สําหรับประชาสัมพันธ์โดยทันที

ฮิตาชิ-ไมโครซอฟท์ ผนึกกําลังร่วมพัฒนาโซลูชันดิจทิ ลั เพือ่ อนาคต
สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อเมริกาเหนือ และญี่ปนุ่
กรุ งโตเกี ยว วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 - บริษัท ฮิตาชิ จํากัด และไมโครซอฟท์ประกาศความร่วมมื อทาง
กลยุทธ์ระยะยาว เพื่อเร่งพัฒนาการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทลั เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ท่ วั ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาเหนือ และในญี่ปนุ่ โดยโซลูชนั นีจ้ ะสามารถให้บริการได้ในประเทศไทยภายใน
เดือนกรกฎาคม ปี นี ้
จากความร่วมมือกันนี ้ ทัง้ สองบริษัทจะทํางานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการคาดคะเนอัตราการ
เสื่อมของเครื่องจักรและกระบวนการทํางานอัตโนมัติในพืน้ ที่ ห่างไกล และเพื่อสนับสนุนธุรกิ จในยามที่ ตอ้ ง
เผชิญกับความท้าทายจากการระบาดของเชือ้ COVID-19 ฮิตาชิจะใช้โซลูชนั ชัน้ นําในภาคอุตสาหกรรม เช่น
แพลตฟอร์ม Lumada(1) และตัว ควบคุ ม ที่ ร องรั บ ระบบ IoT อย่ า ง HX Series(2) ซึ่ ง จะทํา งานร่ ว มกั บ
แพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ได้แก่ Azure(3) Dynamics 365 และ Microsoft 365 เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจ
เพิ่มความสามารถในการผลิตด้านทรัพยากรบุคคล และความมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านได้มากขึน้ อีกทัง้
ฮิตาชิและไมโครซอฟท์จะร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนแนวทางเสริมทักษะที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิ จ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางดิจิทลั และเปิ ดประตูส่โู อกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ Lumada เป็ นโซลูชนั บริการ และ
เทคโนโลยีดจิ ิตทัลขัน้ สูงที่แปรข้อมูลให้เป็ นองค์ความรูข้ บั เคลื่อนนวัตกรรมดิจิทลั

ภายใต้ความร่วมมือครัง้ นี ้ ฮิตาชิจะให้การสนับสนุนโซลูชนั ใน 3 สายงานต่อไปนี ้
• เพิ่ ม ความสามารถในการผลิ ต โดยใช้ “Hitachi Digital Supply Chain” รวมทั้ง Azure IoT ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบ 4M(4) จากโรงงาน ให้ได้มาซึ่งการสร้างภาพจําลองและการวิเคราะห์กระบวนการ
ผลิต เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของโรงงานให้ดีท่ีสดุ และเพิ่มความสามารถในการผลิต
• พัฒนาระบบโลจิสติกส์ดว้ ยการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยเพิ่มประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์และลดค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบตั ิงานด้วยการวิเคราะห์สภาพการจราจร ที่ตงั้ คลังสินค้า และตําแหน่งการจัดส่ง รวมทัง้ ใช้
งานการหาเส้นทางอัจฉริยะเพื่ อประหยัดระยะทางและทําการจัดส่งได้รวดเร็วยิ่งขึน้ ผ่านการใช้ง าน
เทคโนโลยีดิจิตลั ชัน้ สูง เช่น Azure Maps และ “โซลูช่ นั ดิจิตลั ของฮิตาชิ เพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสม
ที่สดุ ในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า(5) (Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery Optimization
Service)”

*ภาพแสดงเครือ่ งมือการเพิ่มขีดความสามารถทางโลจิสติกส์และประสิทธิภาพการดําเนินงานจากนวัตกรรม “โซลูช่นั ดิจิทลั ของ
ฮิตาชิ เพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสมที่สดุ ในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า (Hitachi Digital Solution for Logistics/Delivery

Optimization Service)”

• การคาดคะเนอัตราการเสื่อมของเครื่องจักรและการช่วยเหลือทางไกล โดยสามารถคาดคะเนอัตราการ
เสื่อมของเครื่องจักรและการช่วยเหลือระยะไกลแบบเรียลไทม์ รวมทัง้ สถานการณ์สาํ หรับการฝึ กอบรม
ทางไกลเพื่อการเสริมสร้างทักษะให้แก่พนักงานระดับปฎิบตั ิการ ผ่าน HoloLens 2(6) และ Dynamics
365 Remote Assist(7) และอุปกรณ์อจั ฉริยะอื่นๆ

* ภาพจําลองช่างซ่อมบํารุ งภาคสนามที่ สวม HoloLens 2 และสื่ อสารกับผูเ้ ชี่ยวชาญจากทางไกลโดยผ่ าน
Dynamics 365 Remote Assist

สําหรับแผนในอนาคต ฮิตาชิม่งุ มั่นที่จะต่อยอดธุรกิจไปยังภูมิภาคอเมริกาเหนือและญี่ ปุ่น ไมโครซอฟต์และ
ฮิตาชิวางแผนที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือให้ครอบคลุมภาคธุรกิจอื่นๆ นอกจากนัน้ ฮิตาชิและไมโครซอฟต์
จะเริ่ ม หารื อ ในประเด็ น การบู ร ณาการแพลตฟอร์ม Lumada และ Azure ให้เ ป็ น แพลตฟอร์ม ทางข้อ มูล
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ลกู ค้าของทัง้ สองบริษัทอีกด้วย

นายจุน อาเบะ รองประธานและกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารฝ่ ายธุรกิ จอุตสาหกรรมและการ
กระจายประจํา บริษัท ฮิตาชิ กล่าวว่า “เรารูส้ ึกยินดีท่ีได้ขยายความร่วมมือร่วมกับไมโครซอฟต์ และได้ผสาน

นวัตกรรม OT และ IT รวมทัง้ ความเป็ นเลิศด้านผลิตภัณฑ์เพื่อนําเสนอโซลูชนั ทางดิจิทลั ให้แก่บริษัทด้านการ
ผลิตและโลจิสติกส์ เราใช้แพลตฟอร์ม Lumada เพื่อนําเสนอโซลูชนั แบบบูรณาการในการตอบโจทย์ความท้า
ทาย โดยเชื่อมไซเบอร์สเปซเข้ากับโลกความเป็ นจริง(Physical space) ความร่วมมือกับไมโครซอฟต์จะช่วยให้
เราสามารถเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสูค่ วามเป็ นดิจิทลั ของลูกค้า และสานต่อความทุม่ เทนีเ้ พื่อเพิ่มมูลค่าทางสังคม
สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ”

ในขณะที่ นาย ชาเลอัน อาร์คาน รองประธานฝ่ ายอุตสาหกรรมของไมโครซอฟต์ กล่าวว่า “การสร้างความ
แข็งแกร่งและซัพพลายเชนดิจิทลั ที่มีความคล่องตัวมีความสําคัญต่อการเติบโตของธุรกิจและการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในยุคปั จจุบนั ที่ส่ิงแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขยายความร่วมมื อกับ
ฮิตาชิจะนํามาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ให้แก่บริษัทในสายการผลิตและโลจิสติกส์ ซึ่งบริษัทเหล่านีต้ ่างมุ่งมั่นที่จะเป็ น
ผู้นาํ ในภาคอุตสาหกรรมของตน รวมทั้ง เป็ น ผู้ริเ ริ่ม ในภาคธุรกิ จ ด้วยแนวคิด ขับเคลื่ อนด้ว ยข้อมูล และขี ด
ความสามารถทางดิจิทลั ”

(1) Lumada: ชื่อเรียก สําหรับโซลูชนั บริการ และเทคโนโลยีที่ฮิตาชิได้พฒ
ั นา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ขัน้ สูง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลของลูกค้า
และเร่งนวัตกรรมดิจิทลั
http://www.hitachi.com/products/it/lumada/global/en/index.html

(2) HX Series: ชุดควบคุมอุตสาหกรรมที่พร้อมใช้กบั ระบบ IoT ยุคใหม่ ซึง่ สนับสนุนการควบคุมทันทีและการประมวลผล
https://www.hitachi.com.sg/ice/products/controller/hx-series/index.html

(3) Azure: แพลตฟอร์มคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ซึง่ มี Azure ถึง 60 ภูมิภาคทั่วโลก
(4) 4M: huMan, Machine, Material, Method หรือมนุษย์ เครือ่ งจักร วัสดุ แนวทาง
(5) ข่าวประชาสัมพันธ์ของฮิตาชิเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 “ฮิตาชิเปิ ดตัว “โซลูช่ นั ดิจิทลั ของฮิตาชิเพื่อบริการเพื่อบริการหาค่าที่เหมาะสมที่สดุ
ในสายโลจิสติกส์/การส่งสินค้า” ซึง่ สร้างแผนการรับ-ส่งที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้งาน AI และ IoT”
http://www.hitachi.com/New/cnews/month/2019/02/190228.html
(6) HoloLens 2: แว่น AR พร้อมภาพโฮโลกราฟฟิ กและเซ็นเซอร์ในตัว ซึง่ ช่วยยกระดับ AI และโลกความจริงร่วมกัน
(7) Dynamics 365 Remote Assist: โซลูชนั สนับสนุนระยะไกลของไมโครซอฟท์สาํ หรับพนักงานระดับปฎิบตั ิการ

เกีย่ วกับ บริษัท ฮิตาชิ จํากัด
บริษัท ฮิตาชิ จํากัด (TSE: 6501) ซึ่งมีสาํ นักงานใหญ่อยูใ่ นกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปนุ่ มุง่ มั่นถ่ายทอดนวัตกรรม
ที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม โดยผสมผสานเทคโนโลยีเชิงปฏิบตั ิการ(OT) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และผลิ ตภัณ ฑ์/ระบบ เข้าด้วยกัน รายได้ตามบัญ ชี งบประมาณของบริษัท เมื่ อปี งบ 2562 (สิน้ สุดวันที่ 31
มีนาคม พ.ศ.2563) คิดเป็ นจํานวน 8,767.2 พันล้านเยน (80.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) กลุ่มฮิตาชิมีพนักงาน
ประมาณ 301,000 คนทั่วโลก ฮิ ตาชิ นาํ เสนอธุรกิ จ นวัตกรรมเพื่ อสัง คมโดยใช้เ ทคโนโลยี ดิจิทัล ลูม าด้า
(Lumada) ใน 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ระบบการขับเคลื่อน (mobility) สมาร์ทไลฟ์ อุตสาหกรรม พลังงาน และไอที
ความมุงมั่นของฮิ ตาชิ คือ นําเสนอโซชูช่ นั ส์ท่ี เพิ่ม มูล ค่าทางสัง คม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิ จ ให้แก่ ลูก ค้า
สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.hitachi.com

เกีย่ วกับไมโครซอฟท์
บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT” @microsoft) เป็ นผูข้ ับเคลื่ อนการปฎิรูปด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ในโลก
แห่งอัจฉริยภาพของเทคโนโลยีคลาวด์ท่ีทกุ อย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกัน โดยมีจดุ มุ่งหมายเพื่อเป็ นกําลังสําคัญให้
ทุกคนและทุกองค์กรทั่วทุกมุมโลกได้บรรลุผลสําเร็จที่ดีย่งิ กว่า

ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ปรากฏในด้านบนคือชื่อทางการค้าหรือชื่อทางการค้าที่จดทะเบียนของ
บริษัทตามลําดับ

