiều khả năng hơn 67% so 
với các đồng nghiệp để đề xuất hướng dẫn từ các công cụ 

phần mềm để phát triển các thực tiễn tốt nhất. 
 

 

 
 

Nhận được sự hỗ trợ để phát triển kiến thức in 3D cũng có nghĩa là chọn đúng 
đối tác. Hình 14 cho thấy những phẩm chất hàng đầu mà các công ty tìm kiếm ở 
một nhà cung cấp. 
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Làm việc với nhà cung cấp hiện tại của 
bạn cho phần mềm kỹ thuật 

 

 
Nhiều đối tác phần cứng 

 

 
Chọn giải pháp ban đầu tốt nhất từ 
các nhà cung cấp khác nhau

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27% 

 
 
 
 

 
37% 

 
 

44% 

59% 

 
 

56% 

 
 

56% 

 

 
Tầm nhìn của nhà cung cấp cho in 3D

 

24% 

41% 

 
Top Performer 
Average Performer 

 

Hình 14: Những phẩm chất quan trọng ở một nhà cung cấp để hỗ trợ in 3D 
 

In 3D đòi hỏi một hệ sinh thái của các nhà cung cấp để hỗ trợ nó, bao gồm cả phần 
cứng và phần mềm. những doanh nghiệp hàng đầu khuyên bạn nên chọn các nhà 
cung cấp sẵn sàng làm việc với nhà cung cấp phần mềm kỹ thuật hiện tại của bạn và 
có nhiều đối tác phần cứng. 

 

Những doanh nghiệp hàng đầu khuyên bạn nên chọn các 
nhà cung cấp sẵn sàng làm việc với nhà cung cấp phần 
mềm kỹ thuật hiện tại của bạn và có nhiều đối tác phần 

cứng. 
 

 
 

Xem xét các ứng dụng cho dữ liệu quét / đa giác 

Để hỗ trợ in 3D, có một số lĩnh vực mà nhóm doanh nghiệp hàng đầu tìm thấy dữ 
liệu quét hữu ích. Những doanh nghiệp hàng đầu cũng có nhiều khả năng sử dụng 
nó hơn (Hình 15). 
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Có 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 15: Bạn có sử dụng dữ liệu quét không? 
 

Có một số ứng dụng để quét dữ liệu. Hình 16 cho thấy những cách mà các công ty sử 
dụng dữ liệu quét hay sử dụng. 

 
 
 

 
Trong quá trình thiết kế ý tưởng để xây 
dựng các sản phẩm hiện có 

 
Trong quá trình thiết kế chi tiết cho kỹ 
thuật thiết kế ngược 

 
Trong quá trình thiết kế chi tiết để hỗ trợ 
khi làm việc với các hình dạng phức tạp

 
 
 
 
 
 
 
                    

 

 
 

 

 
      
 

 

Trong quá trình kiểm tra để so sánh sản 
phẩm hoàn thiện với mô hình kỹ thuật 

số (được xây dựng so với thiết kế) 

 

Trong quá trình thiết kế ý tưởng để 
số hóa các mô hình đất sét hoặc 
nguyên mẫu

                  

   

 
 

 

Hình 16: những cách làm việc thường dùng với dữ liệu quét

53% 

31% 

Top Performer Average Performer 
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Dữ liệu quét thường được sử dụng cho thiết kế ngược và trong quá trình thiết kế khái 
niệm để xây dựng các sản phẩm hiện có. Mặc dù nó rất hữu ích để sử dụng và tham 
chiếu dữ liệu quét, nhưng theo cách truyền thống, sữ dụng nó không dễ dàng. Hình 17 
cho thấy những lý do hàng đầu cho thấy vì sao làm việc với dữ liệu quét khó khăn như 

vậy. 

 

Tốn thời gian để đưa dữ liệu quét 
vào trạng thái khả thi trong CAD

 

 

   50% 
 

Các mô hình CAD dựa 
trên các mô hình khía 
cạnh là không chính xác 

Thiếu chuyên môn để 
làm việc với nó 

      47% 

 
 

     43% 

 
Không thể thay đổi mô hình

 

32% 
 

 
 
 

Hình 17: Những thách thức hàng đầu khi làm việc với dữ liệu quét / lưới đa giác điểm 

 
Thời gian cần thiết để đưa dữ liệu quét vào trạng thái khả thi trong CAD là thách 
thức lớn nhất. Trên thực tế, những người được hỏi báo cáo phải mất 4 giờ để 
chuyển đổi dữ liệu quét sang mô hình CAD có thể sử dụng được. Tuy nhiên, nếu 
làm việc với nó dễ dàng hơn, sẽ sử dụng nó nhiều hơn (Hình 18). 

 
 
 

 
có 

 

60% 

 

 

Không biết 
33% 

 
 

không 7% 

 
 

 
Hình 18: Nếu nó dễ như nhấn nút để lấy dữ liệu quét để có thể sử dụng 

trong CAD, bạn sẽ sử dụng nó? 
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Sáu mươi phần trăm của cả nhóm doanh nghiệp hàng đầu và trung bình nói rằng họ sẽ 
sử dụng dữ liệu quét hoặc tăng mức sử dụng nếu họ có thể sử dụng dữ liệu quét đó dễ 
dàng hơn. Họ cũng đồng ý với cách nó sẽ giúp ích cho công việc kinh doanh của họ 
(Hình 19). 

 
 
 
 

 

 Nâng cao hiệu quả thiết kế 
 
 

 

Nâng cao chất lượng 
 
 

 

Cải thiện hiệu quả làm việc 
 
 

 
            Nâng cao năng lực cạnh tranh 

 
 
 

Hình 19: Tác động kinh doanh nếu dữ liệu quét dễ sử dụng hơn 
 

Các công ty báo cáo rằng nếu họ có thể sử dụng dữ liệu quét dễ dàng hơn, nó sẽ cải 
thiện hiệu quả thiết kế, chất lượng và hiệu suất. Tất cả những điều này sẽ giúp làm 
cho sản phẩm cạnh tranh hơn bằng cách cung cấp cho khách hàng nhiều hơn những 
gì họ muốn. Điều này cũng phù hợp với cách các công ty có hiệu suất cao trở nên 
cạnh tranh hơn. 

 

Các công ty báo cáo rằng nếu họ có thể sử dụng dữ liệu quét dễ 
dàng hơn, nó sẽ cải thiện hiệu quả thiết kế, chất lượng và 
hiệu suất. 

 

Kết Luận 

Đối với nhiều công ty, công nghệ mới sẽ lên kế hoạch cho vai trò chính trong việc giữ 
cho sản phẩm của họ cạnh tranh. Để tận dụng những công nghệ mới này, các quy 
trình phát triển cũng sẽ cải tiến. 95% nhóm doanh nghiệp hàng đầu nghĩ rằng họ sẽ 
cần thay đổi cách họ thiết kế và chế tạo các sản phẩm trong vòng năm đến mười năm 
tới để có thể cạnh tranh. 

55% 

36% 

30% 

27% 
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Nhiều công ty đang xem xét làm thế nào các công nghệ mới có thể giúp họ cải thiện 

hiệu suất và chất lượng sản phẩm cũng như làm cho sản phẩm thông minh hơn. Điều 

làm cho những doanh nghiệp hàng đầu khác biệt một chút là họ cũng đang tìm cách 

giảm chi phí sở hữu cho khách hàng của họ. 

Để giúp họ thực hiện điều này, những doanh nghiệp hàng đầu đang xem xét sự kết 

hợp của in 3D, vật liệu mới và quét dữ liệu. Cùng với nhau, các công nghệ này cho 

phép họ cung cấp cho khách hàng tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí 

quản lý phụ tùng, thời gian giao hàng nhanh hơn, đáp ứng tốt hơn và linh hoạt hơn để 

tùy chỉnh sản phẩm theo nhu cầu cụ thể của họ. Điều này đặt họ vào vị trí có lợi thế để 

kiếm được lòng trung thành của khách hàng, điều này sẽ dẫn đến doanh thu cao hơn 

và tăng lợi nhuận. 

Để nhận ra những lợi ích lớn nhất từ in 3D, 89% những doanh nghiệp hàng đầu 

mong muốn thay đổi cách họ thiết kế sản phẩm. Họ cũng đồng ý rằng in 3D nên 

được xem xét ngay từ khi bắt đầu thiết kế, trong giai đoạn ý tưởng. 

Dữ liệu quét có thể đóng một vai trò quan 
trọng để hỗ trợ áp dụng in 3D. 

Dữ liệu quét có thể đóng một vai trò quan trọng để hỗ trợ áp dụng in 3D. Nó có thể 
cung cấp các phương pháp để xác nhận các sản phẩm được in phù hợp với phiên bản 
được thiết kế hoặc tạo ra một tùy chỉnh phù hợp cho các ứng dụng y tế hoặc nha khoa. 
Các công ty báo cáo rằng nếu dữ liệu quét dễ sử dụng hơn, nó sẽ giúp họ cải thiện 
hiệu quả thiết kế, chất lượng và hiệu suất. 

Các công ty có thể mong đợi các công nghệ như in 3D có tác động 
đáng kể đến các sản phẩm và cách chúng được phát triển và 
các dịch vụ. 

Tóm lại, trong vòng 5 đến 10 năm tới, các công ty có thể mong đợi các công nghệ như 
in 3D sẽ có tác động đáng kể đến các sản phẩm và cách chúng được phát triển và các 
dịch vụ. Những người đang thực hiện các bước phù hợp ngay bây giờ để chuẩn bị, sẽ 
được định vị tốt để trở thành những doanh nghiệp hàng đầu trong tương lai. 

Khuyến nghị 

Dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu của ngành cho báo cáo này, Tech-Clarity 
đưa ra các khuyến nghị sau: 

• Thực hiện các chiến lược sản phẩm sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm
vượt trội với hiệu suất tốt hơn, chất lượng cao hơn, thông minh hơn với chi phí
sở hữu thấp hơn.

• Xem xét in 3D, vật liệu mới và dữ liệu quét là cách để giảm chi phí sở hữu.

• Tạo lợi thế cạnh tranh bằng cách xem xét lại cách các sản phẩm được thiết
kế và chế tạo
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• Đánh giá in 3D như một cách để cải thiện khả năng phản hồi của khách
hàng và tạo cơ hội để có doanh thu mới.

• Nhận ra tiềm năng đầy đủ của in 3D bằng cách thiết kế lại các sản phẩm
để in 3D, bắt đầu từ giai đoạn ý tưởng.

• Xem dữ liệu quét như một cách để bắt đầu thiết kế khái niệm cũng như xác
nhận các sản phẩm được in 3D.

• Hỗ trợ áp dụng in 3D bằng cách bắt đầu với các nguyên mẫu và có chiến
lược về sản phẩm từ lúc bắt đầu.

Giới thiệu về tác giả 

Michelle Boucher là Phó Chủ tịch Nghiên cứu Phần mềm Kỹ thuật cho công ty nghiên 
cứu Tech-Clarity. Michelle đã dành hơn 20 năm trong các vai trò khác nhau trong kỹ 
thuật, tiếp thị, quản lý và là một nhà phân tích. Cô có nhiều kinh nghiệm với các chủ đề 
như thiết kế sản phẩm, mô phỏng, kỹ thuật hệ thống, cơ điện tử, hệ thống nhúng, thiết 
kế PCB, cải thiện hiệu suất sản phẩm, cải tiến quy trình và tùy biến khối lượng. Cô tốt 
nghiệp magna cum laude với bằng MBA của Babson College và lấy bằng Cử nhân Kỹ 
thuật Cơ khí, với sự khác biệt, từ Worcester Polytechnic Institute. 

Michelle bắt đầu sự nghiệp với nhiều vai trò là kỹ sư cơ khí tại Pratt & Whitney và KONA 
(nay là Synventive Mould Solutions). Sau đó, cô đã dành hơn 10 năm tại PTC, một nhà 
cung cấp giải pháp MCAD và PLM hàng đầu. Khi ở PTC, cô đã phát triển sự hiểu biết 
sâu sắc về nhu cầu của người dùng cuối thông qua các vai trò trong hỗ trợ kỹ thuật, 
quản lý và tiếp thị sản phẩm. Cô làm việc trong lĩnh vực tiếp thị kỹ thuật tại Moldflow 
Corporation (được Autodesk mua lại), công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực mô 
phỏng ép phun. Tại đây, cô góp phần phát triển định vị sản phẩm và thông điệp tiếp thị. 
Michelle sau đó gia nhập Tập đoàn Aberdeen và đảm nhận đổi mới sản phẩm, phát triển 
sản phẩm và quy trình kỹ thuật, cuối cùng điều hành thực hành đổi mới sản phẩm và kỹ 
thuật 
Michelle là một nhà nghiên cứu và tác giả có kinh nghiệm. Cô đã điểm chuẩn hơn 7000 
chuyên gia phát triển sản phẩm và xuất bản hơn 90 báo cáo về thực tiễn tốt nhất về 
phát triển sản phẩm. Cô tập trung vào việc giúp các công ty quản lý sự phức tạp của 
các sản phẩm, thị trường, môi trường thiết kế và chuỗi giá trị ngày nay để đạt được lợi 
nhuận cao hơn. 
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Về nghiên cứu 

Tech-Clarity đã thu thập và phân tích 200 phản hồi cho một cuộc khảo sát dựa trên 
web về tác động của các công nghệ và in 3D trong tương lai. Các câu trả lời khảo sát 
được thu thập bằng e-mail trực tiếp, phương tiện truyền thông xã hội và các bài đăng 
trực tuyến của Tech-Clarity. Tech-Clarity cũng đã phỏng vấn các nhà lãnh đạo từ các 
nhà sản xuất hàng đầu để chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của họ. 

Những người được hỏi bao gồm khoảng một nửa (51%) là những người đóng góp cá 
nhân. Một phần ba khác (32%) là cấp quản lý hoặc giám đốc và 17% còn lại là cấp VP 
hoặc cấp điều hành. 

Những người được hỏi đại diện cho một hỗn hợp các công ty có quy mô khác 
nhau bao gồm 37% từ các công ty nhỏ hơn (dưới 100 triệu đô la), 16% từ 100 
triệu đến 1 tỷ đô la, 21% trên 1 tỷ đô la. 26% chọn không tiết lộ quy mô công ty 
của họ. Tất cả các quy mô công ty đã được báo cáo bằng đô la Mỹ. 

Các công ty trả lời là đại diện tốt cho các ngành sản xuất, bao gồm Thiết bị và Máy móc 
công nghiệp (34%), Ô tô (19%), Sản phẩm tiêu dùng (15%), Khoa học đời sống và Thiết 
bị y tế (14%), Hàng không vũ trụ và Quốc phòng (14 %), Công nghệ cao và Điện tử 
(13%) và các lĩnh vực khác bao gồm cả chính phủ liên bang. Lưu ý rằng những con số 
này tăng lên hơn 100% vì một số công ty cho biết họ đang hoạt động trong nhiều 
ngành. 

Những người được hỏi báo cáo kinh doanh trên toàn cầu, với hầu hết các công ty 
kinh doanh ở Bắc Mỹ (90%), khoảng một phần ba làm kinh doanh ở châu Á (31%), ít 
hơn một phần ba làm kinh doanh ở Tây Âu (28%) , Đông Âu (12%), Mỹ Latinh (9%) và 
Úc (8%). 

Những người được hỏi bao gồm các nhà sản xuất được coi là có liên quan trực tiếp 
đến việc thiết kế và phát triển sản phẩm và báo cáo phản ánh kinh nghiệm của họ. 
Những người trả lời không bị loại khỏi phân tích. 

Thông báo bản quyền 

Việc sử dụng trái phép và / hoặc sao chép tài liệu này mà không có sự cho phép 
rõ ràng và bằng văn bản từ Tech-Clarity, Inc. Báo cáo này được cấp phép phân 
phối bởi Siemens. 

Sales: 091 929 5525 - Email: sales@vietbay.com.vn*
Tech: 091 929 5527 - Email: tech@vietbay.com.vn * Hotline: 091 929 5529 * 
Website: vietbay.com.vn - www.phanmembanquyen.com




