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CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CNTT ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH
TRƯỚC COVID-19 NHƯ THẾ NÀO

GIỚI THIỆU
Các doanh nghiệp lớn giờ đây đang nhìn về những thách thức của
một thế giới hậu đại dịch. Việc quay trở lại làm việc không có nghĩa là
trở lại trạng thái bình thường, mà bản chất của cách chúng ta làm việc
đã thay đổi, thậm chí, môi trường làm việc trở lại sẽ không còn được
như trước.
Thay vào đó, Aruba đã xây dựng các giải pháp

thiết bị của họ, đồng thời có được chất lượng

nhóm nhân viên phân tán, các nhà lãnh đạo IT

nhằm hướng tới một môi trường làm việc kết

dịch vụ giống như ở văn phòng.

cũng tìm kiếm các khả năng mới như tự động

hợp - nơi mọi người sẽ làm việc và di chuyển

Đối với các nhà lãnh đạo IT, những người đã

hóa dựa trên AI, quản lý mạng từ xa qua

giữa nhiều địa điểm, cho dù ở nhà, ngoài đường
hay tại các văn phòng truyền thống. Cách thức
sử dụng nơi làm việc cũng sẽ dần thay đổi,
do vậy, thiết kế của chúng cũng cần phải
đổi mới. Văn phòng tại gia giờ đây có thể
không còn là môi trường làm việc khác biệt về
mặt kết nối và trải nghiệm, hay chỉ thích hợp
để sử dụng một cách không thường xuyên.
Cho tới gần đây, các khuôn viên trong tòa nhà
được xây dựng cho nhu cầu làm việc, sẽ ngày
càng được thiết kế để tối đa hóa tính vệ sinh,
an toàn cá nhân, cũng như đáp ứng giãn cách
xã hội.
Những thay đổi này đòi hỏi một cách tiếp cận
mới đối với công nghệ cũng như cơ sở hạ tầng
CNTT. Trong khuôn viên tòa nhà (campus),
theo dõi tiếp xúc và vị trí được hỗ trợ bởi AI, sẽ
là một phần quan trọng trong việc duy trì sự
giãn cách xã hội; khi đó phương tiện kỹ thuật
số chính là chìa khóa cấp thiết để giảm sự
tiếp xúc giữa người với người. Dù ở nhà hay
ngoài đường, mọi người đều cần trải nghiệm
truy cập an toàn cấp doanh nghiệp trên
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dần thích nghi với việc lực lượng nhân sự phân

đám mây và cải thiện khả năng khắc phục sự cố

tán và có tính linh hoạt hơn, hoàn cảnh của nửa

cho hệ thống mạng có nhu cầu lớn hơn trước.

đầu năm 2020 đã thúc đẩy nhu cầu cần sự thay

Bên cạnh việc áp dụng các công nghệ mới cho

đổi. Những nhu cầu mới của nhân viên làm việc

môi trường hybrid workplace, các nhà lãnh đạo

từ xa và hành vi của khách hàng cũng đang thay

IT cũng có kế hoạch thay đổi cách sử dụng cơ sở

đổi, điều này đã ảnh hưởng nhiều đến các

hạ tầng và dịch vụ mạng. Họ dự kiến sẽ tăng

quyết định của doanh nghiệp, tạo ra sự phụ

gấp đôi mức tiêu thụ các giải pháp dịch vụ

thuộc ngày càng cao vào công nghệ, đồng thời

(as-a-service) trong vòng hai năm tới, thúc đẩy

thúc đẩy một cách tiếp cận khác việc đầu tư

sự thay đổi theo hướng linh hoạt, nhanh nhẹn

hạ tầng CNT.

và tiết kiệm chi phí hơn. Trong một môi trường

Theo Vanson Bourne, khi nghiên cứu mới được

đầy thách thức, họ phải cân bằng song song các

thực hiện với sự kết hợp của Aruba và các
chuyên gia nghiên cứu thị trường công nghệ,
các nhà hoạch định CNTT (ITDM) cũng đang
điều chỉnh các kế hoạch và ưu tiên đầu tư của
họ. Mặc dù hầu hết dự án CNTT được báo cáo
rằng bị trì hoãn hoặc hoãn lại do ảnh hưởng trực
tiếp của đại dịch COVID-19, nhiều người cũng
đang có kế hoạch đầu tư nhiều hơn trước vào các
năng lực chính cho nhu cầu mới của doanh
nghiệp và nhân viên: đến từ hệ thống đám mây có
tích hợp AI mang khả năng phân tích và đảm bảo.
Khi họ gặp thách thức trong việc hỗ trợ nhiều

nhu cầu về tính linh hoạt, bảo mật và khả năng
chi trả - đầu tư cho các nhu cầu mới một cách
thận trọng phản ánh thực tế tài chính hiện tại.

Dựa trên cuộc khảo sát 2.400
nhà hoạch định IT (ITDM), báo cáo
này cung cấp một cái nhìn tổng
thể về cách các bộ phận CNTT đã
bị ảnh hưởng bởi đại dịch,
bản chất phản ứng của họ, và sự
hình thành các ưu tiên đầu tư
trong 24 tháng tới.
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1|TÁC ĐỘNG CỦA COVID-19
Các nhà hoạch định CNTT (ITDM) đã
cho thấy rằng COVID-19 có tác động
đáng kể đến tổ chức của họ, cả về mặt
nhân viên và các dự án CNTT đang
thực hiện.
Trên toàn cầu, 22% cho thấy tác động
“đáng kể” (tình trạng phá sản trên
diện rộng, sa thải hoặc đóng cửa kinh
doanh) và 52% là “vừa phải” (một số
chức năng bị giảm hoặc hạn chế tạm
thời). Chỉ 6% nói rằng không có
tác động đáng kể nào đối với nhân viên
của họ, trong khi 19% cho rằng chỉ có
một số công việc bị ảnh hưởng.

22%

cho biết họ đã thấy
một tác động đáng kể

52%

nói rằng họ đã thấy
tác động vừa phải

6%

nói rằng không có
tác động đáng kể nào

19%

cho rằng chỉ một số
công việc bị ảnh hưởng
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Đại dịch đã gây ra thiệt hại đặc biệt
nặng nề ở một số thị trường và
ngành công nghiệp, với 57% các nhà
hoạch định CNTT (ITDM) ở Ấn Độ và
34% ở Brazil cho rằng tác động
“đáng kể” đối với nhân viên, trong đó
có 35% những người làm việc trong
ngành khách sạn và nhà hàng.
Ngược lại, chỉ 13% ở Trung Quốc và
Hàn Quốc, 12% ở Hồng Kông và 18%
trong lĩnh vực bán lẻ, phân phối và
vận tải cho biết tương tự.

% trích dẫn tác động đáng kể
đến nhân viên

57%
34%

ITDMs
ở Ấn Độ
ITDMs
ở Brazil

ngành
35% trong
khách sạn và

nhà hàng - khách sạn

13%

ở Trung Quốc
và Hàn Quốc

12%

ở Hong Kong

lĩnh vực bán lẻ,
18% trong
phân phối và vận tải

Các tổ chức lớn nhất dường như có
thể tránh được sự tác động tốt nhất,

59%

Với chỉ

15%
trong

Doanh Nghiệp
trên 5,000

Tác động
của nó là đáng kể
Nhân sự cho rằng

¼

Và một phần tư trong đó

đánh giá ảnh hưởng là mức thấp

Khi đại dịch buộc phải đóng cửa văn phòng,
đồng thời triển khai các kế hoạch kinh doanh
liên tục, các nhà hoạch định CNTT (ITDM) đã phải
điều chỉnh những khoản đầu tư mạng liên tục
của họ. Hơn ba phần tư trên các nhà hoạch định
CNTT (ITDM) trên toàn cầu

77%

40%

Sweden

Canada

37%

35%

India

Japan

Hơn một phần ba các nhà hoạch định CNTT
(ITDM) trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng
(35%) và giáo dục (37%) đã phải hủy các dự án
kể từ khi COVID-19 bùng phát.

35%

ITDM trong khách sạn
và nhà hàng

37%

ITDM trong giáo dục

cho biết
đã Trì hoãn

hoặc hoãn lại
các dự án và

28%

Các thị trường có mức độ hủy dự án
cao nhất bao gồm:

đã huỷ
một số dự án

Không có gì ngạc nhiên khi các nhà hoạch định
CNTT (ITDM) đã phải cắt giảm công việc đã lên
kế hoạch trước đại dịch, đồng thời họ đã
chuyển sang tập trung để đáp ứng nhu cầu tức
thì của các tổ chức thích ứng nhanh với làm
việc từ xa như một điều mặc định. Tuy nhiên,
tác động tức thời của COVID-19 đối với các
bộ phận CNTT là chưa đủ, mà điều quan trọng
hơn là những gì nhà hoạch định IT (ITDM) đã
cho chúng ta biết về những gì họ dự định làm
tiếp theo.
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2|KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Dựa trên thông tin của các nhà hoạch
định CNTT (ITDM) về việc đã ứng phó
với cuộc khủng hoảng trong thời gian
ngắn như thế nào, cuộc khảo sát của
Aruba cũng đánh giá ý định đầu tư
của họ khi chuẩn bị cho thay đổi
trong tương lai. Những người được
hỏi liệu rằng kế hoạch của họ có tăng,
giảm hay duy trì ở mức cũ khi đầu tư
vào tám công nghệ mạng khác nhau
trong thời kỳ COVID-19.
Thay vì cắt giảm ngân sách trong một
môi trường đầy thách thức về tài chính,
đại đa số nhà hoạch định CNTT (ITDM)
đã chỉ ra rằng họ có ý định duy trì hoặc
tăng mức đầu tư - nhấn mạnh rằng
việc chuyển đổi sang môi trường làm
việc kết hợp (hybrid workplace) đang
thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật
số và cơ sở hạ tầng mạng cần có sự
linh hoạt, nhanh nhẹn hơn.
Các nhà hoạch định CNTT (ITDM) đã
gợi ý rằng họ sẽ tiếp tục đầu tư nhằm
đáp ứng mọi nhu cầu của các nhóm
nhân sự có độ phân tán cao.

Trên toàn cầu, 74% đang duy trì hoặc
tăng đầu tư vào SD-WAN hoặc
SD-Branch, trong khi chỉ 20% đang
thu hẹp quy mô lại

Trên toàn cầu

74%
đang

duy trì
hoặc tăng
đầu tư vào
SD-WAN hoặc SD-Branch
Trong khi

20%

đang thu hẹp quy mô lại

Ngoài ra, 83% cho biết họ sẽ tăng hoặc
không thay đổi khoản đầu tư của mình
vào hệ thống mạng nền tảng đám
mây, trong đó có đến 38% là có kế
hoạch tăng đầu tư, nhấn mạnh tầm
quan trọng của hệ thống mạng này đối
với quản lý từ xa trên quy mô lớn khi
các nhóm gặp thách thức hoặc
không thể vận hành tại chỗ (on-premise).
Cơ sở hạ tầng Switch trong khuôn viên
tòa nhà (campus) (74%) và mạng
trung tâm dữ liệu (81%) được thiết lập
để có mức tăng trưởng hoặc duy trì
đầu tư cao tương tự.

83%

cho biết họ sẽ

tăng
hoặc không
thay đổi
khoản đầu tư vào
hệ thống mạng
nền tảng đám may
Trong đó có đến

38%

là có kế hoạch tăng đầu tư
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Khi hệ thống mạng ngày càng phát
triển và trở nên phức tạp, các nhà
hoạch định CNTT (ITDM) cũng đang
tìm kiếm thêm các công cụ nhằm
theo dõi hoạt động và thu thập
thông tin chi tiết, cải thiện khả năng
khắc phục sự cố cũng như tinh chỉnh
các hệ thống mạng đang phải đối mặt
với nhu cầu vận hành cao hơn trước
đây. Như vậy, 34% cho biết họ có
kế hoạch tăng đầu tư vào phân tích và
bảo đảm (Analytics and Assurance),
48% giữ nguyên và chỉ 15% giảm mức
đầu tư.

34%

cho biết họ có kế hoạch
tăng đầu tư vào
phân tích và đảm bảo

48%

giữ nguyên
và chỉ

15%

giảm mức đầu tư
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2|KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Họ cũng đang tìm kiếm các nhu cầu
và khả năng trong tương lai, với hơn
một phần ba tăng cường đầu tư vào
công nghệ mạng tích hợp AI (35%) và
Điện toán Biên (Edge compute)
(33%), và chỉ 17% có kế hoạch cắt
giảm đầu tư cho các lĩnh vực này.

35%

tăng cường đầu tư
vào công nghệ mạng
tích hợp AI

35%

tăng đầu tư của họ vào
Điện toán Biên(Edge compute)

17%

cắt giảm đầu tư cho các lĩnh vực này.
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Với gánh nặng ngày càng tăng đối với
các nhóm CNTT trong việc hỗ trợ cho
môi trường hybrid workplace,
không có gì ngạc nhiên khi nhiều người
đang tìm cách đầu tư vào giải pháp
tự động hóa cho các nhiệm vụ lặp lại
nhiều lần, giúp họ sắp xếp công việc và
tập trung vào các ưu tiên mới.
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
(APAC) dẫn đầu về dự định đầu tư,
với 45% nhà hoạch định CNTT (ITDM)
có kế hoạch tăng đầu tư vào
hệ thống mạng dựa trên nền tảng
đám mây so với 36% ở Châu Mỹ và
32% ở khu vực Châu Âu, Trung Đông
và Châu Phi (EMEA). Điều này phản
ánh rằng, các nhà lãnh đạo CNTT của
khu vực APAC có nhiều khả năng đã
mô tả tác động của đại dịch đối với
nhân viên của họ một cách 'đáng kể'
(25% so với 20% ở EMEA và
Châu Mỹ), phản ánh mức độ gián đoạn
lớn hơn đối với mô hình kinh doanh
hiện tại, điều đó đòi hỏi một sự thay
đổi toàn diện hơn trong cách tiếp cận.

45%
ở APAC

dự định

tăng đầu tư
vào hệ thống mạng
nền tảng đám mây
so với

36%

ở Châu Mỹ

32%
ở EMEA

Tương tự, 44% ở APAC đang tìm cách
đầu tư nhiều hơn vào công nghệ
mạng tích hợp AI (so với 30% ở Châu
Mỹ và EMEA) và 41% cho Điện toán
Biên (Edge compute) (28% ở Châu Mỹ
và 29% ở EMEA).

44%

ở APAC
đang tìm cách
đầu tư nhiều hơn
vào công nghệ mạng tích hợp AI

và

41%

cho Điện toán Biên
(Edge compute)
Đặc biệt có mức tỷ lệ cao nhà hoạch định
CNTT (ITDM) ở Ấn Độ (59%), Trung Quốc
(48%), Hồng Kông (47%) và Úc (46%) đang
có kế hoạch đầu tư nhiều hơn vào hệ thống
mạng dựa trên nền tảng đám mây.

59%

48%

India

China

47%

46%

Hong Kong

Australia
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3|THÓI QUEN TIÊU DÙNG
Các nhà hoạch định CNTT (ITDM) không
chỉ chú ý đến các khoản đầu tư mới vào
công nghệ mạng hỗ trợ quá trình chuyển
đổi sang môi trường làm việc hybrid
workplace. Họ cũng đang điều chỉnh mô
hình tiêu dùng cho các giải pháp này,
cũng như tìm kiếm những cách hiệu quả,
giá cả phải chăng để phát triển cơ sở hạ
tầng CNTT.
Khi được khảo sát về việc khám phá
những mô hình tiêu thụ CNTT nào sau
COVID-19, chỉ 8% nhà hoạch định CNTT
(ITDM) cho biết sẽ tiếp tục chỉ đầu tư vào
mô hình cố định (CapEx). Ngược lại, 55%
cho biết sẽ khám phá mô hình đăng ký
dưới dạng thuê bao cho cả phần cứng
hoặc phần mềm, 53% cho dịch vụ dưới
dạng chìa khóa trao tay và 30% cho thuê
tài chính. Điều đó cho thấy nhu cầu rõ
ràng về sự linh hoạt tài chính trong một
môi trường đầy thách thức và
mong muốn từ các nhà lãnh đạo CNTT để
đảm bảo khả năng dự đoán trong chi tiêu
và giảm chi phí vốn đầu tư trước.

8%

chỉ đầu tư vào mô hình
cố định (CapEx).

55%

cho mô hình đăng ký
phần cứng hoặc phần mềm

53%

cho dịch vụ quản lý phần cứng/
phần mềm dưới dạng
chìa khóa trao tay

30%

Một lần nữa, yếu tố khu vực có ảnh
hưởng tới xu thế, cụ thể với 61% nhà
hoạch định IT(ITDM) ở APAC hướng tới
mô hình đăng ký thuê bao, so với 52% ở
châu Mỹ và 50% ở EMEA

61%

Ngược lại, các thị trường lớn ở châu Âu
cho thấy sự khao khát tiếp tục cho các
giải pháp tiếp cận truyền thống hơn: tỷ lệ
trung bình của các nhà hoạch định CNTT
(ITDM) ở Hà Lan (20%), Tây Ban Nha
(16%), Pháp (15%) và Anh (14%) cho biết
sẽ chỉ tiếp tục đầu tư vào mô hình cố định
(CapEx), cũng như 17% ở Mỹ.

ở APAC

hướng tới mô hình

đăng ký
so với

52% 50%
ở Americas

ở EMEA

Dẫn đầu là Thổ Nhĩ Kỳ (73%), Ấn Độ
(70%), Trung Quốc (65%) và Hàn Quốc
(64%).

73%

70%

Turkey

India

65%

64%

China

Do đó, các nhà hoạch định IT(ITDM) đã
báo cáo tác động đáng kể nhất từ đại dịch
không chỉ với những người có nhiều
khả năng đầu tư vào công nghệ mới, mà
họ còn quan tâm hơn đến việc theo đuổi
các mô hình tiêu dùng giúp kiểm soát
tài chính tốt hơn.

South
Korea

Tuy nhiên, mô hình ở châu Âu lại không
có sự đồng nhất: chỉ 5% ITDM ở Ý và 2% ở
Thụy Điển sẽ chỉ sử dụng thông qua mô
hình đầu tư cố định (CapEx) trong tương
lai, điều này cho thấy sự khác biệt tồn tại
trong các khu vực.

5%

Italy

2%

Sweden

Các nhà hoạch định CNTT
(ITDM) ở các thị trường
châu Âu chỉ muốn tiếp tục
đầu tư vào mô hình
cố định (CapEx).

20%

Netherlands

16%
Spain

15%
France

14%
UK

cho thuê tài chính
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3|THÓI QUEN TIÊU DÙNG
Nhấn mạnh sự tác động tài chính của các
mô hình tiêu dùng khác nhau, đáng chú
ý, là 66% nhà hoạch định CNTT (ITDM)
trong ngành khách sạn và thuộc lĩnh vực
nhà hàng - khách sạn bị ảnh hưởng nặng
hiện đang tìm kiếm mô hình thuê bao;
ngành CNTT, công nghệ và viễn thông
chiếm 58%; ngành giáo dục chiếm 57%.
Chỉ 2% nhà hoạch định CNTT (ITDM)
trong lĩnh vực khách sạn có ý định chỉ tiếp
tục đầu tư vào mô hình cố định (CapEx),
vì ngành này phải đối mặt với một
môi trường cực kỳ thách thức trong một
thế giới đang giãn cách xã hội và nhu cầu
tiêu dùng không chắc chắn.

Khám phá mô hình
đăng ký thuê bao

66%

ngành khách sạn và nhà hàng

58%

ngành CNTT, công nghệ
và viễn thông

57%

ngành giáo dục

Chỉ tiếp tục đầu tư vào
mô hình cố định (CapEx)

2%

Điều này cũng có thể phản ánh rằng,
trong số tám ngành được khảo sát,
khách sạn và thuộc lĩnh vực nhà hàng khách sạn là những ngành chấp nhận các
giải pháp CNTT thuê bao chậm nhất cho
đến nay - với 26% các giải pháp được
sử dụng trung bình trong lĩnh vực này so
với 34% trong các ngành.

26%

của các giải pháp
được sử dụng như
một dịch vụ
trong khách sạn và
thuộc lĩnh vực nhà hàng

so với

34%

trong
các ngành
Tác động tích lũy của những thay đổi
này được thiết lập để đánh dấu sự
tăng tốc nhanh chóng trong việc
chuyển sang mô hình đăng ký thuê bao,
một xu hướng hiện có khác tương tự
việc tăng tốc kinh doanh trong thời kỳ
thế giới sau đại dịch.

Ngày nay,

24%

nhà hoạch định IT(ITDM)
ước tính họ sử dụng ít nhất
một nửa số giải pháp CNTT
theo hình thức dịch vụ
Khi được yêu cầu ước tính
tình huống có thể xảy ra
trong thời gian 12-24 tháng,
tỷ lệ đó đã tăng lên 41%

Tăng gần

72%

Trong khoảng thời gian này, tỷ lệ trung
bình của tất cả giải pháp CNTT được sử
dụng thông qua đăng ký thuê bao dự
kiến sẽ tăng hơn một phần ba, từ 34%
lên 46%. Xu hướng hướng tới hệ thống
mạng chi trả theo mức độ dịch vụ đã
được hình thành, nhưng nghiên cứu này
cho thấy rằng nó đang được thiết lập để
tăng tốc đáng kể do hậu quả của
đại dịch và việc chuyển sang các
môi trường làm việc kết hợp.

Điều này đặc biệt đúng ở năm quốc gia nơi
nhà hoạch định IT(ITDM) cho biết phần lớn
các giải pháp sẽ được sử dụng trung bình
dưới dạng chi trả theo mức độ dịch vụ trong
vòng hai năm tới, gồm Ấn Độ (69%), Mỹ
(65%), UAE và Canada (cả hai 58%) và
Hồng Kông (51%). Ngược lại, mô hình thuê
bao chỉ đạt mức trung bình, gồm 27% ở
Nhật Bản, 28% ở Nga, 34% ở Ý và Tây Ban
Nha và 38% ở Đức. Do vậy, mô hình thuê
bao dự báo sẽ phát triển trên toàn thế giới,
nhưng mức độ phổ biến của nó sẽ trở nên
nhiều hơn ở một số quốc gia cụ thể,
trong khi đó mô hình cố định (CapEx)
truyền thống vẫn giữ một số thị phần tại
một số thị trường phát triển chính.

69%

65%

India

US

58%

51%

UAE /
Canada

Hong
Kong

27%

28%

Japan

Russia

34%

38%

Italy /
Spain

Germany

ngành lĩnh vực khách sạn
và nhà hàngitality
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KẾT LUẬN
Các nhà lãnh đạo IT đã phải thích ứng nhanh chóng với nhu cầu
mới của các doanh nghiệp hoạt động từ xa. Cuộc khảo sát này
đã chứng minh rằng sự thay đổi trong cách tiếp cận sẽ không
phải là tạm thời. Cũng như việc chuyển đổi sang một môi
trường làm việc kết hợp với khả năng hiện thực hóa một chiến
lược kinh doanh lâu dài, mà còn các nhu cầu liên quan đến cơ sở
hạ tầng mạng cũng có thể đạt mục đích tương tư, giúp mang lại
trải nghiệm vượt trội, an toàn cho nhân viên dù họ đang làm
việc ở bất cứ nơi đâu.
Khi các nhà hoạch định IT(ITDM) phản ứng
với một thực tế mới được đặt lên vị trí
hàng đầu trong việc phục hồi và mở rộng
hoạt động kinh doanh, họ phải đối mặt với
khó có thể cân bằng: đưa chúng vào vị trí
cơ sở hạ tầng và sử dụng các công cụ mới,
cần thiết cho quá trình chuyển đổi này,
nơi mà mỗi chi phí đầu tư cần phải được
xem xét kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
Nhu cầu đầu tư rộng nhưng có sự
thận trọng đang thúc đẩy các nhà hoạch
định CNTT (ITDM) hướng tới các mô hình
tiêu dùng mới, bao gồm mô hình thuê bao,
quản lý dịch vụ và cho thuê tài chính,
đang ngày một gia tăng. Ở cấp độ hiện tại,
mô hình thuê bao chỉ chiếm một phần ba
lượng giải pháp CNTT được sử dụng.
Trong vòng hai năm tới, mô hình này sẽ
tiếp cận đến đa số người dùng.
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Như vậy, thế giới sau đại dịch sẽ
không chỉ định hình lại bản chất
của môi trường làm việc và
cơ sở hạ tầng CNTT hỗ trợ,
mà còn đánh dấu giai đoạn
phát triển tiếp theo trong vai
trò của nhà lãnh đạo CNTT, qua
đó ngày càng đóng góp quan
trọng vào sự liên tục trong kinh
doanh, tính nhanh nhạy của tổ
chức và trên hết là khả năng ổn
định tài chính.
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Aruba đã ủy quyền cho công ty nghiên cứu thị trường độc lập Vanson
Bourne thực hiện một nghiên cứu định lượng với 2.400 nhà hoạch định
CNTT vào tháng 5 năm 2020 tại các quốc gia Mỹ, Canada, Anh, Đức,
Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển, Nga, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ,
Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông, Úc, Brazil và
Mexico. Những người được hỏi đến từ các tổ chức với hơn 500 nhân
viên, từ các ngành Giáo dục, Dịch vụ tài chính, Chính phủ, Chăm sóc sức
khỏe, Khách sạn và thuộc lĩnh thực Nhà hàng - Khách sạn, Công nghiệp,
CNTT và Bán lẻ. Tất cả cuộc phỏng vấn đều được thực hiện bằng
quy trình sàng lọc đa cấp nghiêm ngặt để đảm bảo rằng chỉ những ứng
viên phù hợp mới có cơ hội tham gia.
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2,400
IT decision
makers

21 countries

from organizations with

over 500 employees
from
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