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CÁC NHÀ THIẾT KẾ CÓ TẦM ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN CHI PHÍ VÒNG ĐỜI SẢN PHẨM.

Vấn đề:

Xét trên phương diện sâu xa của một vấn đề thiết kế, kỹ sư có thể không nhận thấy chi 
phí trong Đơn phiếu vật tư (BOM) bị đội lên nhiều cho đến khi họ nhấp vào “Report (Báo 
cáo) -> Bill of Materials (Đơn phiếu vật tư)”. Các dạng xem sơ bộ của BOM hiếm khi thể 
hiện ra vấn đề này cho đến khi quá muộn.

Các đội thiết kế thiết bị điện tử đối diện với một thách thức khó khăn là thị trường toàn cầu biến động quá nhanh chóng. 

Đứng trước những thách thức về yêu cầu phải rút ngắn thời gian (vốn đã cực gấp rút) để đưa sản phẩm ra thị trường, 

nhóm thiết kế cần phải hiểu và giảm thiểu các rủi ro chuỗi cung ứng trong suốt quá trình thiết kế. Điều này đặc biệt quan 

trọng vì những lựa chọn trong giai đoạn thiết kế ảnh hưởng 70% chi phí vòng đời của một sản phẩm mới (xem hình. 1) 2. 

Một nguồn khác ước tính tầm ảnh hưởng này thậm chí cao hơn, trong khoảng 70-80% 3. Một chuyên gia khác - Kenneth 

Crow - nói rằng cơ cấu chi phí trong một công ty bị “cứng cựa” tại một mức bởi vì nó dựa trên các quyết định thiết kế về 

sản phẩm của công ty. 4

Nhóm thiết kế sản phẩm thường không nhận thấy rủi ro trong chuỗi cung ứng. Thậm chí nếu họ tập trung vào chi phí, thì 

một người nào đó trong nhóm thường phải nhập liệu vào một bảng tính Excel cho mỗi linh kiện. Phương thức này gây ra 

lỗi nhập liệu - một điều không thể tránh khỏi. Các bảng tính cũng có thể không bao gồm thời gian hoàn thành đơn hàng, 

giá cả khối lượng, dung lượng, hoặc các thông tin hậu cần. 

Hình 1. Tác động đòn bẩy của giai đoạn thiết kế lên nguồn chi phí vòng đời: Thiết bị 
điện tử quân đội/biện pháp đối phó, Tháng 8 năm 1990.

Để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh, đội ngũ thiết kế cần truy cập vào dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực để đánh 
giá lựa chọn thiết kế có cân nhắc tới mục tiêu chi phí. Quy trình được xây dựng chu đáo này được gọi là “Giảm chi phí từ khâu 
thiết kế”.
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Theo Bill Williamson trong bài viết chuyên sâu về Giảm chi phí từ khâu thiết kế năm 1994, và liên quan mật thiết với thời 

buổi ngày nay, “Tất cả các câu trên” là một câu trả lời chính xác. Vào lúc Williamson trình bày bài báo này, đội thiết kế thiếu 

quyền truy cập vào dữ liệu chuỗi cung ứng. Các chi phí được phát triển dựa trên các catalogue in sẵn, báo giá từ nhà cung 

cấp hoặc các bảng tính nội bộ. Ngày nay, nhân viên trong bộ phận thu mua thường truy cập Internet hàng ngày để lấy giá 

cả, khối lượng, tính sẵn có và thông tin hậu cần theo thời gian thực. Không may là tại nhiều công ty, dữ liệu chuỗi cung ứng 

như trên vẫn còn bị “bưng bít” trong nhiều bộ phận kinh doanh, chứ lại không được dùng nhiều về mặt kỹ thuật.

Đội thiết kế có nguy cơ làm tổn hại đến vị thế cạnh tranh của công ty họ nếu họ thất bại về trong hoạt động giảm chi phí từ 

khâu thiết kế. Ngay cả khi sản phẩm còn mới lạ, thì chắc chắn đối thủ cạnh tranh vẫn sẽ xuất hiện. Hơn nữa, các yêu cầu về 

tài chính của khách hàng, như là ROI hoặc các chỉ số khác, có thể đóng vai trò quan trọng trong động cơ mua hàng của họ.

Được ví như một công cụ quản lý, DTC đòi hỏi phải có cam kết trong quá trình làm việc, điều này nghĩa là vấn đề chi phí 

cần được giải quyết ở tất cả khía cạnh của thiết kế.6 Khi phát triển ban đầu, các tổ chức cam kết thực hiện DTC đều không 

có quyền truy cập theo thời gian thực vào dữ liệu của từng linh kiện trong một thiết kế. Ngày nay, nhờ sự phối hợp tốt giữa 

các thành viên trong chuỗi cung ứng, đội thiết kế thiết bị điện tử có thể truy cập trực tiếp vào các chi phí và tính khả dụng 

của linh kiện.

Vậy Giảm chi phí từ khâu thiết kế (viết tắt là DTC) thực sự là gì?

 � DTC là một kỹ thuật quản lý

 � DTC là một phần của quá trình phát triển và sản xuất

 � DTC yêu cầu phải sớm thiết lập mục tiêu thực tế

 � DTC là một quy trình liên tục.5

 � Tất cả các câu trên

RỦI RO

Việc không tính đến chi phí thực tế và dữ liệu chuỗi cung ứng trong quá trình thiết kế dẫn 
đến những rủi ro sau đây.

 � Không có khả năng nhận ra và nắm được các yếu tố dẫn hướng chi phí của sản phẩm 

 � (Các) chi phí linh kiện thực tế không mong đợi 

 � Không cân bằng được giữa yêu cầu và khả năng đáp ứng 

 � Sàng lọc để đưa tính trang nhã vào thiết kế, chi phí gia tăng vượt quá mục tiêu

 � Hạn chế sự khám phá sáng tạo trong thay đổi thiết kế để đạt mục tiêu chi phí thấp 
hơn

 � Thiếu hụt nhà cung cấp hoặc khối lượng không đáp ứng từ các nhà cung cấp linh kiện7

 � Đánh giá khái niệm sản phẩm mới hoàn toàn trên cơ sở hiệu suất cao, không có lợi về 
mặt chi phí và gây phương hại đến việc phân tích chi phí chính xác, dẫn đến hậu quả 
thiết kế bị thất bại trên thị trường
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CÁC NHÀ THIẾT KẾ PHẢI TÌM CÁCH TIẾT KIỆM CHI PHÍ MỘT CÁCH SÁNG TẠO

Như câu hỏi trắc nghiệm nêu ra ở trên, DTC là một phần của quá trình phát triển sản phẩm chứ không phải một bước rời 

rạc. Một đội ngũ thiết kế cam kết thực hiện DTC tức là tập trung sự chú ý nhiều hơn vào chi phí trong giai đoạn đầu của 

quá trình thiết kế. Sự nhấn mạnh này tự nhiên sẽ giúp giảm chi phí sản phẩm trên tổng thể. Qua đó, nó sẽ tác động tích 

cực lên cấu trúc chi phí, vị trí cạnh tranh và lợi nhuận tổng thể của công ty.

Đáng tiếc thay, việc cố gắng đưa tính trang nhã vào thiết kế sẽ dẫn đến (chứ chưa nói là sẽ hàm chứa) những hướng phát 

triển sai lầm và tốn kém về sau. Khi cố đưa “tính trang nhã” vào thiết kế, vô hình chung các kỹ sư đã vạch ra một lộ trình 

đầy khó khăn cho mình. Đó có thể là khó khăn do nguồn, chi phí hậu cần cao, hoặc có thể là nguồn cung ứng không đầy 

đủ. Phát hiện ra những vấn đề này sớm trong chu trình thiết kế sẽ tiết kiệm được đáng kể thời gian và chi phí của dự án.

Tiếp nữa, DTC sẽ giúp cho các nhóm thiết kế có khả năng thiết lập và thực hiện thời hạn phát triển chính xác. Với thông tin 

chi phí chính xác hiện hành, nhóm thiết kế có thể khởi động các biện pháp ngăn ngừa nhằm tránh các tốn kém trong chuỗi 

cung ứng phát sinh về sau. Họ cũng sẽ có thể nhanh chóng xác định các vấn đề chuỗi cung ứng tiềm ẩn khác liên quan đến 

tính khả dụng hoặc hậu cần theo thời gian thực. Ngoài ra, DTC thúc đẩy và tạo nền tảng cho các nhà thiết kế có khả năng 

tìm hiểu giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí một cách sáng tạo mà vẫn đáp ứng yêu cầu thiết kế. Các nhà thiết kế phải tìm 

cách tiết kiệm chi phí một cách sáng tạo.

Định nghĩa Chi phí vòng đời

Những định nghĩa chi phí đặt nền móng cho việc xác định chi phí vòng đời.

 � Chi phí sản xuất định kỳ = nhân công sản xuất + vật liệu trực tiếp + chi phí quá trình + 
tạp phí (overhead) + xử lý bên ngoài. [Lưu ý: Đơn phiếu vật tư (BOM) là một phần của 
chi phí vật liệu trực tiếp]

 � Chi phí không định kỳ = chi phí phát triển + trang bị

 � Chi phí sản phẩm = Chi phí sản xuất định kỳ + trang bị

 � Giá sản phẩm hoặc chi phí thu được = Chi phí sản phẩm + bán, tổng quát và hành 
chính + chi phí bảo hành + lợi nhuận

 � Chi phí vòng đời = Chi phí thu được + các chi phí vốn khác có liên quan + chi phí đào 
tạo + chi phí vận hành + chi phí thải bỏ8

Nhìn từ góc độ chi phí vòng đời, mỗi quyết định thiết kế tác động 
lên nhiều khía cạnh ở các giai đoạn sau của tuổi thọ sản phẩm. Ví 
dụ: một linh kiện cụ thể có thể đòi hỏi phải tốn kém một hoặc nhiều 
loại chi phí sau đây mà chưa được đề cập ở phía trên; Quy trình 
đặc biệt, chi phí bảo hành gia tăng, đào tạo bổ sung và các chi phí 
có thể phát sinh khác.
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HÌNH ẢNH

Chi phí Lệnh thay đổi kỹ thuật (ECO) tăng theo hệ số lựa chọn linh kiện chính Thiết kế, Bố trí, Nguyên Mẫu, Bố trí, Sản 

xuất, Tối ưu hóa, Sản xuất 5,4 X Giao hàng, Chi phí thay đổi tăng vượt bậc, Chi phí thiết kế thay đổi $10,625 $1,984

Thêm vào đó, đội thiết kế có thể đương đầu tốt với các ảnh hưởng từ điều kiện kinh tế chung toàn cầu hoặc khu vực 

hoặc xu hướng ngành. Trong giai đoạn Đại suy thoái kinh tế toàn cầu, một số nhà cung cấp linh kiện đã biến mất khỏi 

thị trường.9 Đối với các nhóm thiết kế phiên bản đời sau của một sản phẩm quan trọng có thể nhận thấy rằng nhà cung 

cấp ban đầu của họ đã không còn hoạt động trong ngành này nữa.

 Hơn nữa, một điều điển hình trong thời kỳ suy thoái kinh tế đó là số lượng nhà cung cấp trong hầu như mọi phân khúc 

của ngành đều có xu hướng thu hẹp lại, hạn chế lựa chọn nguồn cung ứng và có khả năng tăng giá.

Tóm tắt quy trình DTC

 � Kỹ thuật quản lý hiện hành

 � Đặt chi phí là một điều kiện ràng buộc ngay từ đầu trong quá trình thiết kế

 � Sự nỗ lực phối hợp giữa quản lý, chuyên viên cung ứng và đội ngũ thiết kế

 � Tất cả thành viên trong đội cam kết hướng tới chỉ tiêu về chi phí, ngân sách phát 
triển và thời gian thiết kế

 � Các mục tiêu cần hợp lý và khả thi đối với đội thiết kế

 � Bỏ qua các mục tiêu cao bất khả thi.10 

 � Các mục tiêu quá thấp sẽ không tạo được cam kết đồng đội để cùng chung 
tay đạt mục tiêu. 

 � Sau khi đã thiết lập, cần phải duy trì DTC cho đến cuối kết thúc vòng đời của sản 
phẩm bởi vì các khả năng tiết kiệm chi phí bổ sung sẽ xuất hiện trong suốt các giai 
đoạn sản xuất, vận hành và hỗ trợ về sau.11 

 � Nếu không có DTC, các thành phần chức năng của công ty sẽ thực hiện theo lợi ích 
tốt nhất họ nhận thức được. Ví dụ:

 � Cắt giảm ngân sách thiết kế kỹ thuật có thể dẫn đến sản xuất một sản 
phẩm kém lý tưởng, đẩy chi phí nguyên liệu và lao động lên cao. 

 � Cắt bớt ngân sách thử nghiệm kỹ thuật cũng có thể dẫn mức độ tự động 
hóa thấp hơn và các chi phí kiểm tra định kỳ trong sản xuất tăng cao.12 

 � Cắt giảm chi phí linh kiện bởi các trưởng phòng thu mua có thể dẫn đến gia tăng 
các vấn đề bảo hành về sau, làm lại nhiều hơn và cảm nhận của khách hàng về sản 
phẩm cuối thấp hơn.
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CHUYỂN GIAO TẦM NHÌN CHUỖI CUNG ỨNG

“Thông tin chi phí mục tiêu so với chi phí thực tế là Trước & Trung tâm”

Altium nhận ra khách hàng cần thiết lập nền tảng chung giữa thiết kế của họ và đội ngũ chuỗi cung ứng để thực hiện quy 

trình Giảm chi phí từ khâu thiết kế. Kết quả là, Altium Vault (Tín liệu Altium) có thể chứa các truy cập đến các dữ liệu điện 

tử phù hợp theo thời gian thực, tập trung hóa, sẵn sàng sử dụng, điều kiện cho mọi linh kiện trong thiết kế. Điều này bao 

gồm tất cả các dữ liệu cần thiết để chế tạo, tải và lắp ráp bo mạch.

Dữ liệu chuỗi cung ứng theo thời gian thực và trực tiếp đều khả dụng trong một dạng xem duy nhất. Được gọi là “ActiveBOM”, 

màn hình hiển thị các lình kiện trong sơ đồ nguyên lý của thiết kế cộng với bất kỳ linh kiện ngoài tấm mạch nào khác. Các 

lĩnh vực kề cạnh nhau so sánh chi phí BOM thực sự đến chi phí BOM mục tiêu trước và trong quá trình thiết kế, và cũng 

bao gồm các thông tin chuỗi cung ứng thích hợp.

ActiveBOM với các lĩnh vực kề cạnh nhau để so sánh chi phí thực và chi phí BOM mục tiêu. 
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ALTIUM ACTIVEBOM TẠO KHẢ NĂNG CHO ĐỘI NGŨ THIẾT KẾ 

Như đề cập ở trên, kiến thức trực tiếp về chi phí, sự sẵn có và thời gian hoàn thành đơn hàng ở các giai đoạn đầu trong 

quá trình thiết kế tác động sâu sắc đến các quyết định thiết kế. Lần lượt, các quyết định ở cấp BOM tác động đến chi phí 

vòng đời tổng thể của bất kỳ sản phẩm nào. Cơ sở dữ liệu năng động này kết hợp với dữ liệu theo thời gian thực từ các 

nhà cung cấp linh kiện, tránh được sự chuyển giao dữ liệu từ các phòng ban khác, tốn công sức lặp đi lặp lại và các lỗi 

do yếu tố con người. Cơ sở dữ liệu cung cấp cho đội thiết kế một đường dẫn trực tiếp để truy cập vào dữ liệu chuỗi cung 

ứng đựa trên ERP/MRP.

 

ActiveBOM năng động trong việc duy trì hiệu quả và cập nhật dữ liệu chuỗi cung ứng cho mỗi linh kiện trong thư viện 

tín liệu. Điều này thiết lập các thông số chi phí tiếp diễn cho thiết kế. Thêm vào đó, các nhà thiết kế thường đối diện với 

việc “hủy bỏ/sàng lọc BOM”, tái thiết kế tập trung vào chi phí trong trường hợp xảy ra việc thiếu hụt nguồn cung ứng 

cho một hoặc nhiều linh kiện thiết kế hoặc trở nên bị lỗi thời. Với ActiveBOM, đội có thể truy cập lại vào dữ liệu nguồn 

cung ứng trong thiết kế dựa trên tín liệu. Giải pháp cơ sở dữ liệu sẽ cung cấp ngay tức thì các lựa chọn rõ ràng để có 

những thay đổi phù hợp, tránh những rắc rối và phức tạp do nguồn cung ứng linh kiện thay thế.

KẾT LUẬN 

Các quyết định thiết kế có tầm ảnh hưởng dưới dạng tích lũy lên chi phí vòng đời sản phẩm. Các lựa chọn trong suốt 

giai đoạn này có thể đóng góp tới mức 70% lên chi phí tổng thể. Sử dụng một phương pháp đúng đắn nhằm giảm chi 

phí từ khâu thiết kế, dưới sự hỗ trợ của giao diện xem chính xác, theo thời gian thực về hệ quả chi phí, giúp các đội 

thiết kế có khả năng đưa ra các quyết định sáng suốt nhất trước khi thực hiện.

 

ActiveBOM đưa hoạt động giảm chi phí từ khâu thiết kế vào hoạt động thực tại của doanh nghiệp. Bằng cách cải thiện 

đáng kể tầm nhìn về chi phí trong BOM, trưởng nhóm thiết kế có thể ngay lập tức đánh giá được chi phí của một thay 

đổi trong thiết kế. Kết quả là, cơ sở dữ liệu chuỗi cung ứng năng động mang đến sự hỗ trợ vô giá trong quyết định 

quản lý dựa trên thực tế, tạo điều kiện cho các quyết định Thực hiện/Hủy không thực hiện.

 

Khi đội thiết kế kỹ thuật áp dụng ActiveBOM, họ cũng có thể tránh được các chi phí liên quan không mong muốn qua 

các sửa đổi có vẻ đơn giản. Một ứng dụng thực hiện khác đó là, đội thiết kế có thể bắt đầu việc đánh giá định hướng 

gia tăng chi phí một cách nhanh chóng và an toàn để giảm bớt chi phí trong BOM theo hướng có lợi cho lợi nhuận sản 

phẩm. Sau đó, lợi nhuận được cải thiện giúp tăng lợi nhuận của doanh nghiệp.
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ĐỌC THÊM VỀ GIẢM CHI PHÍ TỪ KHÂU THIẾT KẾ

Hai bài viết sau đây cung cấp nội dung sâu sắc về DTC cho những đội ngũ muốn thực hiện hoặc tìm hiểu sâu hơn cách thực 
hiện các nguyên tắc DTC.
 
1994 “Design to Cost Lessons Learned,” (Bài học kinh nghiệm từ hoạt động Giảm chi phí từ khâu thiết kế) bởi Bill 

Williamson, quán quân trong hoạt động Giảm chi phí từ khâu thiết kế, Hệ thống phòng thủ, Texas Instruments (Công 

cụ Texas), lần đầu trình bày ở Hội nghị Quốc tế về Cộng đồng kỹ sư danh giá Mỹ năm 1994 (viết tắt là SAVE) tại New 

Orleans, LA. Bài báo mô tả 15 bài học kinh nghiệm thiết yếu cho một chương trình DTC thành công. Đăng tải trực 

tuyến tại: http://www.value-eng.org/pdf_docs/conference_proceedings/1994/9434.pdf

“Achieving Target Cost / Design-to-Cost Objectives,” (Đạt được mục tiêu Giảm chi phí từ khâu thiết kế / Chi phí mục 

tiêu) bởi Kenneth Crow. Bài viết làm phong phú thêm sự hiểu biết về cách làm thế nào để xác định chi phí, bao gồm 

cả một lời thích chi tiết cho từng loại chi phí khác nhau lên đến, và bao gồm cả, chi phí vòng đời. Nó cũng trái ngược 

“Phương pháp tiếp cận truyền thống” trong thiết kế điện tử tới vấn đề Giảm chi phí từ khâu thiết kế. Đăng tải trực 

tuyến tại: http://www.npd-solutions.com/dtc.html
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