Why

Vietnam
And why
Korea?
A great opportunity differs from a great result.
Appropriate strategies and plans are required for turning it to the best result.
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•

Requested a quote from a Vietnamese company for a project that was actually progressing in Korea
(in-advance understanding of the quote request only)
Yêu cầu báo giá từ một công ty Việt Nam cho một dự án đã thực sự diễn ra tại Hàn Quốc (Xin lưu ý rằng chỉ yêu cầu báo giá)

Vietnamese
Companies

RFP of Web-based System
Integration Project that was
conducted in Korea

RFP of Web-based System
Integration Project that was
conducted in Korea

•

Korean
Companies

Requested a quote from Korean companies for a project that was actually progressing in Vietnam
(Because the companies do not know that it was for quotes only. They might still be waiting for the order. We are friends, so it’s OK.)
Yêu cầu báo giá từ các công ty Hàn Quốc cho các dự án thực tế tại Việt Nam
(Bởi vì họ không biết sự thật rằng nó là việc yeei cầu báo giá thôi. Họ có thể vẫn đang chờ đặt hàng. Chúng tôi là bạn bè, vì vậy không sao cả)
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Korea vs Vietnam Software labor cost comparison table - Vietnam A/B company data
Bảng so sánh đơn giá chi phí lao động cho nhân lực SW của Hàn Quốc và Việt Nam – Dữ liệu doanh nghiệp Việt Nam A/B

Vietnam Software engineer-labor wage in grade (Unit : $)

KOREA Software engineer-labor wage in grade (Unit : $)

Roles

Yearly Rate (USD)

Roles

Yearly Rate (USD)

Role1

80000

Role1

30000

Role2

70000

Role2

30000

Role3

30000

Role3

49000

Role4

30000

Role4

54000

Role5

30000

Role5

49000

Role6

30000

Role6

31000

Role7

30000

Role7

Role8

30000

49000

Role9

30000

Role8

31000

Role10

30000

Technical Grade

Yearly
Rate (USD)

Acquired
the qualification

Professional
Engineer

7,864

208000

12 years

Special-grade
Engineer

6,795

179000

9 years

Senior
Engineer

5,306

140000

6 years

Intermediate
Engineer

4,161

110000

3 years

Basic Engineer

3,324

88000

•
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The unit price
of wages
(M/M)

Reference : Korea Software Industry Association

What is the Changes?
• The dependence on a Developer’s view for the cost was eliminated.

Developer’s point of View

Loại bỏ sự phụ thuộc vào việc ai develop từ quan điểm của developer

• Only from the user’s point of view, the focus is on calculating the
Software size based on data treatment size and functional complexity.
Tập trung vào đo lường quy mô dựa trên quy mô xử lý thông tin và độ phức tạp về chức năng từ quan điểm của user

User’s point of view

The same RFP, each company has different quotes = The reality that accurate standards are difficult to provide.
Dù cùng yêu cầu thì sự khác biêt của bảng báo giá thì lớn = khó khăn trong việc cung cấp các tiêu chí chính xác
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[Column]
How Korea’s SME Software company lives

[Opinion]
Entering Vietnam with marketable software

Contents in violation of the labor policy Nội dung trái với chính sách sử dụng lao động
Heightened scrutiny from the government ánh mắt gay gắt từ chính phủ
Threats to individual status mối đe dọa cá nhân
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Software (Biz) Engineering Consulting

Tư

vấn kỹ thuật Software (Biz)

Consulting to over 300 SME Software R&D companies
300 công ty tư vấn R & D Software vừa và nhỏ

Sell well Mở rộng để bán tốt

We focus on this field ‘WAY TO SELL WELL’

Creating well Việc làm ra tốt

Is this Software Engineering?
OF COURSE!!! YES!!

Company Support System BE THE DECACORN Framework
Hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp là khung BE THE DECACORN
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Essential In-advance Activity for consulting
: Engineering Ability Level Evaluation
Điều kiện tiên quyết bắt buộc: Khảo sát trình độ năng lực kỹ thuật

Evaluating the fit between business purpose, method, and business ability & Supporting the insufficiency
Đánh giá xem năng lực doanh nghiệp có phù hợp với mục tiêu và phương pháp kinh doanh không & Hỗ trợ phần còn thiếu

STEP 1
Data collection step

STEP 2
Primary analysis
(Of data
Technical analysis)

STEP 3
Secondary analysis
(Comparative analysis of
data)
Performance
level comparison
analysis

Structural
questions
Survey
data
collecti
on

Survey
data
verifica
tion

Survey
data
analysis

Full Item
Technic
al
Analysis

Unstructured
question
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Item
comparison
analysis
Item
comparison
analysis

General ability increase goal
: 20% increase from before and after consulting
Mục tiêu cải thiện năng lực chung: cải thiện 20% trước và sau khi tư vấn

300 companies => At least 600 times
300 doanh nghiệp => ít nhất 600 lần

Yuck, too much
Quá nhiều

9
8
7
6

5
4
3
2
1

Korea

0

64 disciplines, 15 domains, 453 questions

3 people are put in once and takes 2 ~ 3 days on-off line

00 mảng, 00 lĩnh vực, 00 câu hỏi,

3 người được đưa vào khi làm lần 1 và mất 2 ~ 3 ngày on-off line

Interview with all practitioners such as PM, QA, Developer, Tester, etc. in your area, and then check if
there was any such activity, check Evidence from output, email, source code, etc.
Sau khi phỏng vấn tất cả những người thực hiện như PM, QA, developer, tester v.v. trong mảng của họ thì hãy kiểm tra xem là thực sự có hoạt động đó không, kiểm tra
evidence từ đầu ra, email, mã nguồn, v.v.
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Common ability of Korea’s SME SW R&D companies
Năng lực thông thường của các công ty R & D phần mềm vừa và nhỏ tại Hàn Quốc
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Vietnam’s ITO companies’ estimated ability
Công suất dự kiến (dự kiến) của các công ty ITO Việt Nam

Why does this difference happen?
Tại sao phát sinh sự khác biệt này?

Capability difference is not a problem. The problem is whether it fits to our business direction
Sự khác biệt về năng lực không phải là vấn đề. Vấn đề là nó có phù hợp với hướng kinh doanh của chúng ta không.
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Two types of Software Development
2 loại Software Development

P, having issues, and S, who is talking, belong to the same
organization  not seriously concerned about what to create
P gặp vấn đề và S nói có cùng tổ chức  Không quá lo lắng là phải làm cái gì

Single Customer, Information Strategy Planning

Operation
Division

IT

User Requirements  Market Requirements

PS

ED

Who gives the answer?
No one has the right answer, no place to ask which is right.
(Not CEO, Not marketing, Not Speaker, Not little User)

Company
Marketing

P
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SW (Thị trường đại chúng) cho các đơn vị có số lượng người lớn có cùng động cơ
sử dụng trên thế giới> Vấn đề gì? Tại sao nó là vấn đề? Những gì cần được tạo ra
để giải quyết nó? Đó có phải là những mối quan tâm quan trọng không?

Company

Customer

P, nói về vấn đề = User và S (thực thể đặt hàng), người đang nói chuyện, thuộc về
các tổ chức khác nhau

Mass Market for large units of people with the same usage
motivation in the world  What’s the issue? Why is it the issue?
What should be created to solve it? Are important concerns.

Who gives the answer? S
Ai sẽ cho câu trả lời? S

P, talking about problems = User and S (ordering entity), who is
talking, belong to different organizations

S

Solution
provider

ED

Ai cho câu trả lời? Không ai
(Không phải CEO, Không tiếp thị, Không phải Người nói, Không phải user nhỏ)

Company
Marketing R&D

SD

ED

고객
고객
고객
고객
고객
고객
PPPCustomer

PPP
PP

경쟁사
경쟁사
경쟁사
경쟁사
Competitors

Dr. Allen Davis,
Univ. of Colorado

Competing against efficiency and
convenience of oneself in the past.
Cạnh tranh với tính hiệu quả và sự thuận lợi
của bản thân trong quá khứ

Focus on S than P
• Understanding and specifying what is said,
Communication is important
Hiểu và cụ thể hóa những gì được nói, Communication rất
quan trọng
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Who is better? Ai giỏi hơn?
War to survive against competitors.
Cuộc chiến sinh tồn với các đối thủ cạnh tranh.

Focus on P
• Concept abstraction, hypothesis, and verification to derive
universality of the problems, research, and planning are important
Việc trừu tượng hóa khái niệm, giả thuyết và xác minh để rút ra tính phổ quát
của các vấn đề, nghiên cứu và kế hoạch là rất quan trọng

Korea : 40 million population, insufficient domestic market  SMEs aiming at Mass Market service
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Pain Points in the Vietnamese Companies’ Cooperation Process
Pain Point trong quá trình hợp tác của các công ty Việt Nam

Frequent requirement changes
Thay đổi yêu cầu thường xuyên

Extreme price reduction
Giảm giá cực cao

Not good at English (like me.. Really sorry)
Không giỏi tiếng Anh như tôi ..

Failure to notify changes in developing the source technology parallel to development in Korea
Không thông báo trước các thay đổi trong quá trình develop song song công nghệ nguồn tại Hàn Quốc

Failure to read the confirmation requests (even if they do, no confirmation because they don’t know the answer)
Không đọc được yêu cầu xác nhận (ngay cả khi đã đọc thì cũng không xác nhận vì họ không biết câu trả lời)

Only experienced in internal and resident Development, lack of concepts about offshore Development
Chỉ có kinh nghiệm về Internal development và Resident Development, thiếu các khái niệm về offshore development
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Thay đổi thị trường lao động ở Hàn Quốc sẽ là một thay đổi khác đối với Việt Nam.

Rapidly increasing minimum wage every year
Tăng nhanh mức lương tối thiểu hàng năm

The 52-hour week system
Hệ thống tuần 52 giờ

Young Koreans prefer not to work at SMEs. They only want to go to large corporations.
Giới trẻ Hàn Quốc không thích làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Họ chỉ muốn đến các tập đoàn lớn.

52
hours per
week
Sensitivity: Internal

Sensitivity: Internal

Korea has long implemented numerous government policies
and support for the future high value-added software market
Hàn Quốc từ lâu đã thực hiện nhiều chính sách của chính phủ và hỗ trợ cho thị trường phần mềm có giá trị gia tăng cao trong tương lai

$133 million

One of the reasons why requirements change often…
to develop more better, more better products.
Because the world is more competitive than I think
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Không có gì miễn phí trên thế giới, và mọi thứ đều cần nguyên tắc và sự chuẩn bị

Good mood and intention are only good motives, do not guarantee good results
Không khí tốt và ý định tốt là động lực tốt nhưng nó không đảm bảo kết quả tốt

The engineering approach is having necessary information, strategy, and systems
Việc trang bị thông tin, chiến lược và hệ thống cần thiết là một cách tiếp cận mang tính kỹ thuật

Necessary to have cooperative structure that fits Korean SMEs’ situations in the period of transition
Cần thiết lập một hệ thống hợp tác phù hợp với tình hình chuyển đổi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc
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Đối với Hàn Quốc thì tại sao là Việt Nam?
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