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Thực tiễn kinh doanh về chất lượng dữ liệu: Dự án thu hồi vốn đầu tư  

của David Loshin 

 

Tóm tắt 

Mục đích của Sách trắng này là nêu lên tầm quan trọng của chất lượng dữ liệu trong 
môi trường kinh doanh hiện nay. Cuốn sách mô tả cách thức tổ chức cần giải quyết 
quá trình cải tiến chất lượng dữ liệu như thế nào và các giải pháp phần mềm chất 
lượng dữ liệu thông tin được bố trí ở đâu trong quá trình đó. 

Có rất ít nghi ngờ rằng nhu cầu dữ liệu chất lượng cao lan tỏa vào hầu hết các 
chương trình thông tin trung tâm, cho dù chúng phụ thuộc vào các ứng dụng giao 
dịch, hoạt động hay phân tích. Ngoài ra, các sự kiện mới diễn ra và các công nghệ 
được đưa vào có ảnh hưởng tới việc vận hành của các hệ thống cũng như hoạt động 
kinh doanh, tất cả đều phụ thuộc vào việc sử dụng tốt nhất các dữ liệu có chất lượng, 
như: 

• Sự phù hợp qui định, trong đó các tổ chức cần chịu trách nhiệm về chất lượng dữ 
liệu mà mình sử dụng và thông  tin họ đưa ra, 

• Các dự án tái cấu trúc, di cư và hiện đại hóa, trong đó các ứng dụng cũ được cập 
nhật và các dữ liệu hệ thống kế thừa được chuyển vào các ứng dụng mới, 

• Mua bán và sát nhập, trong đó các hệ thống dữ liệu nhiều nguồn được nhập vào 
một khuôn khổ hoạt động duy nhất, 

• Các chương trình tích hợp dữ liệu như Tích hợp dữ liệu khách hàng, tích hợp dữ 
liệu sản phẩm hay chương trình Quản lý dữ liệu chủ khác.  

 

Mặc dù mọi người về cơ bản đều hiểu về nhu cầu đối với dữ liệu chất lượng cao 
nhưng các chuyên gia công nghệ thường phó mặc cho các thiết bị riêng của họ khi 
cần có sự đảm bảo chất lượng cao của dữ liệu. Tuy nhiên, ở một điểm nhất định, việc 
đầu tư phải được thực hiện trên cơ sở hạ tầng cần thiết để có được mức chất lượng 
dữ liệu chấp nhận đo được. Để biện hộ cho việc đầu tư đó, chúng ta phải nói rõ giá trị 
thương mại của chất lượng dữ liệu theo cách cho thấy lợi nhuận trên đầu tư đó. 

 

Thông thường, xây dựng một trường hợp kinh doanh để ngăn ngừa các tác động xấu 
có thể là một thách thức. Tuy nhiên, ngay cả khi không có những sự kiện quan trọng 
cần đến hành động của quản lý cấp cao thì thường cần nhiều hơn là có bằng chứng 
trong tổ chức để xây dựng một trường hợp kinh doanh minh chứng cho các chi phí 
liên quan đến việc cải tiến chất lượng dữ liệu. Cuốn sách này sẽ đưa ra quy trình cho 
việc: 

• Nhận biết các khía cạnh chính trong kinh doanh chịu tác động của dữ liệu chất 
lượng kém 

• Xem xét các phương pháp tiếp cận có thể sử dụng để cải tiến chất lượng dữ liệu 

• Đánh giá các chi phí thực tế trước đây liên quan đến sai sót dữ liệu  



 

• Xác định chi phí để cải thiện chất lượng dữ liệu 

• Lắp ghép tư liệu này vào trường hợp kinh doanh minh chứng cho việc đầu tư vào 
các công cụ chất lượng dữ liệu và phương pháp luận 

 

Chúng tôi xem xét các trường hợp nghiên cứu đưa các phương pháp tiếp cận này vào 
thực tiễn, sau đó tổng kết lại thành phương pháp để xây dựng một trường hợp kinh 
doanh thành  công trong đầu tư vào cải thiện chất lượng dữ liệu. 

 

Thiết lập giá trị của chất lượng thông tin 

Mong đợi của doanh nghiệp và chất lượng dữ liệu 

 

Có một khái niệm phổ biến rằng mục tiêu cải thiện chất lượng dữ liệu nhất thiết có 
nghĩa về giá trị thương mại, và khái niệm này thường đưa đến "bản sao vàng", "nguồn 
sự thật duy nhất", hoặc các dữ liệu tổng thể dự án. Cách tiếp cận này, mặc dù không 
tính đến thực tế rằng chất lượng dữ liệu là chủ quan, và dựa vào việc lỗi dữ liệu liên 
quan như thế nào tới các tác động kinh doanh tiêu cực. Số liệu chất lượng dữ liệu 
khách quan có thể không nhất thiết được gắn với hiệu quả kinh doanh của bạn và xuất 
hiêṇ một số câu hỏi thú vị: 

• Làm thế nào để phân biệt giữa các vấn đề về toàn vẹn dữ liệu tác động cao với tác 
động thấp? 

• Làm thế nào để cô lập nguồn gốc của việc đưa vào các sai sót dữ liệu để khắc phục 
quá trình thay vì điều chỉnh các dữ liệu? 

• Làm thế nào để tương quan giá trị thương mại với tính toàn vẹn của nguồn dữ liệu? 
• Cách tốt nhất để sử dụng các thực hành tích hợp dữ liệu tốt nhất để giải quyết 
những câu hỏi này là gì? 

 

Thách thức này có thể được đặc trưng bởi một sự phân biệt cơ bản giữa kỳ vọng về 
chất lượng dữ liệu và mong đợi kinh doanh. Kỳ vọng chất lượng dữ liệu được biểu thị 
như các quy tắc đo lường các khía cạnh về tính hợp lệ của giá trị dữ liệu: 

 
• Dữ liệu nào còn thiếu hoặc không sử dụng được? 

• Những giá trị dữ liệu nào xung đột? 

• Những hồ sơ nào trùng lặp? 

• Mối liên kết nào còn thiếu? 

 

Ngoài ra, kỳ vọng kinh doanh được thể hiện như các quy tắc đo lường hiệu suất, năng 
suất, hiệu quả của các quá trình, đặt ra các câu hỏi như: 

 
•  Năng suất truyền dữ liêụ bi ̣giảm  thế nào do lỗi? 



 

• Tỷ lệ phần trăm thời gian dùng cho phế liệu và làm lại? 

• Tổn thất giá trị của giao dịch không thành công do thiếu dữ liệu là gì? 

• Làm thế nào chúng ta có thể nhanh chóng đáp ứng với cơ hội kinh doanh? 

  

Để xác định giá trị gia tăng thực của các chương trình chất lượng dữ liệu, sự phù hợp 
với các mong đợi kinh doanh (và giá trị thương mại tương ứng) cần được đo lường 
trong mối quan hệ với các quy tắc chất lượng dữ liệu thành phần của nó. Ta thực hiện 
điều này bằng cách nhận biết các tác động kinh doanh của dữ liệu chất lượng thấp có 
thể được đo lường như thế nào cũng như việc chúng liên quan như thế nào tới các 
nguyên nhân gốc rễ của chúng, sau đó đánh giá chi phí để loại trừ các nguyên nhân 
gốc rễ. Viêc̣ mô tả các tác động kinh doanh cũng như các vấn đề về chất lượng dữ 
liệu tạo ra khuôn khổ cho việc xây dựng trường hợp kinh doanh 

 

Các khía cạnh chất lượng dữ liệu chính 

 

Để có thể tương quan các vấn đề chất lượng dữ liệu với các tác động kinh doanh, 
chúng ta phải có khả năng phân loại những mong đợi về chất lượng dữ liệu cũng như 
các tiêu chí về tác động kinh doanh. Để các nhà phân tích xác định phạm vi của các 
nguyên nhân gốc rễ cơ bản và hoạch định cách thức sử dụng các công cụ để giải 
quyết các vấn đề về chất lượng dữ liệu, điều quan trọng là hiểu được các khía cạnh 
chung về chất lượng dữ liệu này: 

 

• Tính hoàn chỉnh: Tất cả dữ liệu cần thiết có sẵn không? Giá trị dữ liệu còn thiếu hay 
trong tình trạng không sử dụng được? Trong một số trường hợp, dữ liệu bị thiếu không 
thích hợp như khi thông tin còn thiếu là quan trọng với một quá trình kinh doanh cụ thể 
thì tính hoàn chỉnh trở thành một vấn đề. 

   

• Sự phù hợp: Có mong đợi là giá trị dữ liệu phù hợp với định dạng quy định không ? Nếu 
có thì làm cho tất cả các giá trị tuân theo các định dạng đó? Duy trì sự phù hợp với các 
định dạng cụ thể là điều quan trọng trong thể hiện dữ liệu, trình bày, tổng hợp báo cáo, 
tìm kiếm và thiết lập các mối quan hệ quan trọng. 

 

• Tính nhất quán: Trường hợp dữ liệu riêng biệt có cung cấp thông tin trái ngược về cùng 
một đối tượng dữ liệu cơ bản không? Các giá trị có nhất quán trong toàn bộ các bộ dữ 
liệu không? Các thuộc tính phụ thuộc lẫn nhau có luôn phản ánh thích hợp tính nhất 
quán mong đợi của chúng không?  Sự không thống nhất giữa các giá trị dữ liệu sẽ làm 
hại các tổ chức cố gắng dung hòa giữa các hệ thống và ứng dụng khác nhau.  

 

• Tính chính xác: Các đối tượng dữ liệu có đại diện chính xác cho các giá trị “thế giới 
thực” mà chúng được mong đợi để làm mẫu không? Phát âm không đúng tên sản 
phẩm hay tên người, địa chỉ và dữ liệu không kịp thời hay không cập nhật có thể tác 
động đến các ứng dụng vận hành và phân tích. 



 

 

• Trùng lặp:  Có nhiều đại diện không cần thiết cho cùng một đối tượng dữ liệu trong tập 
dữ liệu của bạn hay không? Việc không thể duy trì một đại diện duy nhất cho mỗi thực 
thể trong hệ thống của bạn đặt ra nhiều lỗ hổng bảo mật và rủi ro. 

 

• Tính toàn vẹn: Dữ liệu nào bị mất mối liên kết quan hệ quan trọng? Không có khả năng 
kết nối các hồ sơ liên quan với nhau có thể thực sự tạo ra sự trùng lặp trong hệ thống 
của bạn. Không chỉ vậy, vì nhiều giá trị được rút ra từ phân tích kết nối và các mối quan 
hệ, việc không có khả năng liên kết ngay các dữ liệu đồng thời sẽ cản trở việc phân 
tích hữu ích này.  

 

Sử dụng công nghệ chất lượng dữ liệu để cải thiện dữ liệu của bạn  

Hiểu về các thước đo chất lượng dữ liệu quan trọng là bước đầu tiên để cải thiện chất 
lượng dữ liệu. Việc có khả năng tách biệt các sai sót dữ liệu theo khía cạnh hay phân 
loại cho phép nhà phân tích và phát triển áp dụng các kỹ thuật cải thiện sử dụng các 
công cụ chất lượng để cải thiện thông tin cũng như các quá trình tạo lập và vận dụng 
thông tin đó. Hãy kiểm tra nhanh một số kỹ thuật chất lượng dữ liệu sau đó xem xét 
các loại công cụ sử dụng cho các kỹ thuật này. 

 

Kỹ thuật chất lượng dữ liệu 

 

Có nhiều chính sách và quy trình có thể sử dụng cho việc cải tiến chất lượng dữ liệu 
liên tục, chủ động. Tuy nhiên, những chương trình thành công nhất sử dụng một số kỹ 
thuật đơn giản cho phép phát hiện, đánh giá, khắc phục và báo cáo các phép đo cơ 
bản và cải tiến liên tục. 

 

Phân tích và đánh giá sự bất thường 

 

Trước khi thực hiện bất kỳ việc cải thiện thông tin nào, trước tiên phải phân biệt được 
dữ liệu “tốt” và “kém”. Cố gắng định lượng chất lượng dữ liệu là một quá trình phân tích 
và phát hiện. Việc phân tích bao gồm xem xét khách quan các giá trị dữ liệu, tập hợp 
dữ liệu thông qua các biện pháp định lượng và xem xét phân tích. Trong khi nhà phân 
tích dữ liệu không nhất thiết phải có khả năng chỉ ra mọi trường hợp dữ liệu không 
hoàn thiện, thi ̀khả năng ghi lại các tình huống trong đó giá trị dữ liệu có vẻ không phụ 
thuộc vào laị đưa ra cách truyền đạt các trường hợp này tới các chuyên gia liên quan, 
những người mà kiến thức của họ có thể xác nhận sự tồn tại các vấn đề về dữ liệu. 

 

Tiêu chuẩn hóa dữ liệu 

 

Nhiều vấn đề dữ liệu là do những trường hợp có sai lệch nhỏ trong việc trình bày giá 
trị dữ liệu dẫn đến nhầm lẫn hay không rõ ràng. Ví dụ, xét các cách thức định dạng số 



 

điện thoại khác nhau trên hình 1. Một số trường hợp có các con số, một số lại có các 
ký tự chữ cái, và tất cả đều sử dụng các ký tự đặc biệt khác nhau để phân tách, chúng 
ta đều nhận ra đó là số điện thoại. 
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Hình 1: Các định dạng khác nhau thể hiện số điện thoại 

 

Tuy nhiên, để xác định các con số này có chính xác hay không (có thể bằng cách so 
sánh chúng với danh bạ khách hàng chính)  hoặc xem có số bị trùng không khi mỗi 
nhà cung cấp chỉ nên có một số điện thoại, giá trị phải được phân tích thành các phân 
khúc thành phần (mã vùng, trao đổi và đường dây), sau đó chuyển thành định dạng 
chuẩn. 

 

Phân tích sự tương đồng (hợp) 

 

Vấn đề chất lượng dữ liệu phổ biến liên quan đến hai mặt của một đồng xu: khi có 
nhiều trường hợp dữ liệu thực sự đề cập đến cùng môṭ thực thể thế giới thực, hoặc 
nhận thức của một công nhân trí thức hoặc môṭ ứng dụng không có hồ sơ cho một 
thực thể thế giới thực trong khi thực tế nó thực sự có. Cả hai vấn đề này đều là kết 
quả của việc sao chép gần đúng. Trong trường hợp đầu tiên, tương tự, những đại 
diện hơi biến thể về các giá trị dữ liệu có thể đã được vô tình đưa vào hệ thống, trong 
khi ở trường hợp thứ hai, một biến thể nhẹ về đại diện ngăn cản việc xác định sự kết 
hợp chính xác của hồ sơ hiện có trong bộ dữ liệu. 

 

Cả hai vấn đề này được giải quyết thông qua một quá trình gọi là phân tích hay phối 
hợp tương đồng, trong đó mức độ tương đương giữa bất kỳ yếu tố nào trong hai hồ 
sơ được cho điểm, chủ yếu dựa trên sự kết hợp gần đúng có trọng số giữa một tập 
hợp các giá trị thuộc tính giữa hai hồ sơ. Nếu số điểm cao hơn một ngưỡng cụ thể, hai 
hồ sơ được coi là một kết hợp và được trình bày cho khách hàng cuối như một khả 
năng tốt nhất để đại diện cho cùng một thực thể. Chỉ có thông qua phân tích tương 
đồng, những sai lệch nhỏ mới được nhận biết và các giá trị dữ liệu được kết nối và 
sau đó được làm sạch. 

 

Đánh giá và báo cáo chất lượng dữ liệu 

 

Rất khó để cải tiến một quá trình mà không có phương tiện để đo lường quá trình đó. 
Ngoài ra, rất khó để đo lường sự cải tiến liên tục khi không thể theo dõi hiệu năng một 



 

cách thường xuyên. Về mặt này, rất cần xác định các thước đo chất lượng dữ liệu liên 
quan có thể được đo thông qua một quá trình đánh giá, và các kết quả thu được được 
báo cáo cho các bên liên quan thích  hợp. 

 

Các công cụ chất lượng dữ liệu 

 

Để giải quyết các nhu cầu khắc phục này, chúng ta cần sử dụng các công cụ/công 
nghệ chất lượng dữ liệu sau đây để đạt được mục tiêu chất lượng: 

 

Hồ sơ dữ liệu 

 

Hồ sơ dữ liệu là một tập hợp các thuật toán dùng cho phân tích thống kê và đánh giá 
chất lượng giá trị dữ liệu trong một tập hợp dữ liệu, cũng như tìm hiểu các mối quan 
hệ tồn tại giữa các tập hợp dữ liệu trong và giữa các tập dữ liệu. Đối với mỗi cột trong 
bảng, công cụ hồ sơ dữ liệu sẽ cung cấp một phân bố tần suất của các dữ liệu khác 
nhau, đưa ra cái nhìn sâu hơn vào loại và sử dụng của từng cột. Phân tích giữa các 
cột có thể phơi bày những phụ thuộc về giá trị được gán, trong khi phân tích giữa các 
bảng cho thấy các tập giá trị trùng lặp có thể đại diện cho mối quan hệ quan trọng giữa 
các thực thể ngoại, và theo cách này hồ sơ có thể được sử dụng để phân tích và đánh 
giá bất thường. 

 

Hồ sơ dữ liệu cũng có thể được sử dụng để chủ động kiểm tra một tập các nguyên tắc 
kinh doanh xác định (hay phát hiện). Theo cách này chúng ta có thể phân biệt những 
hồ sơ phù hợp với các mong đợi về chất lượng dữ liệu xác định với những hồ sơ 
không phù hợp, chúng lần lượt có thể đóng góp cho các phép đo cơ bản cũng như 
đánh giá liên tục báo cáo chất lượng dữ liệu. 

 

Phân tích cú pháp và tiêu chuẩn hóa 

 

Khả năng thiên bẩm của chúng ta là viêc̣ nhận ra các mô hình quen thuộc góp khả 
năng vào viêc̣ mô tả các biến thể dữ liệu giá trị thuộc cùng một lớp trừu tượng các giá 
trị. Tiếp tục ví dụ của chúng ta trong hình 1, người ta nhận ra các số điện thoại bởi vì 
đây là các dạng thường xuyên được sử dụng. May mắn là, nếu chúng ta có khả năng 
mô tả các mô hình định dạng có thể được sử dụng để thể hiêṇ tất cả các đối tượng dữ 
liệu khác (ví dụ như tên người, Mô tả sản phẩm, v.v), thi ̀chúng ta có thể sử dụng một 
công cụ chất lượng dữ liệu để phân tích các giá trị dữ liệu phù hợp với moị mô hình và 
thậm chí biến chúng thành một dạng chuẩn hóa, đơn biêṭ – daṇg sẽ đơn giản hóa việc 
đánh giá, phân tích tương tự và quá trình làm sạch. Phân tích cú pháp dựa trên mô 
hình có thể tự động nhận dạng và tiêu chuẩn hóa tiếp theo các thành phần giá trị có ý 
nghĩa. 

 

 



 

Tương tự và liên kết 

 

Viêc̣ cố gắng so sánh từng bản ghi với tất cả các bản khác để cho số điểm tương tự 
không chỉ quá tham vọng mà còn tốn thời gian và phải tính toán sâu. Hầu hết các bộ 
công cụ chất lượng dữ liệu sử dụng các thuật toán cao cấp để chặn các bản ghi có 
nhiều khả năng chứa các kết hợp vào các tập nhỏ hơn, và rồi các phương pháp tiếp 
cận khác nhau được sử dụng để đo tính tương tự. Nhận biết các bản ghi tương tự 
trong cùng một tập dữ liệu cũng có nghĩa là các bản ghi bị trùng lặp và có thể được 
làm sạch và/hoặc loại bỏ. Viêc̣ nhận biết các bản ghi tương tự trong các tập khác nhau 
có thể chỉ ra liên kết giữa các tập dữ liệu, giúp thuận lợi cho việc làm sạch, phát hiện 
có hiểu biết, kỹ thuật đảo ngược và tổng hợp dữ liệu chủ. 

 

Đánh giá và giám sát 

 

Giá trị của việc sử dụng các công cụ này để định lượng sự có mặt của các sai sót dữ 
liệu ngày càng tăng khi có một khung khổ đã được xác định tốt cho việc thu thập và 
báo cáo các thống kê chất lượng dữ liệu. Một số công cụ tiếp xúc tốt với các công cụ 
yêu cầu/báo cáo theo tiêu chuẩn để chứa một bảng điều khiển chất lượng dữ liệu có 
thể được các nhà phân tích chất lượng dữ liệu thông qua để phân tích và khắc phục 
nguyên nhân gốc rễ. 

 

Nhận biết tác động của chất lượng thông tin kém  

Về cơ bản, viêc̣ thu hồi vốn đầu tư vào chất lượng dữ liệu dựa trên những tổn hại thực 
sự xảy ra do sai sót dữ liệu trong vận hành hoạt động kinh doanh . Nếu mục tiêu hoạt 
động của bạn là nhằm tối ưu năng suất và lợi nhuận đồng thời giảm thiểu chi phí và 
rủi ro, thì chúng ta có thể mô tả đặc trưng các tác động thông qua bốn khía cạnh này: 

• Chi phí tăng 

• Doanh thu giảm 

• Lòng tin giảm 

• Rủi ro tăng 

  

Mục tiêu của chúng ta là tối ưu giá trị thông tin dựa trên các tác động đi kèm với từng 
khía cạnh, và nhiệm vụ của chúng ta trong việc xây dựng trường hợp kinh doanh là 
xác định khi nào và ở đâu chất lượng thông tin kém ảnh hưởng một hoặc nhiều biến 
số này. Các tác động này được tổng hợp trên Hình 2. Mô tả này cho phép ta phân loại 
tác động và từ đó xác định công thức đánh giá chi phí thực tế. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Rủi ro pháp lý hay quy định 

• Rủi ro phát triển hệ thống 

• Rủi ro tích hợp thông tin 

•Rủi ro đầu tư 

• Rủi ro sức khỏe 

• Rủi ro riêng tư 

• Rủi ro cạnh tranh 

• Phát hiện gian lận 

 

 

 

•Mất tâp̣ hợp 

•Mất dần khách hàng 

•Mất cơ hội 

•Chi phí/khối lượng tăng 

 •Phát hiện, khắc phục 

•Phòng ngừa 

•Kiểm soát quay vòng 

•Phế liệu và làm lại 

•Phạt 

•Chi trả quá mức 

•Chi phí nguồn lực tăng 

•Trễ hệ thống 

•Khối lượng công việc 
tăng 

•Thời gian quá trình tăng 

 

 

 

•Vấn đề lòng tin tổ chức 

•Ra quyết định suy giảm 

•Khả năng dự đoán thấp 

•Dự báo suy giảm 

•Báo cáo quản lý không phù hợp 

 

 

Hình 2: Tác động của chất lượng dữ liệu kém 

 

Tă
n

g
 r

ủ
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ấ

p
 

Tăng chi phi ́Giảm lợi nhuâṇ 



 

 

Chi phí tăng 

 

Chi phí có thể phát sinh khi giải quyết vấn đề về chất lượng thông tin hoặc bỏ qua chúng. 
Ví dụ, chi phí phát hiện và khắc phục phát sinh khi một vấn đề được nhận biết và chi 
phí này có thể tương đối lớn nhưng không thường xuyên. Hay, chi phí phòng ngừa có 
thể là chi phí gia tăng đang diễn ra và có thể giảm đi khi thời gian trôi qua. 

 

Chi phí kiểm soát quay vòng đi kèm với việc đảm bảo rằng tác động chất lượng dữ liệu 
nằm ngoài tổ chức được giảm thiểu, chẳng hạn phát hiện (của một tổ chức bên ngoài 
như báo chí) rằng các quyết định về các thủ tục y tế được phê chuẩn bởi công ty bảo 
hiểm y tế dựa trên dữ liệu sai, chỉ ra rằng nhu cầu của thành viên không phải luôn được 
đáp ứng đúng. Chi phí kiểm soát quay vòng bao gồm chi phí công khai để giải quyết phát 
hiện, cộng với chi phí bất kỳ phát sinh để sửa chữa ngay các thủ tục nhằm thu hẹp 
khoảng cách nhận thức do phát hiện đó. 

 

Phế liệu và làm lại đề cập tới các chi phí liên quan đến viêc̣ tính toán lại, viêc̣ làm lại 
những gì đã làm và viêc̣ bắt đầu lại. Vấn đề chất lượng thông tin có thể tác động các 
mức độ ứng dụng dịch vụ; nếu những thỏa thuâṇ cấp độ dịch vụ đã xác định rõ không 
được đáp ứng thi ̀hình phạt cho việc không đạt mục tiêu khách quan có thể phát sinh. 
Việc không có khả năng theo dõi đúng tất cả các thông tin đại diện và liên hệ liên quan 
đến các thỏa thuận tài chính với đối tác kinh doanh có thể dẫn đến lỗi kế toán, dẫn đến 
khả năng chi trả quá mức hay thanh toán hóa đơn hai lần. Cuối cùng, nhiều vấn đề có 
thể làm tăng khối lượng công việc trên hệ thống cũng như nguồn nhân lực, dẫn đến 
chậm trễ hệ thống và thời gian xử lý tăng. 

 

  Doanh thu giảm 

 

Không có khả năng phân định môṭ cách đơn nhất các bên trong hệ thống tài chính có thể 
dẫn đến không thể tìm ra các khoản hạch toán nếu không tìm đúng biến, có thể dẫn đến 
chậm thu hồi hoặc mất vốn. Đồng thời, việc không có khả năng phân điṇh đơn nhất các 
hồ sơ khách hàng sẽ làm giảm hiệu lực của moị hệ thống quản lý quan hệ đối tác tiếp 
theo có thể dẫn đến mất dần khách hàng. Dữ liệu tồi có thể gây chậm trễ trong việc 
khai thác thông tin ở thời điểm thích hợp, dẫn đến mất cơ hội, như không thể thực thi các 
giao dịch kịp thời, dừng các nguồn lực không chính xác hay mất cơ hội bán hàng . 

 

Cuối cùng, các vấn đề về chất lượng dữ liệu làm gián đoạn tiến trình công việc đã được 
sắp xếp hợp lý, làm giảm thông lượng và khối lượng, dẫn đến làm tăng chi phí cho mỗi 
khối lượng. Trong môi trường dựa trên khối lượng cao, khối lượng dự đoán liên quan 
để viêc̣ xác định các chi phí trung bình cho mỗi giao dịch, góp phần dự đoán qua viêc̣ 
hoạch định tài nguyên, viêc̣ điṇh giá khối lượng, và những cách khác để tăng lợi nhuận. 

 

Lòng tin giảm 



 

 

 

Quản lý tổ chức là một thế giới chiụ ảnh hưởng lớn bởi thông tin − sử dụng, bảo hộ và 
mô hình sở hữu thông tin. Dữ liệu sai sót tạo ra các vấn đề về lòng tin vào tổ chức dẫn 
đến tâm lý ngờ vực và lo lắng. Khi nhiều dữ liệu được truyền vào nền trí tuệ kinh doanh 
cho các dịch vụ hỗ trợ viêc̣ ra quyết định, dữ liệu không hợp lệ hay không chính xác làm  
tổn hại việc ra quyết định và dự báo. 

 

Dự báo suy giảm có thể tác động đến toàn bộ tổ chức − nhân sự không phù hợp, giảm 
đầu tư vốn cho phần cứng và phần mềm, thiết lập tỷ lệ dịch vụ và giá thành sản phẩm 
không chính xác, v.v… Tuy nhiên, tác động của việc ra quyết định tồi liên quan đến hành 
động thực hiện dựa trên quyết định tồi đó. Khi đánh giá tác động, rất có giá trị khi: 

• Xác định các quyết định kinh doanh cụ thể bị “suy giảm” (gợi ý: sử dụng từ phù hợp 
hơn với tổ chức của bạn) 

• Xác định liêụ các quyết định này có thể quy trực tiếp cho dữ liệu kém (và dữ liệu nào) 

• Chỉ khi bạn có thể quy trực tiếp các quyết định tồi cho dữ liệu kém thì đối tác kinh 
doanh của bạn mới có thể lý giải tác động chi phí thực của quyết định 

 

Rủi ro tăng 

 

Rủi ro pháp lý (ví dụ HIPAA, Sarbanes-Oxley) đưa ra những ràng buộc đi kèm chất 
lượng thông tin với những hình phaṭ xác định rõ đối với sự không tuân thủ. Rủi ro phát 
triển hệ thống đề cập đến khoản đầu tư vào hệ thống xây dựng không thể đưa ra cho 
tới khi khách hàng cuối thỏa mãn với mức độ chất lượng thông tin. Khi cố gắp ghép một 
chương trình quản lý dữ liệu chủ, điều quan trọng là có thể tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ 
thống khác nhau; dữ liệu sai có thể gây tác động tích hợp khi chúng không được giải 
quyết. 

 

Trong liñh vực chăm sóc sức khỏe, có thể có những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng liên 
quan đến dữ liệu không chính xác. Một ví dụ nghiêm trọng là trường hợp của bệnh nhân 
cấy ghép Jesica Santillan, vi ̀thông tin sai về nhóm máu nên đã dẫn đến viêc̣ cấy ghép 
tim−phổi  thất bại, việc này không chỉ dẫn đến cái chết của cô gái mà còn ngăn ngừa các 
bệnh nhân hiểm nghèo khác không được tiếp nhận các bộ phận hiến tặng cần thiết.. 

 

Một ví dụ về rủi ro riêng tư, khía cạnh quy định của HIPAA nhấn mạnh trách nhiệm đạo 
đức của các công ty bảo hiểm y tế trong việc đảm bảo sự riêng tư của bệnh nhân. Viêc̣ 
nắm bắt và quản lý dữ liệu phù hợp liên quan đến người mà thông tin sức khỏe cá nhân 
có thể bị chia sẻ làm tác động tới nhiều khía cạnh cuộc sống của người đó, từ việc bảo 
vệ chống lại xâm phạm thân thể tới sự phân biệt đối xử về công việc làm và các vấn đề 
khác. 

 

Rủi ro gian lận có thể bi ̣giả mạo thông qua các ứng dụng của bạn khi hành vi lừa đảo 
được  thực hiện để khai thác thông tin sai lỗi trong hệ thống. 



 

 

Xây dựng trường hợp kinh doanh 

 

Chương trình cải tiến chất lượng dữ liệu là một cam kết nghiêm túc của tổ chức. Tầm 
quan trọng của nó xứng đáng được truyền đạt hiệu quả tới quản lý doanh nghiệp, người 
sẽ tài trợ cho công nghệ cũng như cơ sở hạ tầng tổ chức để đảm bảo chương trình 
thành công. Và như chúng ta đã xác định được các khía cạnh tác động quan trọng và các 
loại tác động tương ứng liên quan đến chất lượng dữ liệu kém, một số nghiên cứu bổ 
sung có thể dẫn chứng như sau:  

• Định lượng các tác động tài chính xác định, 

• Nguyên nhân gốc rễ thực tế trong việc xử lý thông tin tương quan với những tác động 
này, 

• Các chi phí để khắc phục lỗi quá trình, và 

• Phương pháp ưu tiên và lập kế hoạch các giải pháp cho những vấn đề này. 

 

Chúng ta sẽ tích lũy thông tin này vào một Mẫu tác động, ghi lại những vấn đề, các tác 
động kinh doanh,  hạn định, tất cả sẽ cho phép xác định tác động phát sinh hàng năm. 

 

Xác định tác động 

 

Rất có thể đã có nhận thức nào đó về sự tồn tại của các tác động của chất lượng dữ liệu 
kém. Bằng viêc̣ sử dụng phân loại tác động của chúng tôi, ta có thể bắt đầu xác định 
cách thức các kết quả của những sự kiện chất lượng dữ liệu kém khác nhau được nhóm 
lại với nhau như thế nào, điều này làm đơn giản viêc̣ nghiên cứu cần thiết để xác định tác 
động tài chính. 

 

Nghiên cứu tác động tài chính 

 
Bước tiếp theo trong quá trình này là để có được một cái nhìn cấp độ cao về các tác 
động tài chính thực tế liên quan đến vấn đề này. Bước này kết hợp chuyên môn vấn đề 
với một số công việc phát hiện kiểu cũ. Bởi đang cố gắng có được một đánh giá tác động 
mức cao, chúng tôi có sự linh hoạt nhất định về tính chính xác, và trên thực tế nhiều 
thông tin có liên quan có thể được thu thập trong một thời gian tương đối ngắn. 

 
Giai thoại là nơi khởi đầu tốt đẹp, vì chúng là biểu thị tác động cao, các vấn đề cấp tính 
với tầm nhìn quản lý cao. Dữ liệu lịch sử liên quan đến luồng công việc / quá trình trong 
suốt chuỗi sự kiện dữ liệu quan trọng có thể cung cấp thông tin chi phí / tác động. Để 
hiểu tác động chi phí thực tế, hãy nghiên cứu kỹ sâu hơn vào cốt lõi của câu chuyện, đặt 
ra những loại câu hỏi như: 

• Điều gì về dữ liệu gây ra vấn đề? 

• Vấn đề này lớn đến mức độ nào? 



 

 

• Điều này trước đây đã xảy ra chưa? 

• Bao nhiêu lần? 

• Khi điều này xảy ra trong quá khứ, quá trình sửa chữa nào đã được sử dụng? 

• Việc gì đã được làm để ngăn ngừa tái diễn? 

 

Đồng thời, tham khảo các vấn đề trong bản ghi sự kiện trong hệ thống truy nguyên, báo 
cáo quản lý về phân bổ phâṇ sự giải quyết vấn đề và xem xét các tác động bên ngoài (ví 
dụ, giá cổ phiếu, sự thỏa mãn của khách hàng, quản lý quay vòng) để nhận biết các hạn 
định quan trọng đối với tác động kinh doanh. Câu trả lời cho các câu hỏi kết hợp với 
nghiên cứu sẽ cung cấp hiểu biết về các chi phí định lượng và sẽ được đưa vào Mẫu tác 
động (xem Hình 3). 

 

Vấn đề Hậu quả Tác động kinh 
doanh 

Hạn định  Tác động phát 
sinh hàng 
năm 

 
Mất mã sản phẩm, mô tả sai sản 
phẩm tại điểm nhập dữ liệu  

Không thể 
nhận biết rõ 
sản phẩm đã 
biết dẫn đến 
dự báo không 
chính xác  

Doanh số 
chứng khoán 
chậm hơn 

Chi phí tăng $30,000.00 

  Cổ phiếu ghi đi 
xuống 

Chi phí tăng $20,000.00 

  Hết hàng Thất thu  

  Không có khả 
năng cung cấp 
các đơn hàng 

Thất thu $250,000.00 

  Các chương 
trình khuyến 
mãi thiếu hiệu 
quả 

Tốc độ tiếp 
cận thị 
trường (và 
thất thu) 

$20,000.00 

  Lỗi phân phối 
và làm lại  

Thời gian 
nhân sự 

$24,000.00 

  Chi phí vận 
chuyển 

Chi phí vận 
chuyển tăng 

$78,000.00 

  Giao hàng 
không cần thiết 

Thời gian 
nhân sự 

$23,000.00 

Hình 3: Ví dụ Mẫu tác động 



 

 

Ma trận tác động chất lượng dữ liệu 

 

Mẫu trên Hình 3 phản ánh một ví dụ về cách thức dữ liệu không có giá trị nhập tại một 
điểm trong quá trình quản lý chuỗi cung ứng dẫn đến ba tác động phát sinh tại mỗi trong 
số ba ứng dụng khách hàng khác nhau, Quản lý kho, Khả năng đáp ứng và Logistics. Đối 
với mỗi trong số ba lĩnh vực kinh doanh này, các hạn định tác động tương ứng được nhận 
biết và sau đó dự đoán chi phí liên quan và biểu thị bằng tác động phát sinh hàng năm. 

 

Trong ma trận tác động, mục đích là ghi lại các vấn đề về chất lượng dữ liệu quan trọng, 
xem xét các vấn đề cụ thể xảy ra trong doanh nghiệp và sau đó liệt kê tất cả các tác động 
kinh doanh phát sinh do từng vấn đề này. Khi các tác đôṇg được xác định, ta đơn giản 
hóa quá trình đánh giá chi phí thực tế, cũng được kết hợp trong ma trận. Ma trận kết quả 
cho thấy tổng chi phí phát sinh do chất lượng dữ liệu tồi. 

 

Tương quan giữa tác động với nguyên nhân gốc rễ 

 

Bước tiếp theo trong việc xây dựng trường hợp kinh doanh là theo dõi ngược lại những 
sai sót dữ liệu thông qua dòng xử lý thông tin để xác định dữ liệu sai được đưa vào tại 
điểm nào trong quá trình. Vì nhiều vấn đề về chất lượng dữ liệu rất có khả năng là do lỗi 
quá trình nên việc loại trừ nguồn đưa vào dữ liệu chất lượng kém ở đầu nguồn sẽ cung 
cấp khả năng thu hồi đầu tư lớn hơn so với việc chỉ sửa chữa dữ liệu kém ở cuối nguồn. 

 

Trong ví dụ về chuỗi cung ứng của chúng ta, điều thú vị cần lưu ý là mỗi trong số những 
người sử dụng ứng dụng khách hàng có thể giả định rằng vấn đề của họ là tách biệt 
nhưng tất cả đều bắt nguồn từ cùng một nguyên nhân gốc rễ. Giá trị trong việc đánh giá 
việc đưa sai sót vào quá trình là khi chúng ta có thể cho thấy rằng một vấn đề cốt lõi có 
nhiều tác động, lợi nhuận trên đầu tư của chúng ta cho sửa chữa vấn đề sẽ lớn hơn 
nhiều. 

 

Chi phí sửa chữa 

 

Tính toán ROI không chỉ tính đến lợi ích − nó cũng là yếu tố bắt buộc trong chi phí đi kèm 
với cải tiến. Vì vậy, ta cần nhìn vào các vấn đề cụ thể là nguyên nhân gốc rễ và xem phải 
tốn phí như thế nào để sửa chữa những vấn đề đó. Trong bước này, ta đánh giá các vấn 
đề cụ thể và xây dựng tập hợp các phương án cải tiến ở cấp độ cao, bao gồm cả nhà 
phân tích và phát triển thời gian nhân sự cùng với chi phí để có được các công cụ chất 
lượng dữ liệu. 

 

 

 



 

 

Vấn đề Hậu quả Giải pháp Chi phí phần 
mềm 

Nhân sự 

Mất mã sản phẩm, mô tả sai 
sản phẩm tại điểm nhập dữ liệu  

Không thể nhận 
biết rõ sản phẩm 
đã biết dẫn đến 
dự báo không 
chính xác  

Phân tích cú 
pháp và tiêu 
chuẩn hóa. Hồ 
sơ và công cụ 
theo dõi liên kết 
để làm sạch  

$150,000.00  
cho giấy 
phép 

 

15% bảo trì 
hàng năm 

.75 FTE một 
năm 

 

.15 FTE cho 
bảo trì hàng 
năm 

Hình 4: Ví dụ đánh giá đầu tư giải pháp 

 

Hình 4 thể hiện một ví dụ đánh giá đầu tư giải pháp, ghi lại chi phí cho mỗi giải pháp, cho 
phép phân bổ cải tiến cho vấn đề được ghi lại (và các tác động đi kèm với nó). Vì nhiều 
vấn đề trong doanh nghiệp có thể đòi hỏi cùng một giải pháp nên điều này mở ra khả 
năng về hiệu quả kinh tế quy mô. Nó cũng cho phép ta trả dần đầu tư cả về nhân sự lẫn 
công nghệ cho nhiều lĩnh vực vấn đề, nhờ đó tiếp tục giảm bớt đầu tư thực tế phân bổ 
cho từng khu vực tác động kinh doanh. 

 

Dự đoán thu hồi vốn đầu tư 

 

Hiện tại, ta có hai mẫu vật có thể sử dụng để dự đoán thu hồi vốn đầu tư: ma trận tác 
động và đánh giá giải pháp. Triển khai giải pháp đề xuất sẽ loại trừ một số tác động phát 
sinh hàng năm và do đó, lợi nhuận trên đầu tư có thể được tính là chênh lệch giữa tổng 
của các tác động phát sinh hàng năm và yêu cầu nguồn lực cũng như nhân sự hàng 
năm. 

 

Đổi lại, ta có thể sử dụng các kết quả này để ưu tiên đầu tư và phát triển chương trình. 
Bằng việc xem xét các tiêu chí cung cấp giá trị (ví dụ đầu tư thu lợi lớn nhất, kết quả 
nhanh nhất, chi phí trước mắt thấp nhất), nhà quản lý có thể lựa chọn và hoạch định các 
dự án đầu tư phát triển chương trình chất lượng dữ liệu theo cách thức chiến lược nhất. 

 

 

Các trường hợp thực tiễn cần hoc̣ tâp̣ 

 

Trong mỗi trường hợp nghiên cứu này, các cá nhân đều nhận thức về sự tồn tại của các 
vấn đề chất lượng dữ liệu nhưng lại bị thách thức bởi việc tìm hiểu xem các vấn đề này 
tác động như thế nào tới việc đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình. Quá trình 
nhận biết sai sót dữ liệu, tương quan chúng với các tác động kinh doanh và thiết lập ưu 
tiên cho việc sửa chữa góp phần vào phân bổ ngân sách của tổ chức cho các công cụ 
chất lượng dữ liệu, và quan trọng hơn là, quản lý chất lượng dữ liệu. 



 

 

Công ty dược phẩm 

 

Một chi nhánh của công ty dược phẩm đã phát triển một ứng dụng mới được triển khai 
cho các nhân viên bán hàng nhằm hỗ trợ quá trình kinh doanh và marketing. Tuy nhiên, 
đại diện bán hàng do dự trong việc chấp nhận một ứng dụng bán hàng mới và trong khi 
họ  cho rằng chất lượng dữ liệu không đủ đáp ứng nhu cầu của họ thì không ai có khả 
năng truyền đạt hiệu quả cơ sở do dự của mình cho nhà quản lý cấp cao. 

 

Đánh giá dữ liệu ở cấp độ cao cho thấy một số bất thường tiềm ẩn trong dữ liệu, bao 
gồm: 

• Nhập trùng lặp cho khách hàng, nhà cung cấp và người được cấp nghiên cứu 

• Mất số điện thoại và địa chỉ thông tin liên hệ 

• Sử dụng nhiều giá trị rỗng đại diện (vì “N/A,” “không có” “????”) 

 

Việc đánh giá cho thấy một số tác động liên quan đến những thiếu sót này, bao gồm: 

 

• Rủi ro đầu tư – Khi nghi ngờ của nhân viên bán hàng về chất lượng của dữ liệu đã được 
khẳng định, trong đó các dữ liệu trùng lặp và thiếu thông tin liên hệ sẽ không cải thiện 
doanh số bán hàng và quá trình tiếp thị. Điều này làm rõ rằng sự miễn cưỡng của họ 
trong việc sử dụng các ứng dụng mới chỉ ra rằng đầu tư đáng kể vào sự phát triển ứng 
dụng mới đã được đưa vào thế rủi ro. 

 

• Tuân thủ quy định – Việc đánh giá cho thấy rằng một số khách hàng cũng là người được 
cấp nghiên cứu, bị đặt vào rủi ro tiềm ẩn vô tình vi phạm điều luật liên bang về chống trả 
tiền hoa hồng. 

 

• Khả năng dịch vụ giảm – Dữ liệu trùng lặp và/hoặc thiếu dữ liệu góp phần làm giảm khả 
năng đáp ứng các thỏa thuận đàm phán cấp dịch vụ phía khách hàng. 

 

Như kết quả của việc đánh giá chất lượng dữ liệu và phân tích tác động sau đó, quản lý 
cấp cao thừa nhận rằng các tác động tài chính và rủi ro về việc tuân thủ đảm bảo việc 
đầu tư vào cải tiến chất lượng dữ liệu. Tổ chức đã xác định một vị trí nhân viên có vai trò 
giám sát chương trình chất lượng dữ liệu và đã sử dụng các công cụ chất lượng dữ liệu 
được mua vào việc phân tích, cải tiến và theo dõi chất lượng dữ liệu. 

 

Công ty bảo hiểm y tế 

 

Dữ liệu sai sót đã được truyền vào kho dữ liệu của công ty bảo hiểm y tế này đã dẫn đến 
quyết định sai lầm liên quan đến phí bảo hiểm, tỷ lệ nhà cung cấp, dự báo tài chính, 
cũng như các vấn đề quản lý thành viên và nhóm như bảo lãnh, bán hàng và tiếp thị, và 



 

 

hao hụt thành viên. Ngoài ra, dữ liệu không chính xác và kịp thời tác động đến báo cáo 
quy định, đặt tổ chức vào rủi ro không tuân thủ. 

 

Là một phần của chương trình chất lượng dữ liệu, một hệ thống đơn giản đã được phát 
triển để chủ động kiểm tra một số quy tắc và khẳng định chất lượng dữ liệu trước khi dữ 
liệu được nạp vào kho dữ liệu. Cách tiếp cận được mô tả trong tài liệu này được sử 
dụng để đánh giá tác động chi phí của các vấn đề về chất lượng dữ liệu đã xảy ra để 
cung cấp cơ sở cho việc xác định hiệu quả đầu tư.  

 

Trong khoảng thời gian một năm, việc xác nhận chủ động này nắm bắt được số lượng 
sai sót dữ liệu tương đối lớn, tác động của chúng đã được ngăn chặn do can thiệp sớm. 
Phân tích sau đó cho thấy rằng thu hồi từ việc xác nhận chủ động này gấp từ 6-10 lần 
khoản đầu tư cho phát triển và duy trì ứng dụng xác nhận. 

 

Chính phủ – Bộ Quốc phòng 

 

Như mô tả trong Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về Quản lý chất lượng dữ liệu, một 
đánh giá về tác động chi phí của chất lượng dữ liệu đã được mô tả, với kỳ vọng thiết lập 
bởi quy định rằng chi phí tổng cần được định lượng bất cứ khi nào có thể. Như mô tả 
trong báo cáo, 

 

“… việc không có khả năng phối hợp hồ sơ bảng lương với hồ sơ lao động chính thức có 
thể tiêu tốn hàng triệu bac̣ để chi trả lương quá mức cho những người đào ngũ, tù nhân 
và binh sỹ "ma". Ngoài ra, việc không thể tương quan các đơn hàng mua vào với hóa 
đơn là một vấn đề lớn trong các thanh khoản không khớp. Trong Bộ Quốc phòng, chi phí 
hậu quả, như chi trả quá lương và rải ngân không khớp có thể đủ đáng kể để đảm bảo 
những thay đổi quá mức trong các quá trình, hệ thống, chính sách và quy trình, cũng như 
thiết kế dữ liệu AIS.” 

 

Trong một trường hợp cụ thể, phương pháp tiếp cận đánh giá nhận biết các vấn đề cụ 
thể với dữ liệu Hóa đơn vật liệu (BoM), phương pháp xác định các giải pháp với khuyến 
nghị về việc mua các công cụ chất lượng dữ liệu cụ thể. Lợi ích của giải pháp này bao 
gồm "khả năng nhanh chóng tạo ra các kết quả có ý nghĩa, dễ hiểu đối với người sử 
dụng phù hợp và nhà lãnh đạo,” cũng như tiết kiệm chi phí dự kiến cao nhất là 40% cả về 
thời gian dành cho viêc̣ phản ứng với vấn đề chất lượng dữ liệu chẩn đoán và dữ liệu sai 
được nhập lại. Trong một trường hợp cụ thể, khoản tiết kiệm ròng dự đoán là trên $3,7 
triệu. Điều cũng quan trọng là, “công cụ phân tích chất lượng dữ liệu tự đồng và mức độ 
cấu trúc của phân tích cho phép nhóm dự án định lượng các lợi ích của dự án trong một 
định dạng dành cho các cuộc thảo luận cấp cao.” 

 

 

 



 

 

Công ty viễn thông 

Dữ liệu không chính xác và không hợp lệ có thể gây tai họa cho các công ty định hướng 
dịch vụ, như trong ngành công nghiệp viễn thông. Đối với một công ty viễn thông, việc 
đánh giá chất lượng linh kiện tồn kho, hồ sơ thanh toán và hồ sơ khách hàng bộc lộ một 
số tác động tài chính: 

• Nhiều linh kiện băng thông cao đã bị cấu hình sai, dẫn đến băng thông dịch vụ giảm 

• Có sự khác biệt giữa dịch vụ cung cấp và dịch vụ thực tế theo hóa đơn  

• Thông tin không nhất quán và không hợp lệ về hệ thống tạo ra dung lượng dư thừa ở 
một số khu vực trong khi dung lượng đồng thời bị căng ở những khu vực khác 

 

Như kết quả của phân tích này, viêc̣ đầu tư ngắn hạn cho những nỗ lực về chất lượng dữ 
liệu được lấy từ phương pháp tiếp cận truyền thống hơn là thấy qua viêc̣ đảm bảo doanh 
thu thông qua việc phát hiện hóa đơn thiếu. Công ty viễn thông đã có khả năng thu lợi từ 
việc cải thiện chất lượng dữ liệu: 

• Đảm bảo doanh thu/phân tích hóa đơn thiếu chỉ ra sự tổn thất doanh thu chỉ trên 3 % 
doanh thu cho chất lượng dữ liệu kém 

• 49 mạch băng thông cao cấu hình sai (nhưng giả định là không sử dụng được) đã được 
trả lại sản xuất, từ đó làm tăng băng thông 

• Làm sạch dữ liệu khách hàng cho thấy trên 200,000  khách hàng tiềm năng “chưa biết”  

 

Kết luâṇ: Bắt đầu như thế nào 

Như ta có thể thấy từ các thực tiễn nêu trên, có thể kinh doanh thành công khi đầu tư vào 
chất lượng dữ liệu. Bằng cách đầu tư một lượng nhỏ thời gian phân tích và với sự tài trợ 
của lãnh đạo cấp cao, đây là một phác thảo để xây dựng Trường hợp kinh doanh chất 
lượng dữ liệu của bạn: 

1) Xác định 5 mục tiêu kinh doanh chịu tác động của chất lượng dữ liệu 

2) Đối với mỗi trong số các mục tiêu kinh doanh này: 

a. Xác định khu vực chi phí/tác động cho từng sai sót  

b. Nhận biết các hạn định chính cho các tác động này 

c. Ở cấp độ cao, đánh giá chi phí thực tế liên quan tới vấn đề đó 

3) Đối với từng vấn đề chất lượng dữ liệu: 

a. Xem xét  lựa chọn giải pháp cho vấn đề đó  

b. Xác định chi phí để thực thi 

4) Tìm kiếm lợi thế quy mô để khai thác nhiều lần cùng một giải pháp 
Trong phần kết luận của nghiên cứu này, bạn cần có thông tin chính xác để kết hợp một 
trường hợp kinh doanh không chỉ minh chứng cho khoản đầu tư vào nhân sự và công 
nghệ chất lượng dữ liệu sử dụng trong việc xây dựng chương trình chất lượng thông tin 
mà còn cung cấp phép đo cơ sở và thước đo định hướng kinh doanh có thể dùng để 
hoạch định và đo lường hiệu năng của chương trình đang diễn ra. 


