KẾT NỐI THÔNG TIN
Giải pháp Kinh doanh cho Công nghiệp Dân dụng
Giải Pháp Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Dự án

Đạt đến sự ưu việt
trong vận hành với
những giải pháp quản
lý danh mục đầu tư dự
án mạnh mẽ

Lĩnh vực dân dụng ngày nay xuất hiện nhiều thách thức mới
như việc thay đổi mô hình kinh doanh, gia tăng cạnh tranh,
và mở rộng thị trường mới. Khả năng sản xuất và phân phối
hiệu quả về mặt chi phí của các doanh nghiệp vẫn là một
tiêu chuẩn của thành công.
Mặc dù mức độ phức tạp của ngành công nghiệp ngày một gia tăng, áp lực
vân hành trở nên khắc nghiệt hơn, và sự thiếu hụt nguồn nhân công có tay
nghề, khách hàng vẫn liên tục đòi hỏi những hóa đơn năng lượng thấp. Để
duy trì khách hàng và tăng giá trị cổ phần, những công ty dịch vụ dân dụng
phải ngăn chặn tổn hao về chi phí đồng thời đảm bảo duy trì dịch vụ. Họ cũng
cần xác định những nhu cầu về năng lượng lâu dài bằng cách mở rông vận
hành hoặc cải thiện những chương trình hiện tại để chuẩn bị cho những phát
triển trong tương lai. Vậy làm thế nào một công ty dịch vụ dân dụng có thể
thành công trên thị trường đầy thử thách này? Bằng cách sử dụng những giải
pháp Primavera từ Oracle.
Những ứng dụng của Primavera là những giải pháp quản lý tập dự án hàng
đầu trong lĩnh vực dịch vụ dân dụng. Những giải pháp mạnh mẽ này có thể
giúp bạn lựa chọn, lên kế hoạch và thực hiện dự án hiệu quả trên toàn doanh
nghiệp và tạo những điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành tập dự án bao
gồm hàng loạt các dự án đa dạng khác nhau, từ tạo năng lương đến truyền
tải và phân phối – cũng như đáp ứng nhu cầu của dịch vụ cấp nước. Primavera cung cấp một bộ giải pháp đơn nhất để quản lý rủi ro, bảo trì thường
xuyên, và các dự án mở rộng quan trọng nhiều quy mô. Giải pháp này cũng
giúp cụ thế hóa và đưa vào ứng dụng những phương pháp kỹ thuật tốt nhất
để duy trì thành công.
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Những câu trả lời thực tế cho những vấn đề nan gian nhất
Giải pháp Primavera cho ngành
Công nghiệp Dân dụng

Giải pháp primavera giúp bạn tìm câu trả lời cho những câu trả lời quan trọng này
và hơn thế nữa.

Các công ty cung cấp dịch vụ dân
dụng có thể sử dụng các ứng dụng
quản lý tập dự án của Primavera
trong việc tăng hiệu quả vận hành
trên toàn doanh nghiệp để:
• Quản lý hiệu quả toàn bộ tập dự
án
• Bàn giao những dự án về sản
xuất, truyền tải và phân phối năng
lượng cũng như những dự án kinh
doanh năng lương sạch mới.
• Tiến hành thành công những dự
án mở rộng và bảo trì quan trọng
• Tối ưu nguồn lao động tinh gọn
nhưng kỹ thuật tay nghề cao
• Giám sát phân bổ ngân sách dựa
trên chỉ số thực hiện KPIs
• Nâng cao việc lên kế hoạch và sử
dụng nguồn lực
• Dự đoán và giảm thiểu ảnh
hưởng của thời tiết, sự cạnh tranh
và quy định của chính phủ

Khoản đầu tư nào là phù hợp nhất với những mục tiêu chiến lược của bạn?
Dòng sản phẩm của Primavera giúp bạn xác định những dự án tốt nhấtvà ở một
mức độ rủi ro có thể chấp nhận được để đầu tư trong khi vẫn đảm bảo phù hợp
với các mục tiêu kinh doanh đề ra. Những mô hình kinh doanh mới và những
phân tích danh mục đầu tư rất cần thiết cho việc duy trì tính cạnh tranh cao và mở
rộng thị trường mới. Những giải pháp Primavera cho phép bạn phân tích rủi ro và
thay đổi thông qua mô hình hóa dự án. Bằng cách phát triển hiện trạng và tình
huống giả định, bạn có thể tiếp cận nhiều mô hình tại cùng một thới điểm để dự
đoán những ảnh hưởng tiềm ẩn cũng như những tác động có khả năng xảy ra cho
donh nghiệp.
Làm sao để có thể phản ứng nhanh với những thay đổi của dự án?
Những giải pháp của Primavera cung cấp cho bạn các thông tin dự án mới nhất
ở bất kỳ đau và bất cứ nơi nào. Thông qua một cơ cấu chuẩn có thể đảm bảo
được tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu, Những giải pháp này cung cấp
những thông tinchi1nh xác đến đúng đối tượng vào thời gian cần thiết. Quy trình
đưa ra quyết sách cũng được cải thiện đáng kể. Và khi những thay đổi không
tránh khỏi xảy ra, Những giải pháp Primavera có thể giúp bạn xác định những trì
hoãn và phát triển những kế hoạch thích hợp để tránh tổn thất.
Làm thấ nào để tối giảm ảnh hưởng của nguồn cung ứng lao động giảm
dần?
Chiến lược tốt nhất là tăng năng suất bằng cách lên kế hoạch và phân bổ nguồn
lực hợp lý hơn. Dòng sản phẩm Primavera cung cấp một nền tảng trung tâm
nhằm tăng năng lực tổ chức, cung cấp một cơ cấu chung để quản lý dự án doanh
nghiệp, và giúp nhân công mới nhanh chóng ổn định công việc.
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Những dự án của bạn được thực hiện thế nào?
Bảng điều khiển mạnh mẽ của giải pháp Primavera cung cấp tầm nhìn rõ ràng
và chất lượng cao cho toàn bộ dự án và nguồn lực của bạn trong toàn đơn vị
doanh nghiệp. Điều đó cho phép bạn biết được chính xác dự án đang thực hiện
đến đâu, làm thế nào để nâng cao hiệu quả thực hiện, và có thể quản lý thay
đổi.
Nhóm thự hiện dự án có đang thông tin liên lạc tốt?
Khi làm việc với những đối tác sử dụng những hệ thống lập kế hoạch và tiến độ
riêng biệt có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và sự cộng tác
thực hiện công việc. VỚi nền tảng Primavera, bạn có thể chuẩn hóa các quy
trình trên trong toàn bộ các đơn vị của doanh nghiệp, với đối tác và các nhà thầu
để có thể cùng sử dụng một nguồn thông tin được cập nhật liên tục nhằm nâng
cao thông tin liên lạc và đưa ra quyết sách. Kết quả của những giải pháp nâng
cao tính hợp tác này là việc thực hiện dự án hiệu quả được duy trì trên toàn
doanh nghiệp.

Về những dự án Primavera
cua Oracle
Oracle là nhà cung cấp hàng
đầu về các giải pháp quản lý dự
án cho các ngành công nghiệp
chuyên biệt. Phần mềm quản lý
dự án Primavera giúp các cong
ty đề xuất, ưu tiên và chọn lựa
các dự án đầu tư đồng thời lập
kế hoạch, quản lý và kiểm soát
những dự án và tập dự án phức
tạp nhất.
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“Nếu như trước đây những người lập tiến độ xây dựng bị chìm ngập trong hàng tá tài liệu
giấy khi phải quản lý hàng ngàn hoạt động mỗi tuần thì Primavera bây giờ đã có thể sắp xếp
hợp lý các công tác của họ. Giờ đây, họ chỉ cần chỉ định các hoạt động đơn giản bằng cách
lựa chọn và nhấp chọn nhóm thi công mà họ muốn giao việc.”
Công ty Năng lượng TXU

Khám phá sức mạnh của Primavera
Một bộ giải pháp cho thành
công hoàn chỉnh
Những ứng dụng quản lý dự
án của Primavera cung cấp
một bộ giải pháp duy nhất để
quản lý:
• Tập chương trình
• Những dự án ở mọi quy mô
• Tiến độ, chi phí, nguồn lực,
và hợp đồng
• Giảm thiểu rủi ro
• Quản lý thay đổi

Trong vòng 25 năm, phần mềm quản lý danh mục đầu tư dự án Primavera luôn
dẫn đầu toàn cầu về các giải pháp cho ngành công nghiệp dịch vụ dân dụng.
60% các công ty dịch vụ dân dụng hàng đầu thế giới sử dụng Primavera để quản
lý những dự án quan trọng, và một số các nhà máy năng lượng hạt nhân lớn phụ
thuộc vào giải pháp này để tiến hành thực hiện các hoạt động xoay vòng.
Những giải pháp của Primavera dành cho ngành dịch vụ dân dụng rất mạnh mẽ,
dễ sử dụng và có thể điều chình cho những dự án và chương trình ở mọi quy mô.
Các giải pháp này có thể đáp ứng những nhu cầu dự án của toàn bộ doanh
nghiệp, bao gồm các yêu cầu của những bộ phận thiết kế, bảo trì, cung ứng,
cũng như đầu tư. Những cải tiến của phần mềm Primavera có thể giúp người
dùng triển khai một giải pháp phù hợp. Những thành viên trong nhóm thuộc tất
cả các bộ phận có thể có được thông tin mà họ cần để vận hành thành công một
dự án.
Quản lý danh mục đầu tư tập dự án Primavera EPPM P6
Quản lý danh mục đầu tư tập dự án Primavera EPPM P6 là giải pháp quản lý
chương trình và dự án mạnh mẽ và dễ sử dụng nhất hiện nay. Kỹ thuật vượt trội
của nó có thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện tốt các cam kết về
ngân sách và thời hạn bàn giao bằng cách quản lý tiến độ, nguồn lực và chi phí
trên toàn bộ các dự án và chương trình. Giải pháp giúp thực hiện dự án chất
lượng tốt và cung cấp một tầm nhìn phù hợp ở mọi mức độ cùng với những khả
năng vượt trội sau:
• Truy cập trên nền Web phổ biến với người dùng
• Chức năng phong phú và dễ khai thác
• Bảng điều khiển mạnh cho phép hiển thị tốt hơn
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Phân tích Rủi ro Primavera
Primavera Risk Analysis là một giải pháp phân tích rủi ro trong suốt vòng đời dự
án mà có thể giúp doanh nghiệp thấu hiểu và lập kế hoạch ứng phó với những bất
trắc của tập dự án bằng cách sử dụng hệ thống phân tích chi phí và tiến độ Monte
Carlo. Ứng dụng cung cấp một phương tiện toàn diện để xác định mức độ khả
quan trong thành công của dự án, cùng với những phương pháp kỹ thuật nhanh
chóng và dễ dàng trong việc xác định kế hoạch ứng phó rủi ro.
Các doanh nghiệp có thể hỗ trợ công tác quản lý dự án và lên kế hoạch tài chính
bằng cách mô hình hóa những rủi ro, vàtính toán thời gian có thể hoàn thành. Tất
cả cùng thiệt lập một “tiến độ có khả năng điều chỉnh thích ứng với rủi ro”. đặc biệt
với những rủi ro trong mội trương kinh tế hiện tại. Dạng thức tiến độ như thế trở
nên vô cùng quan trọng hiện nay trong quá trình lập kế hoạch và tiến độ.
Primavera cho những ứng dụng ERP
Những ứng dụng Primavera cho lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
gióng tương ứng với các ứng dụng dễ sử dụng về chi phí và tiến độ mà có thể tích
hợp với các giải pháp quản lý danh mục đầu tư dự án Primavera và các ứng dụng
ERP. Những giải pháp Primavera giúp các doanh nghiệp giảm rủi ro dự án và đảm
bảo bàn giao đúng thời gian cam kết bằng cách dự báo và quản lý hiệu quả chi
phí, tiến độ, và nguồn lực.
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Thực tế: Từ năm 1983, Các giải
pháp của Primavera đã đáp ứng
nhu cầu quản lý danh mục đầu tư
dự án của những công ty dịch vụ
dân dụng lớn nhất thế giới, và 60%
những cong ty dịch vụ dân dụng
hàng đầu đã sử dụng Primavera.

Tầm nhìn kinh doanh thông suốt cho thành công
trên toàn doanh nghiệp
Những giải pháp Primavera cung cấp tầm nhìn kinh doanh thấu đáo cần thiết cho
lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát các dự án – từ việc lựa chọn cơ hội tốt nhất
đến các bước thực hiện cuối cùng.

• Lựa chọn đúng dự án và chương trình. Xác định chiến lược đầu tư cho khả
năng mở rộng, thay đổi năng lượng, cập nhật công nghệ, và liên doanh kết
hợp. Xác định, ưu tiên, và lựa chọn cơ hội đầu tư dựa trên khả năng chịu đựng
rủi ro và hạn mức của nguồn lực.

• Định lượng rủi ro. Những giải pháp của Primavera giúp xác định khả năng
thành công của dự án trong khi vẫn dễ dàng ghi nhân cac kế hoạch ứng phó
với rủi ro. Phân tích rủi ro dựa trên chi phí vât liệu thô, dịch vụ lao động sẵn có,
các dự án cần nhiều chi phí tài chính, những đề xuất thay đổi quy định, và các
cập nhật công nghệ mới. Nhanh chóng đánh giá kỳ hạn của tiến độ và những
rủi ro sắp đến. Lập kế hoạch cho sự xuất hiện của những chướng ngại không
thấy được như thời tiết, sự cố và chậm trễ trong cung cấp.

• Hợp lý hóa quyết sách trong toàn doanh nghiệp: Giải pháp Primavera giúp gán
tất cả các dự án bằng cách xác định phạm vi công việc và tiến hành nó. Màn
hình dễ hiệu chỉnh có thể hiển thị hiện trạng dự án, ngân sách, rủi ro, sự dao
động chi phí và biên bản dự án dựa trên thông tin mới nhất.Tăng cường năng
lực vận hành, lập kế hoạch hiệu quả tiến hành và quản lý mọi hoạt động về mở
rộng, bảo trì, và vi phạm. Hiển thị nhanh hiện trạng dự án thông qua các biểu
đồ dễ hiểu. Nhanh chóng đi vào chi tiết dự án.

• Quản lý chi phí và năng suất: Thiết kế phổ biến của cơ sở dữ liệu trong Primavera cung cấp một cái nhìn tổng thể xuyên suốt toàn dự án. Hiển thị chi phí và
chỉ số RPIs cho mọi dự án. Đánh giá dữ liệu năng suốt dự án trong toàn đơn
vị. Sử dụng bảng điều khiển để sắp xếp hợp lý những quyết định trước khi chi
phí vượt quá tầm kiểm soát. Đánh dấu vùng vấn đề tên biểu đồ, và đi vào
thông tin chi tiết để tạo nên sự thay đổi phù hợp.
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• Hợp tác để có hiệu quả trong thực hiện dự án. Xem xét, phê chuẩn, và kiểm
soát tiến độ trực tuyến từ các bên tham gia dự án. Với tính bảo mật ở cấp độ
ngưởi dùng, từng thành viên trong nhóm dự án – bao gồm những nhà thầu – có
thể thấy và cập nhật thông tin cần thiết.

• Gia tăng sử dụng nguồn lực. Theo dõi nhu cầu về nguồn lực, và xác định yêu
cầu về nhân sự. Những giải pháp Primavera giúp tối ưu hóa việc sử dụng
nguồn lực, trang thiết bị và các kế hoạch về ngân quỹ. Nguồn dữ liệu tập trung
có thể được tiếp cận đối với tất cả mọi người trong nhóm dự án, điều này giúp
nâng cao thông tin liên lạc và dễ dàng xác định những thiếu hụt, đồng thời sắp
xếp hợp lý lao động, vật liệu và trang thiết bị tại công trường. Những giải pháp
này quản lý dễ dàng nguồn lực đa dạng và rông lớn trên toàn bộ nhiều dự án
khác nhau.

• Nhanh chóng thích ứng với thay đối. Hợp lý hóa quy trình đưa ra quyết sách
và quản lý thay đổi nhanh hơn bằng cách tiếp cận thông tin cập nhật trong một
định dạng được hiệu chỉnh ở mơi lúc mọi nơi. Đánh dấu vấn đề, tạo sự thay đổi
mong muốn, tiếp cận thông tin chi tiết, và xem xét khó khăn. Dễ dàng tùy chỉnh
màn hình để đáp ứng nhu cầu của bạn. Chèn chú thích và diễn giải theo khoản
riêng đế có được cách giải quyết nhanh hơn.

• Triển khai quản lý giá trị thu được (EVM): Quản lý các chỉ số giá trị thu được
quan trọng để theo dõi quá trình thi công. Các nhà thầu có thể truy cập vào tiến
độ kịp thời và các thông tin được cập nhật. Tạo báo cáo chuẩn phù hợp với các
yêu cầu quản lý giá trị thu được.

• Kiểm soát hợp đồng và tài liệu: Theo dõi thay đổi và duy trì trách nhiệm giải

Tăng tốc cùng Oracle
Khi lựa chọn giải pháp Primavera, cái mà bạn có không chỉ la
một giải pháp quản lý danh mục
đầu tư dự án hàng đầu. Bạn có
được hàng loạt các dịch vụ và
hỗ trợ để đảm bảo sự thành
công trong vận hành. Oracle –
cũng như hệ thống rộng rãi các
đại diện và đối tác của Primavera – giúp bạn đạt đến thành
công trong thực hiện dự án.
Với kinh nghiệm trong suốt
hàng thập kỷ qua, đội ngũ triển
khai dự án Primavera của
Oracle đã rút được nhiều bài
học quan trọng về thực tế trong
triển khai các hệ thống quản lý
dự án. Khi chọn mua ứng dụng
Primavera, bạn trực tiếp hưởng
lợi từ những kinh nghiệm trên
bởi vì đội ngũ này giúp bạn triển
khai, sử dụng bước đầu, và tối
đa hóa việc sử dụng giải pháp
Primavera.

trình trong toàn nhóm dự án với một hệ thống hợp tác hoàn chỉnh trong quản lý
hợp đồng và tài liệu. Quản lý các nhà thầu tốt hơn bằng cách trực tiếp kiểm soát
năng lực của nhà cung cấp, hiên trạng bảo chứng, yêu cầu thanh toán, với hiện
trạng hợp đồng, và quan sát các tóm tắt. Các cập nhật theo thời gian thực về
các thay đổi đã được phê chuẩn cũng như còn tồn đọng và về những bản cân
đối hợp đồng quan trọng đảm bảo bạn tuân thủ đầy đủ các cam kết.
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Hiệu chỉnh đầu tư và thành công dự án với các ứng dụng
dành cho ngành công nghiệp dân dụng
Không ai đối mặt cùng những thử thách như nhau trong quản lý dự án và
nguồn lực, vậy tại sao phải sử dụng phần mềm đáp ứng yêu cầu cho nhiều
loại dự án khác nhau? Chỉ Oracle mới có một nền tảng quản lý dự án và
nguồn lực toàn diện để có thể đáp ứng nhu cầu chuyên biệt trong lĩnh vực
công nghiệp dân dụng. Khai thác các ứng dụng quản lý danh mục đầu tư dự
án Primavera từ Oracle sẽ giúp điều khiển những thử thách phức tạp trong
ngành dịch vụ dân dụng, bao gồm:
• Xây dụng và mở rộng nhà máy
• Nâng cao việc bảo trì tài sản hiện hữu
• Các yêu cầu theo cam kết mang tính ổn định hơn
• Ảnh hưởng của những hiện tượng tự nhiên, biến động dân số, và việc tập
trung vào nguồn năng lượng sạch
• Một thị trường phức tạp
• Lược giảm năng lực quan trọng do thiếu hụt nguồn lao động có tay nghề
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