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Sản xuất công nghiệp đang phải đối mặt với những thử 
thách đáng kể trên bước đường dẫn đến thành công.

Áp lực cạnh tranh tăng cao, quy định khắc khe hơn, cộng với một lực lượng 
lao động không ổn định và biến đổi không ngừng đã tạo nên rất nhiều thử 
thách để duy trì sự phát triển và lợi nhuận của doanh nghiệp. Bản chất bất ổn 
về giá cả của thị trường lao động và vật tư khiến các đặc tính dự án cũng thay 
đổi nhanh chóng, thêm vào đó là yêu cấu cao từ phía khách hàng, tất cả hiện 
làm cho thời gian bàn giao cũng như công tác quản lý nguồn lực trở nên kho 
khăn hơn bao giờ hết. Hơn nữa, hệ thống các quy định chặt chẽ cũng đòi hỏi 
các yêu cầu nghiêm ngặt hơn trong báo cáo và kiểm soát.

Đạt được các cam kết về bàn giao dự án có thể là khó khăn trong môi trường 
cạnh tranh cao ngày nay. Vậy làm thế nào để có thể đạt được những mục tiêu 
kinh doanh và sản xuất trong một thị trường đòi hỏi khắt khe thế này? Câu trả 
lời đều ở các giải pháp Primavera của Oracle.

Các giải pháp quản lý danh mục đầu tư dự án Primavera giúp các công ty sản 
xuất công nghiệp đạt được mục tiêu cũng như các cam kết bàn giao trong khi 
vẫn tiến hành tốt nhiệm vụ quản lý rủi ro. Các giải pháp này có thể tổ chức 
hợp lý, tự động hóa, và nâng cao quy trình sản xuất. Bằng cách cung cấp tầm 
nhìn rộng trên toàn dự án, các giải pháp Primavera cho phép các công ty sản 
xuất công nghiệp thường xuyên kiểm tra các yếu tố về nguồn lực, nguồn vật 
liệu, và tiến độ để đảm bảo mỗi giai đoạn trong vòng đời dự án đều có thể đáp  
ứng những thay đổi trong yêu cầu của khách hàng cũng như các dự án được 
bàn giao đúng thời hạn và ngân sách.
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Đáp ứng Nhu cầu Thị trường với 
Giải pháp quản lý Dự án hoàn chỉnh

Các giải pháp Primavera cho 
Sản xuất Công nghiệp

• Quản lý Danh mục Vốn  
Đầu tư Dự án Primavera P6

    

 

• Phân tích rủi ro Primavera  

Primavera là giải pháp chuyên biệt cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý 
dự án. Giải pháp giúp họ quản lý toàn bộ vòng đời các dự án ở mọi quy mô. Theo 
ước tính, đã có những dự án có giá trị trên 6000 tỉ đô la Mỹ được quản lý bằng 
các sản phẩm Primavera. Các công ty thường hướng đến phần mềm quản lý dự 
án Primavera để có thể có được những quyết định đúng đắn trong quản lý danh 
muc đầu tư, đánh giá rủi ro và thù lao dựa trên dự án, đồng thời tiên liệu đầy đủ 
nguồn lực với các kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc. Những giải pháp tối 
ưu này cung cấp các công cụ triển khai và kiểm soát cần thiết để bàn giao dự án 
đúng thời hạn, đúng ngân sách và bảo đảm đúng với thiết kế và chất lượng dự 
tính.

Với các giải pháp Primavera, bạn có thể tìm được câu trả lời cho các câu hỏi sau 
đây và nhiều hơn thế nữa.

Bạn có thỏa mãn hết các yêu cầu của mình về thời gian hoàn thành?

Trách nhiệm của bạn là kiểm soát dự án và đảm bảo thời gian hoàn thành đúng 
hạn. Nếu không thành công sẽ phải đối mặt với nhiều bất lợi và các khoản phạt 
vì chậm trễ. Các giải pháp của Primavera cung cấp một sàn nền chung nhất cho 
phép hiển thị tình trạng của tất cả các dự án. Bạn có thể tra soát tiến trình dự án 
trên một nhóm lớn các đối tác và nhà thầu đồng thời nắm giữ những đo lường 
thực tế để bắt kịp với tiến độ.

Bạn thực hiện côn gt1c quản lý nguồn lực tốt như thế nào?

Với các đơn vị kinh doanh nhỏ và lượng công việc phân bổ và thuê ngoài ngày 
càng tăng, việc quản lý và dự tính các yêu cầu về nguồn lực trở thành một thử 
thách. Các giài pháp Primavera cho phép bạn khảo sát năng suất nguồn lực hiện 
tại và tương lai rộng khắp tất cả các đơn vị và bộ phận để đảm bảo nguồn lực 
thích hợp được khai thác đúng đắn khi cần thiết trong hiện tại cũng như tương lai.
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Làm cách nào để có thể phản ứng nhanh và hiệu quả hơn với thay đổi?

Cần phải đối mặt với rất nhiều thay đổi trong kinh doanh, từ những đặc tính sản 
phẩm, giá cả vật liệu đến phân bổ lao động. Các giải pháp Primavera giúp bạn 
xem xét một thay đổi bất kỳ có thể ảnh hưởng thế nào tiến độ, ngân quỹ, và 
phân bổ nguồn lực. Khả năng ứng phó hiệu quả trước thay đổi sẽ nâng cao sự 
nhanh nhẹn khi phản ứng với những biến động từ phía thị trường, khách hàng 
và quy trình kỹ thuật.

Nên đảm nhận những dự án như thế nào? 

Đấu thầu cho dự án mới bao gồm một khối lượng công việc đáng kể, do đó việc 
theo đuổi những dự án thích hợp là rất quan trọng. Các ứng dụng của Psimav-
era cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết giúp xác định những cơ hội tốt 
nhất để tham gia đấu thầu một cách hiệu quả và thực tế nhất cho các công trình 
phù hợp với mục tiêu chiến lược của công ty. Oracle có thể giúp bạn đảm nhận 
những dự án thích hợp với hiểu biết sâu rộng về những rủi ro và ảnh hưởng của 
từng dự án.

Định mức thiếu sót có thể phá hủy dự án không?

Các giải pháp Primavera giúp chuẩn hóa các quá trình tiến hành và quy trình kỹ 
thuật giữa các đơn vị và bộ phận trong doanh nghiệp. Điều này giúp phát triển 
dòng thông tin và liên kết các quyết định đúng đắn ở mọi cấp độ. Những giải 
pháp này đảm bảo mọi người đều áp dụng đúng tiêu chuẩn, tài liệu và quy trình 
kỹ thuật.

Một giải pháp duy nhất cho 
toàn bộ dự án

Ứng dụng quản lý danh mục 
đầu tư dự án Primavera cung 
cấp một giải pháp đơn nhất cho 
công tác quản lý:
• Danh mục dự án trên toàn 
doanh nghiệp
• Các dự án lớn nhỏ
• Tiến độ, giá cả, nguồn lực và 
hợp đồng
• Giảm thiểu rủi ro và thay đổi
• Báo cáo
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Khám phá sức mạnh của Primavera

Trong 25 năm qua, các ứng dụng của Primavera đã cải tiến phần mềm quản lý dự 
án, danh mục đầu tư, và nguồn lực. Một số tên tuổi lớn trong ngành sản xuất công 
nghiệp bao gồm nhiều lĩnh vực, từ công nghệ cao đến công nghiệp nặng đều phụ 
thuộc vào khả năng bàn giaocác dự án lớn đúng thời hạn.

Đây là giải pháp mạnh mẽ, dễ sử dụng, và có thể khả năng thay đổi để thích ứng với 
quy mô của từng dự án. Những cải tiến của phần mềm Primavera giúp khách hàng 
thiết lập giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của họ. Kết quả là toàn bộ đối 
tác và nhân viên đều có được thông tin cần thiết để tiến hành thực hiện dự án thành 
công.

Lên kế hoạch, quản lý và kiểm soát dự án: Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu 
tư dự án Primavera P6 EPPM

Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án Primavera P6 EPPM  là giải pháp 
mạnh mẽ và ưu việt nhất, dễ sử dụng cho việc ưu tiên hóa, lên kế hoạch, quản lý và 
thực hiện dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Primavera P6 EPPM là giải pháp 
quản lý danh mục đầu tư mang tính tổng thể bao gồm các chức năng đặc thù để có 
thể đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ và kỹ năng của từng thành viên trong nhóm dự án. 
Đây là giải pháp đơn nhất để quản lý các dự án bất kể quy mô. Giải pháp này cũng 
có thể thích ứng tốt với từng độ phức tạp khác nhau trong cùng một dự án, đồng thời 
có khả năng thay đổi thông minh để đáp ứng hàng loạt các vai trò, vị trí và mức độ kỹ 
năng khác nhau của nhóm dự án trong toàn doanh nghiệp.  

Giảm thiểu và phân tích rủi ro: Giải pháp phân tích rủi ro Primavera

Đây là giải pháp phân tích rủi ro trong toàn bộ vòng đời dự án tích hợp cả chức năng 
quản lý chi phí và rủi ro trong tiến độ. Giải pháp này cung cấp một công cụ toàn diện 
trong việc xác định khả năng thành công của dự án, cùng với những phương pháp 
kỹ thuật nhanh chóng và dễ dàng giúp ích cho những kế hoạch ứng phó với rủi ro và 
bất trắc. Giải pháp phân tích rủi ro Primavera cho người dùng một tầm nhìn khách 
quan về những bất trắc phải có, nhờ đó mà người dùng có thể xem xét những biến 
động về chi phí và tiến độ, đồng thời phân tích hiệu quả về chi phí của các kế hoạch 
ứng phó rủi ro.   
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Đáp ứng những yêu cầu về thời gian và hơn thế nữa

Thực tế: Chín trong số mười tập 
đoàn sản xuất khổng lồ trên toàn 
cầu đã sử dụng các ứng dụng của 
Primavera.

Một giải pháp tổng thể

Giải pháp quản lý danh mục đầu tư 
Primavera P6 EPPM cung cấp:

• Cổng truy cập trực tiếp trên nền 
web cho tất cả người dùng
• Các chức năng đa dạng và dễ sử 
dụng
• Bảng điều khiển vượt trội  cho 
phép hiển thị và kiểm soát tốt hơn

Các ứng dụng quản lý dự án, danh mục đàu tư và nguồn lực Primavera dành 
cho sản xuất công nghiệp cung cấp các công cụ mạnh mẽ, giúp:

• Bàn giao dự án đúng chuẩn và đúng thời hạn
• Giảm thiểu rủi ro dự án và chi phí vận hành, tránh các khoản phạt hay khánh 
thành dự án chậm trễ
• Phân bổ nguồn lực thích hợp để tránh lãng phí và nâng cao hiệu suất
• Đánh giá chính xác giá trị dự án hoặc gói thầu để xác định mức độ ưu tiên
• Thích ứng nhanh và hiệu quả với những thay đổi về thị trường, chi phí và đặc 
tính
• Đẩy mạnh sử dụng những phương pháp kỹ thuật phù hợp và đảm bảo tiêu 
chuẩn tiến hành thống nhất trên toàn doanh nghiệp
• Giám sát đội ngũ nhân công thuê ngoài và phân tán để đảm bảo hợp tác hiệu 
quả và báo cáo chính xác
• Cung cấp các báo cáo thực tế về giá trị và hiện trạng cho nhà thầu và bộ phận 
lãnh đạo.



Tầm nhìn kinh doanh cho thành công trên tdoanh nghiệp
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Giải pháp Primavera cung cấp một tầm nhìn nhanh nhạy để lên kế hoạch, quản lý 
và kiểm soát tập dự án – từ kế hoạch mang tính chiến lược đến các bước thực thi 
cuối cùng.
• Nâng cao việc đưa ra quyết sách mang tính chiến lược. Ưu tiên đầu tư dự án 
dựa trên khả năng chịu đụng rủi ro và giới hạn nguồn lực của doanh nghiệp.
• Giám sát hiện trạng dự án và chương trình. Hiển thị tất cả các dự án và chương 
trình trên toàn doanh nghiệp, vì vậy bạn có thể thấy được chính xác hiện trạng dự 
án ra sao, năng suất dự án phát triển như thế nào, và quản lý thay đổi nhanh 
chóng thế nào.
• Đánh giá năng suất dự án. Hiển thị, đánh giá, và cập nhật tức thời các chi tiết dự 
án qua các bản tóm tắt dự án mang tính tương tác cao. Xác định những vấn đề 
liên quan đến dường găng và nhanh chóng thông hiểu những ảnh hưởng của các 
vấn đề đó.
• Phát triển những thay đổi thích hợp khi cần. Xa1x định diễn tiến tiềm tang của 
dự án dựa trên hiện trạng hiện tại của dự án để quyết định những chiến lược và 
hướng giải quyết tốt nhất. Các diễn tiến này có thể được thông báo cho một số 
người dùng chọn lọc.

Về những giải pháp Primavera 
của Oracle
Oracle là nhà cung cấp hàng 
đàu thế giới về các giải pháp 
quản lý dự án cho các doanh 
nghiệp chuyên biệt trong lĩnh 
quản lý dự án. Phần mềm quản 
lý danh mục đầu tư dự án giúp 
các công ty đề xuất, ưu tiên, 
chọn lựa dự án đầu tư và lên kế 
hoạch, quản lý, kiểm soát những 
tập dự án phức tạp nhất.
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• Tối đa hóa nguồn lực. Hiểu rõ phân bổ tất cả nguồn lực trong lực lượng lao 
động mở rộng. Xác định những phẩn bổ vượt định mức cũng như những 
phân bổ chưa hợp lý gây lãng phí về nguồn lực. Phân tích ảnh hưởng của 
những dự án được đề xuất để nâng cao viện lên kế hoạch sử dụng nguồn lực.

• Đảm bảo hợp tác trong nhóm làm việc. Tăng cường thông tin liên lạc trong 
toàn nhóm dự án với thông tin được cập nhật tức thời cho phép được truyền 
tải nhanh chóng và dễ dàng giữa các nhóm thực hiện, các phòng bàn và trong 
toàn lực lượng nhân công mở rộng.

• Giảm thiểu rủi ro dự án. Xác định số lượng rủi ro và bất trắc của dự án, cho 
phép phân tích khả năng ảnh hưởng đến tiến độ, ngân sách, và thời gian bàn 
giao cuối cùng.

• Tái tạo những dự án thành công. Bất cứ nơi đầu có dự án mới bắt đầu – dù 
là trong nội bộ doanh nghiệp hay trong hệ thống mở rộng – Các giải pháp của 
Primavera đảm bảo những phương pháp thống nhất để lập lại hiệu quả các 
dự án. Những ghi chú về giao động chi phí nhân công theo thời gian giúp ước 
lượng quy mô thực hiện và ảnh hưởng của các dự án được đề xuất.

• Hiển thị các giá trị chi phí, tiến độ, nguồn lực. Nâng cao hiệu quả bằng cách 
tích hợp các quy trình và hệ thống. Giái pháp Primavera cung cấp một cơ cấu 
chuẩn để phân tích những dự án và chương trình tên toàn doanh nghiệp.
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Tùy biến đầu tư và thành công dự án với các ứng dụng 
chuyên biệt trong Sản xuất Công nghiệp

Các thử thách trong quản lý dự án và nguồn lực luôn rất đa dạng và khác biệt 
đối với từng dự án. Vậy tại sao lại phải chọn một phần mềm duy nhất cho mọi 
dự án? Chỉ có Oracle có thể cung cấp một sàn điều khiển thông minh giúp 
quản lý nguồn lực và các dự án công nghiệp chuyên biệt nhằm đạt được 
những yêu cầu kinh doanh của bạn.

Sử dụng những giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án Primavera từ 
Oracle sẽ giúp kiểm soát thành công  những thử thách sản xuất công nghiệp 
phức tạp, bao gồm: 
• Cạnh tranh toàn cầu. Với những ứng dụng của Primavera, chất lượng, chi 
phí và thời gian hoàn thành sản phẩm và các dịch vụ đi kèm luôn được đảm 
bảo.
• Tăng lợi nhuận. Những phương pháp kỹ thuật hiệu quả giúp tăng lợi nhuận 
trong một môi trường phức tạp 
• Thay đổi nhu cầu khách hàng.  Xây dựng một hệ thống phân phối phản 
ứng nhanh hơn trong một thị trường luôn biến động
• Sự phát triển tăng vọt trong thị trường tiếp sau. Hỗ trợ các cơ hội lợi 
nhuận cao và hiện thực hóa những lợi ích về doanh thu, lợi nhuận, mối quan 
hệ thân thiết với khách hàng và sự ưu việt trong vận hành.

Oracle hiện đang giúp nhiều công ty trên toàn thế giới xác định và bàn giao 
thành công các dự án và chương trình ngay cả trong những môi trường luật 
lệ phức tạp và khắt khe nhất. Và chúng tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn như 
vậy. Dù thử thách của bạn là gì, bạn có thể tin tưởng vào một thương hiệu duy 
nhất cho một giải pháp đúng đắn nhất là: Oracle

Thực tế: Chín trong số mười tập đoàn 
sản xuất khổng lồ trên toàn cầu đã sử 
dụng các ứng dụng của Primavera.


