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Thách thức
Cũng như nhiều doanh nghiệp trên thế giới, đại 
dịch Covid-19 đã giáng một đòn nặng nề vào Công 
ty Cổ phần May Sông Hồng. Đơn đặt hàng của 
nhà sản xuất quần áo và chăn ga gối đệm này đã 
giảm 40% trong năm 2020. Một trong những khách 
hàng Mỹ lớn nhất của công ty cũng tuyên bố phá 
sản trong năm đó. 
Để thực hiện mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng 
dệt may hàng đầu trên thế giới và khắc phục những 
hậu quả của đại dịch, Công ty Cổ phần May Sông 
Hồng cần thu hút nhiều khách hàng hơn thông 
qua việc giảm thời gian thiết kế, sửa đổi mẫu và 
báo giá dự án. Công ty cũng tìm cách tăng năng 
suất và tối ưu hóa mức tiêu thụ vải để đảm 
bảo lợi nhuận. 

Kết quả
Việc sử dụng Flex Offer đã giúp Công ty Cổ phần 
May Sông Hồng tiết kiệm chi phí tạo sơ đồ vải 
tiêu chuẩn (chi phí thấp hơn) cũng như sơ 
đồ vải chiến lược (chi phí cao hơn). Ngoài ra, 
công ty cũng đã tiết kiệm được chi phí lao động 
và CNTT. 

Phản ứng của Lectra
Ban đầu, công ty không muốn đầu tư trong thời 
điểm khó khăn của năm 2020, nhưng họ đã bị 
thuyết phục khi được giới thiệu về Flex Offer 
và tỷ suất hoàn vốn mà giải pháp này đem lại. 

CÁC GIẢI PHÁP LECTRA ĐÃ GIÚP CÔNG TY 
CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG GIẢM CHI PHÍ 
SẢN XUẤT

Flex Offer và Máy cắt tự động hỗ 
trợ nhà sản xuất Việt Nam giảm 
đáng kể chi phí cho nguyên liệu 
vải, CNTT và chi phí lao động
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TRỤ VỮNG SAU ĐẠI DỊCH

Các doanh nghiệp trên khắp thế giới đã phải đối mặt sự gián đoạn 
trong chuỗi cung ứng, nhu cầu sụt giảm đối với các sản phẩm và 
dịch vụ của họ, sự thiếu hụt của nguồn cung và nguyên liệu đầu 
vào, cũng như buộc phải đóng cửa theo yêu cầu của chính phủ 
khi đại dịch Covid-19 mới bùng phát. Công ty Cổ phần May Sông 
Hồng (Song Hong garment JSC) cũng không ngoại lệ. Trong các 
đợt phong tỏa năm 2020, số lượng đơn đặt hàng đã giảm 40% 
so với năm 2019. Một trong những khách hàng Mỹ lớn nhất của 
công ty cũng đã nộp đơn xin phá sản vào năm đó. Tuy nhiên, 
những thách thức này không cản trở họ tiếp tục làm việc hướng 
tới mục tiêu trở thành nhà cung cấp sản phẩm thời trang lớn 
trong chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.

CHIẾN LƯỢC THÀNH CÔNG 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 
MAY SÔNG HỒNG
Công ty Cổ phần May Sông Hồng được thành lập năm 1988. 
Công ty hiện đã trở thành một trong những nhà sản xuất hàng 
đầu về may mặc và chăn ga gối đệm tại Việt Nam với hơn 20 
xưởng may và trên 13.000 nhân viên. Trong năm 2020, trong 
số những nhân viên đó, 12 công nhân trong bốn nhà máy được 
giao nhiệm vụ tạo ra 240 sơ đồ mỗi ngày, sử dụng kết hợp phần 
mềm tạo sơ đồ thủ công và phần mềm tạo sơ đồ khác của công 
ty. Vào năm 2022, số lượng sơ đồ được xử lý đã tăng lên 
con số 360 mỗi ngày tại sáu nhà máy. 

Để thực hiện mục tiêu trở thành nhà cung cấp hàng dệt may hàng 
đầu trên thế giới và khắc phục những hậu quả của đại dịch, Công 
ty Cổ phần May Sông Hồng cần thu hút nhiều khách hàng hơn 
thông qua việc giảm thời gian thiết kế, sửa đổi mẫu và số lần báo 
giá dự án. Để đưa lợi nhuận của họ trở lại các mức trước đại 
dịch, công ty muốn giảm tiêu thụ vải và giảm chi phí lao động. 
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Flex Offer: Giải pháp lý tưởng để tối ưu 
hóa mức tiêu thụ vải

Ban đầu, công ty không muốn đầu tư trong thời điểm khó khăn 
của năm 2020, nhưng họ đã bị thuyết phục khi được giới thiệu 
về Flex Offer và tỷ suất hoàn vốn mà giải pháp này đem lại. 
Công ty Cổ phần May Sông Hồng là công ty đầu tiên tại 
Việt Nam áp dụng giải pháp độc đáo này. 

Flex Offer là một giải pháp giác sơ đồ tự động công nghệ số 
dựa trên điện toán đám mây giúp giải quyết nhu cầu xử lý giác 
sơ đồ chuyên biệt của các nhà cung cấp hàng may mặc, đảm 
bảo đáp ứng các tiêu chí về chi phí, thu mua và sản xuất Sử 
dụng ba luồng hoạt động của Flex Offer—Chi phí & Giá thầu, 
Thu mua và Sản xuất--cho phép Sông Hồng đặt giá thầu sớm 
và chính xác, tính toán nhu cầu thu mua chính xác và đáp ứng 
nhanh chóng các hoạt động trong giai đoạn cao điểm hoặc 
các sản phẩm phát triển nhanh sắp đến.

Giải pháp giác sơ đồ có độ chính xác cao của Flex Offer cho 
phép Sông Hồng chiết tận dụng tận dụng lấy vải tối đa trong  
mỗi cuộn vải. Giải pháp này đã giúp Sông Hồng cắt giảm tiêu 
thụ vải trong các bước tạo sơ đồ vải tiêu chuẩn (chi phí thấp 
hơn) cũng như các sơ đồ vải chiến lược (chi phí cao hơn). 
Ngoài ra, công ty cũng đã tiết kiệm được chi phí lao động 
và CNTT. 

Ngoài chi phí, Flex Offer đã cho phép nhà sản xuất quần áo 
đẩy nhanh quá trình tiền sản xuất bằng cách cho phép việc 
chia sẻ và quản lý thông tin trong bộ phận sơ đồ trở nên dễ 
dàng hơn. 
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GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Giải pháp giác sơ đồ tự động trên nền tảng đám mây giúp 
giải quyết nhu cầu xử lý sơ đồ riêng của các nhà cung cấp 
hàng may mặc trong hoạt động tính phí, mua sắm và sản 
xuất. Điều này mang lại sự linh hoạt để cân bằng giữa các 
chu kỳ sản xuất khác nhau, khả năng quản lý hiệu quả 
hoạt động trong mùa cao điểm và đảm bảo đạt được biên 
lợi nhuận hoạt động. 

Sản phẩm bán chạy nhất của chúng tôi, máy cắt tự động Lectra 
tuân thủ tiêu chuẩn Công nghiệp 4.0 có thể đáp ứng tất cả các 
mô hình sản xuất và loại vải (ren, vải jean, dệt thoi, dệt kim 
hoặc vải giày dép), giúp doanh nghiệp sản xuất với năng suất 
và hiệu quả tối ưu. Bất kể khối lượng sản xuất như thế nào, 
máy cắt tự động Lectra vẫn có thể giúp bạn hoàn thành xuất 
sắc công việc và giảm thiểu chi phí cho mỗi bộ phận được cắt.

TÌM HIỂU THÊM TÌM HIỂU THÊM 

Máy cắt tự động: Đưa các sản phẩm chất 
lượng ra thị trường nhanh hơn.

Máy cắt tự động, giải pháp cắt vải tự động của Lectra, cũng sẽ có 
vai trò quan trọng trong chiến lược thành công của công ty. Công ty 
Cổ phần May Sông Hồng đã mua máy cắt tự động Lectra đầu tiên của 
mình vào năm 2019. Công ty hiện sở hữu 11 máy cắt tự động Lectra. 

Việc thay thế quy trình cắt thủ công bằng cắt tự động giúp Công ty Cổ 
phần May Sông Hồng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

Giảm khả năng xảy ra lỗi do con người và đạt được tính ổn định về 
chất lượng sản phẩm, ngay cả với các bộ phận nhỏ hoặc vải co giãn, 
tăng hiệu suất và năng suất của người vận hành và người may, 
giúp giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Tương lai tươi sáng 

Trải nghiệm mà đội ngũ quản lý của Công ty Cổ phần May Sông Hồng 
đã có với Lectra và các giải pháp của Lectra đã thuyết phục họ về 
chuyên môn trong ngành của Lectra và giá trị của những công nghệ 
sáng tạo của nó. “Chúng tôi thấy trước mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với 
Lectra trong tương lai. Chúng tôi tin rằng chất lượng sản phẩm và dịch 
vụ khách hàng của công ty là hàng đầu trong ngành,” Giám đốc điều 
hành của Công ty Cổ phần May Sông Hồng, ông Bùi Quang cho biết.

https://www.lectra.com/en/products/flex-offer-by-lectra?CID=7013V000000LQOPQA4&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_FlexOffer&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA
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