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Khảo Sát Phần Mềm Toàn Cầu của BSA —  
Tóm Tắt

Trên thế giới, phần mềm đã  
trở thành một trong những  
công cụ phổ biến và thiết 
yếu nhất mà doanh nghiệp 

sử dụng để thực hiện những nhiệm 
vụ hàng ngày cơ bản nhất của 
mình — từ theo dõi doanh số bán 
hàng, lưu giữ sổ sách, tìm kiếm thị 
trường, giao tiếp với khách hàng, 
cộng tác với đối tác, đến nâng cao 
năng suất. 
Tuy nhiên, người dùng hiện nay 
đang phải chứng kiến những nỗ 
lực mà mình bỏ ra nhằm làm chủ 
các công nghệ tiên tiến bị cản trở 
bởi các mối đe dọa bảo mật nguy 
hại, bao gồm cả việc tiếp xúc với 
phần mềm độc hại. Mối liên hệ chặt 
chẽ giữa tình trạng lây nhiễm phần 
mềm độc hại với việc sử dụng phần 
mềm trái phép ngày càng thể hiện 
rõ ràng hơn. Do vậy, nhiều CIO 
đang dần nhận thức được cái giá 
thực sự của phần mềm trái phép, 
từ đó có các bước đi thiết thực 
nhằm cải thiện quy trình quản lý 
phần mềm. 
Để hiểu rõ hơn về các tác động và 
cơ hội này, BSA đã tiến hành Khảo 
Sát Phần Mềm Toàn Cầu năm với 
sự hợp tác của IDC nhằm xác định 
số lượng và giá trị của phần mềm 
trái phép được cài đặt trên máy tính 
cá nhân tại hơn 110 nền kinh tế 
quốc gia và khu vực. Kết quả cho 
thấy, dù các CIO nhận thức được 
rằng việc sử dụng phần mềm trái 
phép tiềm ẩn rủi ro về bảo mật, 
nhưng vẫn có tới 37% phần mềm 
cài đặt trên máy tính cá nhân là trái 
phép. 

Tình trạng sử dụng phần mềm trái phép tuy có giảm nhẹ, nhưng vẫn còn phổ 
biến.  Dù trên toàn cầu, tỷ lệ cài đặt phần mềm trái phép đã giảm hai phần trăm 
trong hai năm qua, nhưng tỷ lệ sử dụng phần mềm trái phép vẫn ở mức báo động, 
chiếm 37% lượng phần mềm được cài đặt trên máy tính cá nhân. Giá trị thương mại 
tổng thể của phần mềm trái phép cũng đã giảm, nhưng đa số các quốc gia trong 
cuộc khảo sát đều có tỷ lệ phần mềm trái phép từ 50 phần trăm trở lên. Tỷ lệ cao 
này không chỉ làm trì trệ nền kinh tế địa phương do sự tụt hậu trong thời đại công 
nghệ phát triển mạnh mẽ, mà còn cản trở sự tăng trưởng lợi nhuận của công ty và 
gây ra những rủi ro về bảo mật chưa từng thấy. 
Các CIO dần nhận thấy việc sử dụng phần mềm trái phép ngày càng tốn kém 
và gây nhiều rủi ro.  Hiện tại, nguy cơ các tổ chức gặp phải phần mềm độc hại khi 
tiếp nhận hoặc cài đặt một gói phần mềm trái phép hay mua một chiếc máy tính cài 
sẵn phần mềm trái phép là một phần ba. Trung bình, mỗi cuộc tấn công bởi phần 
mềm độc hại có thể tiêu tốn của công ty $2,4 triệu và mất tới 50 ngày để khắc phục. 
Trong trường hợp việc nhiễm phần mềm độc hại khiến công ty phải ngừng hoạt 
động hoặc mất dữ liệu kinh doanh, có thể thương hiệu và danh tiếng của công ty 
cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chi phí cho việc xử lý phần mềm độc hại có 
liên quan đến phần mềm trái phép cũng đang tăng lên. Giờ đây, một công ty có thể 
phải tốn hơn $10.000 cho mỗi máy tính bị nhiễm phần mềm độc hại, và tính tổng 
cộng thì các công ty trên toàn thế giới phải tốn gần $359 tỷ một năm. Hiện tại, lý do 
hàng đầu mà các CIO viện dẫn cho việc đảm bảo  phần mềm trên mạng lưới của họ 
được cấp phép đầy đủ là để tránh các mối đe dọa về bảo mật từ phần mềm độc hại. 
Nâng cao ý thức tuân thủ quy định về phần mềm hiện là một yếu tố thúc đẩy 
nền kinh tế và nhu cầu bảo mật.  Với phí tổn do phần mềm độc hại gây ra ngày 
càng tăng, lãnh đạo các doanh nghiệp đang dần chuyển sang sử dụng phần mềm 
có giấy phép đầy đủ cho phép vá bằng các bản cập nhật mới nhất để làm hàng rào 
phòng thủ chủ chốt chống lại sự xâm nhập của phần mềm độc hại, rò rỉ dữ liệu và 
các rủi ro bảo mật khác. Cũng ngày càng có nhiều lãnh đạo nhận ra rằng việc cải 
thiện khả năng quản lý phần mềm trong toàn bộ tổ chức có thể trở thành một công 
cụ mới mạnh mẽ giúp họ giảm thời gian ngừng hoạt động và gia tăng đáng kể lợi 
nhuận. Trên thực tế, IDC ước tính rằng khi các công ty thực hiện những biện pháp 
thiết thực để cải thiện việc quản lý phần mềm, họ có thể tăng lợi nhuận lên tới 11%. 
Các tổ chức có thể thực hiện các bước đi ý nghĩa ngay hôm nay để cải thiện 
việc quản lý phần mềm và đạt được những lợi ích quan trọng. Để tiếp cận 
những lợi ích này, các tổ chức có thể thực hiện những biện pháp đã được chứng 
minh là hiệu quả nhất trong quản lý tài sản phần mềm (SAM) để cải thiện việc quản 
lý tài sản phần mềm và khai thác tối đa công nghệ của họ. SAM không chỉ giúp các 
CIO đảm bảo rằng phần mềm chạy trên mạng lưới của họ là hợp pháp và được 
cấp phép đầy đủ, mà còn giúp giảm những rủi ro nguy hại trên mạng, cải thiện năng 
suất, giảm thời gian ngừng hoạt động, tập trung quản lý giấy phép và giảm chi phí. 
Theo nghiên cứu, các tổ chức có thể tiết kiệm tới 30% chi phí phần mềm hàng năm 
nhờ triển khai mạnh mẽ chương trình tối ưu hóa SAM và giấy phép phần mềm.  

CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH
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TỶ LỆ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM TRÁI PHÉP  GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI CỦA PHẦN MỀM TRÁI PHÉP (TRIỆU $)
2017 2015 2013 2011 2017 2015 2013 2011

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG
Úc 18% 20% 21% 23%  $540  $579  $743  $763 
Bangladesh 84% 86% 87% 90%  $226  $236  $197  $147 
Brunei 64% 66% 66% 67%  $18  $19  $13  $25 
Trung Quốc 66% 70% 74% 77%  $6.842  $8.657  $8.767  $8.902 
Hồng Kông 38% 41% 43% 43%  $277  $320  $316  $232 
Ấn Độ 56% 58% 60% 63%  $2.474  $2.684  $2.911  $2.930 
Indonesia 83% 84% 84% 86%  $1.095  $1.145  $1.463  $1.467 
Nhật Bản 16% 18% 19% 21%  $982  $994  $1.349  $1.875 
Malaysia 51% 53% 54% 55%  $395  $456  $616  $657 
New Zealand 16% 18% 20% 22%  $62  $66  $78  $99 
Pakistan 83% 84% 85% 86%  $267  $276  $344  $278 
Philippines 64% 67% 69% 70%  $388  $431  $444  $338 
Singapore 27% 30% 32% 33%  $235  $290  $344  $255 
Hàn Quốc 32% 35% 38% 40%  $598  $657  $712  $815 
Sri Lanka 77% 79% 83% 84%  $138  $163  $187  $86 
Đài Loan 34% 36% 38% 37%  $254  $264  $305  $293 
Thái Lan 66% 69% 71% 72%  $714  $738  $869  $852 
Việt Nam 74% 78% 81% 81%  $492  $598  $620  $395 
Các nước Châu Á - Thái 
Bình Dương khác

87% 87% 91% 91%  $442  $491  $763  $589 

TỔNG CHÂU Á - THÁI BÌNH 
DƯƠNG 57% 61% 62% 60%  $16.439  $19.064  $21.041  $20.998 

TRUNG VÀ ĐÔNG ÂU
Albania 74% 73% 75% 75%  $10  $10  $10  $6 
Armenia 85% 86% 86% 88%  $17  $18  $26  $26 
Azerbaijan 81% 84% 85% 87%  $50  $90  $103  $67 
Belarus 82% 85% 86% 87%  $59  $76  $173  $87 
Bosnia 61% 63% 65% 66%  $24  $24  $21  $15 
Bulgaria 57% 60% 63% 64%  $72  $78  $101  $102 
Croatia 50% 51% 52% 53%  $48  $49  $64  $74 
Cộng Hòa Séc 32% 33% 34% 35%  $149  $150  $182  $214 
Estonia 41% 42% 47% 48%  $16  $16  $20  $25 
Cộng Hòa Macedonia 63% 64% 65% 66%  $15  $15  $19  $22 
Georgia 81% 84% 90% 91%  $22  $25  $40  $52 
Hungary 36% 38% 39% 41%  $104  $107  $127  $143 
Kazakhstan 74% 73% 74% 76%  $62  $89  $136  $123 
Latvia 48% 49% 53% 54%  $22  $23  $29  $32 
Litva 50% 51% 53% 54%  $35  $37  $47  $44 
Moldova 83% 86% 90% 90%  $35  $36  $57  $45 
Montenegro 74% 76% 78% 79%  $6  $6  $7  $7 
Ba Lan 46% 48% 51% 53%  $415  $447  $563  $618 
Romania 59% 60% 62% 63%  $151  $161  $208  $207 
Nga 62% 64% 62% 63%  $1.291  $1.341  $2.658  $3.227 
Serbia 66% 67% 69% 72%  $51  $54  $70  $104 
Slovakia 35% 36% 37% 40%  $51  $55  $67  $68 
Slovenia 41% 43% 45% 46%  $28  $30  $41  $51 
Ukraina 80% 82% 83% 84%  $108  $129  $444  $647 
Các nước Trung và Đông 
Âu còn lại

86% 87% 89% 90%  $69  $70  $105  $127 

TỔNG TRUNG VÀ ĐÔNG ÂU 57% 58% 61% 62%  $2.910  $3.136  $5.318  $6.133 

MỸ LATINH
Argentina 67% 69% 69% 69%  $308  $554  $950  $657 
Bolivia 79% 79% 79% 79%  $94  $98  $95  $59 
Brazil 46% 47% 50% 53%  $1.665  $1.770  $2.851  $2.848 
Chile 55% 57% 59% 61%  $283  $296  $378  $382 
Colombia 48% 50% 52% 53%  $241  $281  $396  $295 
Costa Rica 58% 59% 59% 58%  $80  $90  $98  $62 
Cộng Hòa Dominica 75% 76% 75% 76%  $74  $84  $73  $93 
Ecuador 68% 68% 68% 68%  $132  $137  $130  $92 
El Salvador 80% 81% 80% 80%  $61  $63  $72  $58 
Guatemala 78% 79% 79% 79%  $165  $169  $167  $116 
Honduras 75% 75% 74% 73%  $32  $36  $38  $24 
Mexico 49% 52% 54% 57%  $760  $980  $1.211  $1.249 
Nicaragua 81% 82% 82% 79%  $20  $23  $23  $9 
Panama 71% 72% 72% 72%  $112  $117  $120  $74 
Paraguay 83% 84% 84% 83%  $76  $89  $115  $73 
Peru 62% 63% 65% 67%  $190  $210  $249  $209 
Uruguay 67% 68% 68% 68%  $51  $57  $74  $85 
Venezuela 89% 88% 88% 88%  $317  $402  $1.030  $668 
Các nước Mỹ Latinh khác 82% 83% 84% 84%  $296  $331  $352  $406 
TỔNG MỸ LATINH 52% 55% 59% 61%  $4.957  $5.787  $8.422  $7.459 

TỶ LỆ VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI CỦA PHẦN MỀM MÁY TÍNH CÁ NHÂN ĐƯỢC  
CÀI ĐẶT TRÁI PHÉP
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TỶ LỆ PHẦN MỀM ĐƯỢC CÀI ĐẶT TRÁI PHÉP  GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI CỦA PHẦN MỀM TRÁI PHÉP (TRIỆU $)

2017 2015 2013 2011 2017 2015 2013 2011
TRUNG ĐÔNG VÀ CHÂU PHI

Algeria 82% 83% 85% 84%  $70  $84  $102  $83 
Bahrain 52% 54% 53% 54%  $32  $34  $27  $23 
Botswana 80% 79% 79% 80%  $22  $23  $20  $16 
Cameroon 80% 82% 82% 83%  $20  $21  $9  $9 
Ai Cập 59% 61% 62% 61%  $64  $157  $198  $172 
Iraq 85% 85% 86% 86%  $107  $120  $116  $172 
Israel 27% 29% 30% 31%  $165  $161  $177  $192 
Bờ Biển Ngà 79% 80% 80% 81%  $21  $22  $24  $16 
Jordan 55% 56% 57% 58%  $32  $34  $35  $31 
Kenya 74% 76% 78% 78%  $99  $113  $128  $85 
Kuwait 57% 58% 58% 59%  $86  $94  $97  $72 
Liban 69% 70% 71% 71%  $61  $65  $65  $52 
Libya 90% 90% 89% 90%  $66  $65  $50  $60 
Mauritius 52% 54% 55% 57%  $6  $7  $7  $7 
Maroc 64% 65% 66% 66%  $52  $57  $69  $91 
Nigeria 80% 80% 81% 82%  $123  $232  $287  $251 
Oman 60% 60% 60% 61%  $56  $59  $65  $36 
Qatar 47% 48% 49% 50%  $64  $72  $77  $62 
Reunion 38% 39% 39% 40%  $2  $2  $1  $1 
Ả Rập Xê Út 47% 49% 50% 51%  $356  $412  $421  $449 
Senegal 74% 75% 77% 78%  $12  $12  $9  $9 
Nam Phi 32% 33% 34% 35%  $241  $274  $385  $564 
Tunisia 73% 74% 75% 74%  $39  $49  $66  $51 
Thổ Nhĩ Kỳ 56% 58% 60% 62%  $208  $291  $504  $526 
Các Tiểu Vương Quốc Ả 
Rập Thống Nhất

32% 34% 36% 37%  $210  $226  $230  $208 

Yemen 88% 87% 87% 89%  $10  $11  $9  $15 
Zambia 80% 81% 81% 82%  $4  $4  $3  $3 
Zimbabwe 89% 90% 91% 92%  $7  $7  $4  $4 
Các nước Châu Phi khác 83% 84% 85% 86%  $364  $419  $484  $363 
Các nước Trung Đông 
khác

85% 84% 85% 87%  $478  $569  $640  $536 

TỔNG TRUNG ĐÔNG VÀ 
CHÂU PHI 56% 57% 59% 58%  $3.077  $3.696  $4.309  $4.159 

BẮC MỸ
Canada 22% 24% 25% 27%  $819  $893  $1.089  $1.141 
Puerto Rico 41% 41% 42% 42%  $27  $28  $27  $44 
Hoa Kỳ 15% 17% 18% 19%  $8.612  $9.095  $9.737  $9.773 
TỔNG BẮC MỸ 16% 17% 19% 19%  $9.458  $10.016  $10.853  $10.958 

TÂY ÂU
Áo 19% 21% 22% 23%  $121  $131  $173  $226 
Bỉ 22% 23% 24% 24%  $182  $190  $237  $252 
Cộng Hòa Síp 44% 45% 47% 48%  $14  $14  $19  $19 
Đan Mạch 20% 22% 23% 24%  $167  $176  $224  $222 
Phần Lan 22% 24% 24% 25%  $166  $171  $208  $210 
Pháp 32% 34% 36% 37%  $1.996  $2.101  $2.685  $2.754 
Đức 20% 22% 24% 26%  $1.566  $1.720  $2.158  $2.265 
Hy Lạp 61% 63% 62% 61%  $173  $189  $220  $343 
Iceland 44% 46% 48% 48%  $12  $10  $12  $17 
Ireland 29% 32% 33% 34%  $79  $87  $107  $144 
Ý 43% 45% 47% 48%  $1.278  $1.341  $1.747  $1.945 
Luxembourg 17% 19% 20% 20%  $20  $21  $30  $33 
Malta 43% 44% 44% 43%  $4  $4  $5  $7 
Hà Lan 22% 24% 25% 27%  $448  $481  $584  $644 
Na Uy 21% 23% 25% 27%  $159  $178  $248  $289 
Bồ Đào Nha 38% 39% 40% 40%  $137  $145  $180  $245 
Tây Ban Nha 42% 44% 45% 44%  $859  $913  $1.044  $1.216 
Thụy Điển 19% 21% 23% 24%  $260  $288  $397  $461 
Thụy Sĩ 21% 23% 24% 25%  $399  $448  $469  $514 
Liên Hiệp Vương Quốc 
Anh và Bắc Ireland

21% 22% 24%
26%

 $1.421  $1.935  $2.019  $1.943 

TỔNG TÂY ÂU 26% 28% 29% 32%  $9.461  $10.543  $12.766  $13.749 

TỔNG TOÀN CẦU 37% 39% 43% 42%  $46.302  $52.242  $62.709  $63.456 

Liên Minh Châu Âu 28% 29% 31% 33%  $9.982  $11.060 $13.486  $14.433 

Các Nước Nhóm BRIC* 60% 64% 67% 70%  $12.272  $14.452  $17.187  $17.907 
*Các Nước Nhóm BRIC là Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc.
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GIỚI THIỆU VỀ BSA | THE SOFTWARE ALLIANCE
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) là tổ chức hàng đầu hỗ trợ ngành công nghiệp phần mềm toàn cầu trước chính phủ và 
trên thị trường quốc tế. Thành viên của tổ chức là những công ty sáng tạo nhất thế giới, chuyên xây dựng các giải pháp phần mềm 
thúc đẩy nền kinh tế và cải thiện cuộc sống hiện đại. Có trụ sở chính tại Washington, DC và hoạt động tại hơn 60 quốc gia, BSA là 
tổ chức tiên phong trong các chương trình về tuân thủ khuyến khích sử dụng phần mềm hợp pháp và ủng hộ các chính sách công 
nhằm đẩy mạnh đổi mới công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng trong nền kinh tế kỹ thuật số.

TRIỂN KHAI BA GIAI ĐOẠN CHO SAM
Hệ Thống Quản Lý Tài Sản CNTT dựa trên tiêu chuẩn  

ISO/IEC 19770-1:2017. Hệ Thống Quản Lý Tài Sản CNTT  
dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 19770-1:2017

Tiêu chuẩn ISO/IEC 19770-1 phiên bản năm 2017 mang đến phương 
pháp toàn diện để triển khai hệ thống ISO cho SAM một cách hiệu quả. 

DỮ LIỆU ĐÁNG TIN CẬY

Giai đoạn đầu tiên giúp bạn hiểu 
thấu đáo về những gì bạn có, để bạn 
có thể quản lý một cách toàn diện. 
Giai đoạn này bắt đầu bằng việc 
đánh giá phần mềm trên hệ thống để 

thực hiện việc tuân thủ các thỏa thuận cấp phép phần 
mềm. Ngoài quản lý giấy phép, giai đoạn này còn giúp 
các tổ chức phát triển những quy trình cần thiết để quản 
lý thay đổi, quản lý dữ liệu và quản lý bảo mật.

TỐI ƯU HÓA

Giai đoạn thứ ba giúp các tổ chức 
đạt được hiệu quả lớn hơn và tiết 
kiệm chi phí nhiều hơn nữa bằng 
cách tập trung vào các lĩnh vực 
chức năng như quản lý hợp đồng 
và quản lý tài chính.

TÍCH HỢP VÒNG ĐỜI

Giai đoạn thứ hai được xây dựng 
dựa trên giai đoạn đầu tiên và giúp 
các tổ chức đạt được hiệu quả lớn 
hơn và tiết kiệm chi phí nhiều hơn 
bằng cách cải thiện công tác quản 
lý trong toàn bộ vòng đời của tài 
sản CNTT — từ xác định, tới tiếp 
nhận, phát triển, phát hành, triển 
khai, hoạt động và cho nghỉ.
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Các CIO GHI NHẬN NHỮNG LỢI ÍCH HÀNG ĐẦU 
CỦA VIỆC NGHIÊM CHỈNH TUÂN THỦ QUY ĐỊNH 

VỀ PHẦN MỀM
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54% Giảm rủi ro bảo mật

Giảm rủi ro các vấn đề về pháp lý43%

Tăng năng suất của bộ phận CNTT35%

Bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp28%

Thỏa mãn khách hàng hoặc đối tác thương mại26%

Tăng năng suất của người dùng cuối26% Lorem ipsum
Giảm chi phí phần mềm20%

Giảm tình trạng gián đoạn do kiểm tra19%

Xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các nhà cung cấp16%

PHẦN MỀM TRÁI PHÉP CÓ MỐI  
LIÊN HỆ CHẶT CHẼ VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP 
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Nguồn: IDC

SAM Làm Giảm Rủi Ro Trên Mạng và Tăng Lợi Nhuận


