
Dễ dàng lập kế hoạch và triển khai dự án 
một cách hiệu quả với chi phí hợp lý

 

Phần mềm giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera



Hiện thực hoá tất cả các dự án
và chương trình chiến lược của bạn
đúng tiến độ trong ngân sách cho phép
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Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera của Oracle cho phép thiết 
lập, định hướng, triển khai các dự án từ quy mô nhỏ và đơn giản cho đến dự án lớn và phức tạp 
của tổ chức một cách thông minh.
Giải pháp Primavera có thể giúp bạn tạo danh mục vốn đầu tư và quản lý tốt hơn thông qua các 
quyết định dựa trên thông tin được cập nhật, trình bày trực quan từ cấp cơ sở theo thời gian thực. 
Bạn có thể xác định xem liệu bạn có đủ nguồn lực và những thành viên nhóm có kỹ năng cần thiết 
để hoàn thành công việc hay không. Giải pháp Primavera cũng giúp đánh giá những rủi ro có thể 
phát sinh và những lợi nhuận mà chiến lược kinh doanh của bạn có thể đạt được. Các nhà quản 
lý có khả năng khả năng quản lý, hợp tác và điều khiển tốt dự án để từ đó có thể quản lý những 
thay đổi, triển khai đúng tiến độ với ngân sách và kết quả mong đợi. Bên cạnh đó, bạn còn có thể 
dễ dàng tham gia mạng lưới doanh nghiệp với khả năng tích hợp linh hoạt của Primavera có sẵn.

Ngày nay những nhà quản lý cần đến những công cụ hữu hiệu cho dự án, giúp giám sát được toàn 
bộ hoạt động để duy trì đúng tiến độ và chuyển giao ngân sách theo cam kết. Các nhà quản lý 
cũng cần có khả năng gắn kết dự án cùng với những nguồn lực sẵn có với các tổ chức có liên 
quan để đảm bảo sự thành công cho dự án.

Các dự án và chương trình kinh doanh yêu cầu ngày càng cao về mặt hiệu quả kinh tế, tạo ra áp 
lực mới cho nhóm thực hiện cần đưa ra những chiến lược hợp lý. Kinh doanh chính là thử thách 
với những phản ứng kịp thời trong thị trường biến động liên tục cũng như sự thay đổi nhu cầu của 
các thành phần kinh tế. Các nhà quản lý cần có dự án được trình bày trực quan hơn để có thể 
phân công nhanh chóng tới các nhóm đối tác và điều phối, cũng như khả năng định hướng các 
thay đổi một cách thành công trong suốt vòng đời dự án.

Để thực hiện được dự án thành công, bạn phải lựa chọn những 
dự án phù hợp với chiến lược kinh doanh. 
Bạn cũng cần phải lập kế hoạch, quản lý và kiểm soát dự án 
một cách hiệu quả dù là dự án lớn hay dự án nhỏ.
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Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu
tư dự án doanh nghiệp Primavera

 

 

 

Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu 
tư dự án Primavera của Oracle là sự 
kết hợp thông minh giữa kỹ năng lãnh 
đạo với nền tảng công nghệ thông tin 
đáp ứng nhu cầu quản lý dự án của 
bạn. Giải pháp này bao gồm:
• Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu 
tư dự án Primavera P6
• Giải pháp quản lý danh mục vốn 
đầu tư dự án Primavera P6 chuyên 
nghiệp
• Quản lý danh mục vốn đầu tư
Primavera
• Phân tích rủi ro Primavera
• Quản lý hợp đồng Primavera
• Quản lý giá trị thu nhập Primavera

Hiện tại: giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera
được 90 trong số 100 kỹ sư công ty xây dựng sử dụng

Quản lý danh mục vốn đầu tư dự án từ ưu tiên
đến hiện thực

Các nhà quản lý phải có cách tiếp cận mang tầm chiến lược trong việc lự chọn, phê chuẩn và 
cấp vốn cho dự án. 
Hơn nữa, cần lựa chọn dự án có tính khả thi nhất, và triển khai một cách hiệu quả trong suốt 
vòng đời của dự án.
Nếu thiếu công cụ cần thiết và phương pháp hữu hiệu bạn sẽ khó lựa chọn được các dự án
phù hợp để thực hiện đúng thời điểm trong khả năng ngân sách. 
Để đi đến thành công, bạn cần có những khả năng sau đây:
• Ưu tiên các dự án dựa trên mục tiêu chiến lược và khả năng gánh chịu rủi ro trong doanh        
nghiệp của bạn đặt ra.
• Sử dụng triệt để các nguồn lực sẵn có.
• Tăng cường hợp tác thông qua phối hợp trong doanh nghiệp và đối tác bên ngoài.
• Quản lý các chương trình kinh doanh quy mô lớn với nhiều nhà cung cấp dịch vụ và nhà thầu       
phụ tham gia
• Tăng năng suất của nhóm cùng với tốc độ thực thi dự án.
• Xuất xưởng những sản phẩm có chất lượng phù hợp với thị hiếu.
• Nâng cao quản trị và giải trình các quy định về thủ tục hành chính.
• Giải quyết những gián đoạn trong trường hợp đột nhiên dự án bị dừng.
• Phòng ngừa và giảm thiểu bồi thường các dự án xây dựng.

Ghi nhớ các dự án để điều hành hiệu quả
Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án Primavera giúp bạn lập kế hoạch thực hiện dự 
án một cách chiến lược và có thể dự báo trước để đem đến cơ hội lý tưởng cho dự án thành 
công. Với Primavera bạn có thể lựa chọn danh mục đầu tư có khả năng kiểm soát rủi ro cao 
nhất. Sau khi dự án và chiến lược kinh doanh phù hợp được xác định và triển khai, bạn có thể 
dự báo chính xác tất cả các chi phí, lịch trình và các nguồn lực cần thiết. Bạn có thể điều chỉnh 
các thành phần dự án một cách dễ dàng khi phát sinh những thay đổi. Bạn cũng có thể bổ 
nhiệm nhân sự thích hợp và nhóm làm việc chuyên nghiệp đem lại giá trị cao cho dự án. Hơn 
thế nữa, thiết kế linh hoạt của Primavera cho phép bạn tuỳ biến và bố trí các ứng dụng đáp 
ứng nhiều vai trò, chức năng, kỹ năng chuyên môn trong tổ chức và nhóm dự án của bạn.

Chỉ với một nền tảng giải pháp duy nhất cho quản lý các dự án thuộc mọi quy mô và cấp độ, 
bạn hoàn toàn có được sự ổn định, thu về hiệu quả xứng đáng với đầu tư công nghệ.
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“Phân tích rủi ro Primavera của Oracle giúp chúng tôi tự tin hơn trong
việc  hiểu rõ những rủi ro và đưa ra báo cáo ngân sách”

 

Paul green, Giám đốc quản lý rủi ro doanh nghiệp, công ty Petrofac Limited

Triển khai dự án đúng thời gian trong khả năng ngân sách cho phép

Duy trì thông tin về mọi mặt của từng dự án là một công việc khá nặng nề 
đối với các công ty.
Nhưng với giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp 
Primavera, các dự án kinh doanh lớn có thể được quản lý một cách hiệu 
quả và cung cấp cho bạn công cụ kiểm soát cần thiết để thực hiện toàn bộ 
vòng đời dự án hoặc chương trình từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc thành 
công

Giải pháp Primavera giúp bạn hợp lý hoá quy trình, nâng cao năng suất, 
thực hiện các dự án nhanh, có chất lượng, và chi phí thấp hơn. Mặc dù rất 
mạnh mẽ nhưng các ứng dụng này dễ sử dụng, có khả năng tăng hiệu quả 
dự án  cũng như năng suất của nhóm thực hiện dự án. Với thời gian thực, 
đảm bảo sự hợp tác bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu, và qua các chức năng 
chuyên nghiệp, các nhóm làm việc của bạn có thể phối hợp với nhau ăn ý 
bằng nỗ lực của họ để đưa ra những quyết định thông minh hơn.

Trong suốt quá trình thực hiện, giải pháp Primavera giúp bạn thích ứng với 
những cấp độ phức tạp khác nhau trong dự án đặc biệt là những thay đổi 
trong môi trường thực hiện dự án. Tầm nhìn thời gian thực vào các dự án 
cho phép bạn đánh giá tác động của những thay đổi và đưa ra ứng phó 
chiến lược. Các giải pháp cũng giúp cho bạn lập kế hoạch và giảm thiểu 
rủi ro bất ngờ. Ngoài ra, bằng cách cho phép trực tiếp giám sát quá trình 
thực hiện và quản lý các đơn đặt hàng do khách hàng thay đổi, bạn hoàn 
toàn có khả năng quản lý liên tục dù cho nhu cầu về nguồn lực và kỹ năng 
quan trọng dao động bất thường.

Người thiết kế chuyên nghiệp cho dự 
án khả thi
Oracle cung cấp giải pháp quản lý danh 
mục vốn đầu tư dự án tốt nhất. Chú trọng 
tới những sứ mệnh của dự án chuyên 
nghiệp cần có bao gồm:

• Kiến trúc và xây dựng
• Hàng không và quốc phòng
• Tiện ích
• Dầu khí hoá lỏng
• Công nghiệp chế tạo
• Lĩnh vực công ích
• Dịch vụ tài chính
• Hoá học

Lý tưởng cho các dự án kinh doanh 
chuyên sâu
Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư 
dự án của Oracle cũng phù hợp với bất kỳ 
dự án kinh doanh chuyên biệt nào của 
các công ty thuộc mọi lĩnh vực
• Quản lý chương trình xây dựng
• Quản lý nợ
• Nghiên cứu và phát triển
hệ thống phần mềm
• Quản lý danh mục vốn đầu tư doanh 
nghiệp
• Lập kế hoạch khai thác nguồn lực đảm 
bảo năng suất hiệu quả
• Thiết kế sản phẩm, sản xuất và triển 
khai chương trình quản lý
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“Nhờ sử dụng giải pháp Primavera của Oracle chúng tôi đã lập kế hoạch cho những dự án lớn của chúng tôi 
rất thành công. Đặc biệt trong quản lý nguồn lực và quản lý rủi ro chúng tôi nhận thấy giải pháp Primavera là 
không thể thiếu vì sự trì hoãn đồng nghĩa với những tổn thất nghiêm trọng”

Tiến sỹ jörg Baumbach, Tổng giám đốc dự án, thiết kế nhà máy và vận hành AVANCIS GmbH & Co. KG

Tập hợp danh mục vốn đầu tư dự án tốt nhất

Giải pháp Primavera giúp bạn hợp lý hoá quy trình, nâng cao năng suất, 
thực hiện các dự án nhanh, có chất lượng, và chi phí thấp hơn. Mặc dù rất 
mạnh mẽ nhưng các ứng dụng này dễ sử dụng, có khả năng tăng hiệu quả 
dự án cùng với nhóm chương trình của bạn. Các nhóm thực hiện dự án có 
thể phối hợp, cùng nỗ lực để đạt tới những quyết định khôn khéo bằng khả 
năng cộng tác mọi lúc mọi nơi theo thời gian thực và mang tính đảm bảo 
cao.

Tập trung những dự án tiềm năng

Để lựa chọn những chương trình và dự án kinh doanh  đúng đắn bạn cần 
những công cụ điều tra hiệu quả nhưng dễ sử dụng nhất. Giải pháp quản lý 
danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera cung cấp cho bạn khả 
năng đánh giá tất cả những khía cạnh của dự án và chương trình trong giai 
đoạn nghiên cứu. Bạn có thể xác định được các nhân tố rủi ro cao như tác 
động của chi tiêu sai và những ảnh hưởng không lường trước của nó đối với 
toàn bộ tiền của và thời gian. Và bạn có được cái nhìn sâu sắc về những gì 
bạn cần biết về tác động mạnh đặc biệt liên quan đến  tiến độ. Primavera 
giúp bạn đánh giá được nguồn lực cần thiết, thời gian, kinh phí, và dòng tiền. 
Bởi vì giải pháp này linh hoạt và có khả năng mở rộng, bạn có thể xử lý bất 
kỳ những phát sinh tăng về số lượng, quy mô, phạm vi, và xem xét những 
khó khăn của dự án và chương trình.

Lựa chọn dự án   để có trị giá cực đại

Để thu về kết quả tốt nhất từ dự án và chương trình đầu tư bạn cần thận 
trọng trong lựa chọn sau  những phân tích kỹ lưỡng. Giải pháp quản lý danh 
mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera cho phép bạn tập trung vào 
dự án thích hợp, sắp xếp các danh mục vốn đầu tư đúng với mục tiêu đặt ra 
trong thị trường lớn năng động. Với Primavera, bạn có thể xác định chính 
xác các dự án có giá trị nhất trong mạng lưới theo thứ tự ưu tiên các dự án 
và chương trình dựa trên tính toán tài chính, khả năng chịu rủi ro, thời gian, 
nguồn lực khan hiếm và các nhân tố liên quan. Cuối cùng, Primavera giúp 
bạn đạt được lợi nhuận tối đa thông qua đầu tư vào các dự án và chương 
trình bạn chọn.

Trường hợp điển hình: 
Công ty Avancis GMBH & CO.KG

Công ty đầu tiên bắt đầu dòng sản phẩm 
tấm phim hợp kim đồng tế bào năng 
lượng mặt trời nâng cao hiệu quả dự án 
và giảm thiểu rủi ro trong xây dựng nhà 
máy.

AVANCIS chuyển sang giải pháp quản lý 
danh mục vốn đầu tư dự án Primavera 
P6 và phân tích rủi ro Primavera, cho 
phép công ty triển khai tốt các biện pháp

• Lắp đặt thiết bị quản lý rủi ro bằng âm 
thanh, giúp giảm thiểu các rủi ro liên 
quan đến dự án như giao hàng chậm trễ 
và thiếu nguồn lực.
• Tăng cường lập kế hoạch dự án một 
cách có phương pháp và tuân thủ lịch 
trình
• Cải thiện tính chính xác trong việc quản 
lý các dự án lớn.
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“Với các phần mềm ứng dụng Primavera của Oracle, chúng tôi đã có thể cải thiện quy trình 
liên lạc nội bộ và thay thế nhiều bảng tính bằng một cơ sở dữ liệu dễ sử dụng cho tất cả các 
thông tin dự án”.

robert Perine, kỹ sư giám sát xây dựng, Sở giao thông vận tải Delaware

Cung cấp hệ thống đồng bộ cho những quyết định khôn 
ngoan

Nhiều công ty thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ tích hợp và ứng dụng chuyên 
nghiệp cho phép các thành viên trong nhóm quản lý dự án đưa ra những 
chương trình và quyết định cần thiết. Với công cụ truy cập thông tin đáng tin 
cậy các nhà quản lý có thể triền khai các dự án đúng tiến độ và trong ngân 
sách dự trù.

Vượt xa những rào cản công nghệ

Nhóm dự án và nhà quản lý chương trình thường xuyên phải tìm ra những 
thông tin hữu dụng mà họ cần để đánh giá đúng tình trạng dự án và đưa ra 
những quyết sách mang tính chiến lược. Thay vì phải lệ thuộc vào những 
thông tin bị phân tán trên những hệ thống khác nhau trong toàn doanh 
nghiệp. Bộ giải pháp và công cụ phân tích của Primavera cung cấp hệ thống 
đồng bộ trực quan minh bạch cùng với các chi tiết dự án và chương trình khả 
thi để đảm bảo hoạch định quản lý thành công. Bởi vì tính linh hoạt của 
Primavera được xây dựng trên tiêu chuẩn công nghiệp mở nên bạn cũng có 
thể dễ dàng tích hợp với phần mềm doanh nghiệp khác như phần mềm quản 
lý tài chính và các ứng dụng quản lý vốn con người

Nâng cao tầm nhìn cho những quyết sách hợp lý hơn

Giải pháp Primavera cung cấp một cái nhìn toàn diện theo thời gian thực của 
tất cả các dự án, giúp thấu hiếu và chủ động đưa ra quyết định kịp thời. Giải 
pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera bao gồm 
kho tập trung thông tin dự án doanh nghiệp. Khi tích hợp với những hệ thống 
khác chẳng hạn như ứng dụng quản lý tài chính, bạn có thể quan sát một 
phiên bản trung thực duy nhất của mỗi dự án. Cá nhân hoá các biểu đồ 
mang đến cái nhìn sâu sắc danh mục đầu tư dự án và phân tích cơ bản cho 
quá trình theo dõi lực lượng lao động nội bộ và bên ngoài để tối đa hoá năng 
suất dự án. Primavera cung cấp công cụ minh bạch để theo dõi dòng tiền lưu 
chuyển của dự án và chương trình cộng với theo dõi hiệu suất so với kế 
hoạch. Với những công cụ dự báo chính xác về ngày hoàn thành dự án và 
chi phí so với dự toán bạn có thể điều chỉnh chiến lược trong suốt vòng đời 
dự án và tự tin đàm phán chuyển giao cho khách hàng. Ngoài ra, Primavera 
cung cấp công cụ thực hành tốt nhất cho phép bạn trình bày tình trạng thực 
tế và giá trị báo cáo các nhà đầu tư và các cơ quan quản lý.

Tiêu điểm: Sở giao thông vận tải 
Delaware

Cơ quan này cần cải thiện quy trình làm 
việc, kiện toàn tổ chức, tăng cường giao 
tiếp liên quan, và mở rộng tầm nhìn dự án

Sau khi triển khai các chương trình ứng 
dụng Primavera của Oracle,
Sở giao thông vận tải Delaware đã được 
hưởng lợi từ

• Loại bỏ hàng chục bảng tính, tinh giản 
quy trình, và nâng cao tính chính xác của 
thông tin
• Tăng cường khả năng trình bày dự án,
năng suất, và đẩy nhanh tiến độ chuyển 
giao
• Tạo điều kiện cho dự án quy hoạch tốt 
hơn và trình chiếu, nâng cao hiệu suất 
hoạt động công và cho phép bổ sung  
nguồn kinh phí.
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Hiện tại: 12 trong số 15 cơ quan nội các Liên bang Mỹ sử dụng giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án 
doanh nghiệp Primavera
Hiện tại: 9 trong số 10 nhà thầu hàng không vũ trụ và quốc phòng sử dụng giải pháp quản lý danh mục vốn 
đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera.

Cho phép tác nghiệp tức thời 

Các nhóm làm việc nội bộ và toàn cầu đều cần tác nghiệp một cách thành 
công để triển khai tất cả những dự án từ nhỏ đến lớn với kết quả chất 
lượng cao nhất. Tuy nhiên trong công việc họ thường khó tiếp cận thông 
tin hoặc chưa có dữ liệu. Dù thế nào các nhóm và nhà quản lý vẫn có trách 
nhiệm đạt được những cột mốc quan trọng và dự án thành công.

Vượt chướng ngại vật để tăng năng suất

Khi nhóm dự án và toàn bộ các chương trình thiếu phương thức hợp tác 
hiệu quả với các đối tác cả ở địa phương và trên toàn cầu thì các dự án 
đều bị tổn thất về năng suất. Nhóm làm việc phải vất vả hơn để điều phối 
và báo cáo các kênh thông tin liên lạc, và như thế có thể dẫn tới kết quả 
bỏ lỡ những cột mốc quan trọng và kết quả dự án kém. Thông thường, 
các nhóm chức năng như xây dựng cống ngầm sử dụng những hệ thống 
độc lập, hoặc họ phải phụ thuộc vào hệ thống dự án kém hiệu quả. Giải 
pháp Primavera giúp cho dự án và nhóm chương trình vượt qua những 
chướng ngại vật này để đạt năng suất.

Liên kết các nhóm với nhau

Giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera 
cho phép liên lạc linh hoạt và cần thiết để hiểu rõ từng cá nhân, tăng năng 
suất nhóm và sự thành công của dự án. Với sự hợp tác thời gian thực 
giữa các nhóm làm việc địa phương và toàn cầu qua các chuỗi giá trị, bạn 
có thể quản lý tốt hơn các nguồn lực, bao gồm cả các nhóm phân tán và 
thuê ngoài, bởi vì tất cả các bên cộng tác được  hiển thị trên cùng một 
trang. Nhà quản lý có thể thông tin những thay đổi về lịch trình hoặc ngân 
sách cho tất cả các nguồn lực chương trình, và các nhóm làm việc có thể 
tham gia thông qua cơ chế thông tin phản hồi mạnh mẽ. Điều này  giúp 
giảm căng thẳng tài chính cùng với những rủi ro trong quá trình thực thi và 
gia tăng sự hài lòng của khách hàng. Và bằng cách nâng cao điều phối, 
bạn có thể tăng năng suất đáp ứng tiến độ dự án và cấp kinh phí cam kết 
trong khi đẩy mạnh triển khai dự án

“Các ứng dụng Primavera của Oracle 
giúp thuận tiện hoá quy trình triển khai 
một hệ thống quản lý dự án… Điều này 
cho phép chúng tôi điều hành nhanh 
hơn, trong khi nâng cao tính minh bạch 
trong toàn bộ dự án sinh thái và đảm 
bảo quy trình thực hiện dự án có thể tái 
lập lại và mang tính nhất quán”.

Gopal Veeramachaneni, Kỹ sư cấp cao 
xây dựng cơ bản Quận Valley Water Las 
Vegas

Trường hợp điển hình: Quận Valley 
Water Las Vegas

Để cấp nước cho thung lũng Las Vegas, 
cơ quan này cần tăng cường thông tin 
liên lạc và giải trình tốt hơn về những dự 
án triển khai.
Với quản lý danh mục vốn đầu tư dự án 
doanh nghiệp Primavera P6 và quản lý 
hợp đồng Primavera của Oracle, cơ 
quan này đã nhận ra:

• Một dự án tổng thể dễ theo dõi cho tất 
cả các bên tham gia và nhà đầu tư
• Nâng cao giải trình tài chính với khách 
hàng
• Cải thiện năng suất thông qua cắt giảm 
nguồn lực cần thiết và chi phí liên quan
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 “Những ứng dụng Primavera của Oracle đã giúp chúng tôi nâng cao hiệu quả và khả năng 
dự đoán trong việc quản lý hợp đồng, cũng như theo đuổi mục tiêu và hiện thực hoá các 
mốc quan trọng trong lịch trình”

Shawn Pressley, Phó giám đốc quản lý và phát triển dự án, công ty đa quốc gia Hill International, Inc.

Nâng cao phản ứng của bạn trong thay đổi thời gian

Thay đổi là điều tất yếu của vòng đời các dự án và chương trình chiến lược 
thuộc mọi quy mô. Nhưng một khi bạn thiếu những công cụ và phương pháp 
để giải quyết thay đổi và đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách hiệu quả 
thì những dự án bị tổn thất và chi phí tăng. Với khả năng và phương pháp 
đúng, bạn có thể đáp ứng một cách tức thời mang tính chiến lược những biến 
động ngoài mong đợi dự án.

Vững bước trước thuỷ triều

Môi trường dự án rất năng động vì vậy các nhà quản lý dự án và chương trình 
cần hiểu được sự không chắc chắn vốn có trong bất kỳ dự án nào. Tuy nhiên,  
việc quản lý thường trở nên mất kiểm soát khi phát sinh thay đổi trong vòng 
đời dự án. Điều này có thể là kết quả của việc xác định yếu kém quy trình 
quản lý thay đổi, thiếu tầm nhìn dự án, và không có những công cụ phân tích 
đủ mạnh. Một khi công tác quản lý không được trang bị tốt để đối mặt với thay 
đổi, dự án sẽ gặp phải những thiếu hụt không cần thiết, hao tổn kinh phí, 
chậm trễ trong việc bàn giao, sự không hài lòng từ phía khách hàng…Nhưng 
Primavera có thể trợ giúp bằng cách cung cấp quy trình quản lý những thay 
đổi hiệu quả và những hiểu biết thấu đáo cần thiết để vượt lên những biến 
động của thủy triều.  

Kiểm soát những thay đổi trong toàn bộ vòng đời dự án

Đối diện với sự thay đổi, bạn có thể tin tưởng ở những giải pháp linh hoạt của 
Primavera để giúp bạn bám sát những nhu cầu phát triển khách hàng và 
những đòi hỏi của thị trường biến động. Bạn có thể dễ dàng điều chỉnh kế 
hoạch dự án để thích ứng với bất kỳ thay đổi nào, và sau đó ngay lập tức 
đánh giá được tác động những điều chỉnh của bạn. Các giải pháp Primavera 
nâng cao tầm nhìn dự án và chương trình , chú trọng vào các vấn đề quan 
trọng và nhu cầu thay đổi. Điều này thúc đẩy cải thiện trách nhiệm giải trình 
giữa các thành viên trong nhóm, và tăng khả năng liên kết các nguồn lực  cho 
tiến trình quản lý thay đổi. Bằng cách này, bạn giảm thiểu rủi ro trong khi giải 
quyết có hiệu quả những thay đổi không tránh khỏi cho ngân sách của bạn, 
phạm vi dự án, nhu cầu khách hàng, và nhiều hơn thế. Với chỉ số hoạt động, 
chỉ số khối, và dữ liệu tài chính trọng điểm theo thời gian thực, bạn có thể 
phân tích sâu và cảnh báo trước để giảm nguy cơ  hao hụt chi phí, chậm tiến 
độ, và bất kỳ khoản phạt hợp đồng nào

Trường hợp điển hình: 
Công ty đa quốc gia Hill International

Công ty quản lý xây dựng lớn thứ tám ở Mỹ 
phải đối mặt với những thử thách phức tạp 
trong quản lý dự án, đặc biệt liên quan đến dự 
án trị giá 400.000.000 USD xây dựng Trung 
tâm Comcast. Công tác quản lý cần thực hiện 
được các công tác như thẩm định thiết kế, 
quản lý tài liệu, ước tính chi phí, lập tiến độ 
cũng như hoàn thành dự án đúng thời hạn và 
ngân sách.

Sau khi triển khai ứng dụng quản lý danh mục 
vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera P6, 
quản lý hợp đồng Primavera, và phân tích rủi 
ro của Oracle, Công ty Hill International đã có 
thể

• Theo dõi chi phí và có được cái nhìn sâu sắc 
về các trình tự thay đổi để đưa ra dự báo chính 
xác

• Xác định được những  khó khăn thường thấy 
trong quá trình thi hành tiến độ và nhanh chóng 
khắc phục

• Duy trì và tuân thủ đúng lịch trình các dự án 

• Giải quyết những thay đổi, thực hiện thanh 
toán đúng hạn, và tránh khiếu lại
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Hiện tại: 13 trong số 15 tổ chức công ích hàng đầu đều sử dụng những giải pháp quản 
lý danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera.
Hiện tại: 10 trong số 10 công ty dầu khí hoá lỏng hàng đầu đều sử dụng những giải 
pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án doanh nghiệp Primavera.

Giữ vững những dự án khả thi dựa trên hướng đi đúng

Những giải pháp quản lý danh mục vốn đầu tư dự án Primavera đưa 
bạn nhập cuộc chơi trước khi chính thức bắt đầu dự án. Những giải 
pháp Primavera được thiết kế dễ triển khai và sử dụng, và cung cấp cho 
bạn cái nhìn sâu sắc khi cần phải đưa ra quyết định đúng và mang tính 
chiến lược về dự án và chương trình ưu tiên. Với Primavera, bạn có 
những công cụ để đánh giá những rủi ro và tiền bồi thường liên quan 
đến dự án để có sự tự tin sắp xếp danh mục vốn đầu tư dự án với giá 
trị kinh doanh cao nhất. Hệ thống một tầm nhìn duy nhất các hoạt động 
dự án và chương trình giúp bạn đưa ra quyết định khôn ngoan để đạt 
hiệu quả cao. Cơ chế tác nghiệp thời gian thực giữ cho các nhóm chạy 
công việc ăn ý nhau, và giữ cho các dự án và chương trình  luôn được 
theo dõi tốt. Hệ thống và phương pháp linh hoạt cùng với cái nhìn bao 
quát về hoạt động kinh doanh giúp bạn có được sự nhạy bén cần thiết 
để thích ứng với những thay đổi một cách hiệu quả.

Lựa chọn những giải pháp toàn diện nhất

Primavera của Oracle là những giải pháp toàn diện nhất cho những tổ 
chức trong lĩnh vực quản lý dự án với những yêu cầu và môi trường 
chuyên nghiệp. Hơn thế nữa, những giải pháp này đủ linh hoạt để tích 
hợp dễ dàng với các ứng dụng doanh nghiệp của Oracal và những nhà 
cung cấp giải pháp khác. Với hệ thống tích hợp vững chắc và là nguồn 
duy nhất độ tin cậy cao cho các dự án, chương trình chiến lược và danh 
mục vốn đầu tư, bạn có thể vượt qua những phương pháp phân tán 
dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong kinh doanh, khả năng dự đoán thấp 
trong điều hành và thực thi dự án, mâu thuẫn trong những quyết định 
cần thiết. Nói tới Oracle là nhắc đến phương pháp tiếp cận đã được 
chứng minh, đưa ra một quy trình kinh doanh tích hợp đồng bộ các ứng 
dụng và công nghệ. Với Oracle bạn có được dự án thực tế và quản lý 
chiến lược tốt nhất, và năng lực để thực hiện những dự án có chất 
lượng đúng thời gian và trong ngân sách dự toán.

Tư vấn Oracle để tăng tốc bước chuyển đổi 
của bạn

Tư vấn Oracle tập trung vào các biện pháp đảm 
bảo sự thành công của các công ty triển khai 
ứng dụng và công nghệ của Oracle. Các 
chuyên gia của chúng tôi đưa ra những  cam kết 
giúp bạn hưởng lợi từ việc quyết định làm đối 
tác với Oracle và đạt được các mục tiêu kinh 
doanh.

Oracle hỗ trợ

Hiện nay hỗ trợ Oracle dẫn đầu ngành công 
nghiệp giúp khách hàng đáp ứng công nghệ và 
mục tiêu kinh của họ. Những chuyên gia cấp 
cao của chúng tôi hỗ trợ theo dõi các bản ghi và 
chiều dài lịch sử của thị trường công nhận các 
phương án trình diễn của chúng tôi cung cấp 
đến bạn là sự hỗ trợ đạt tiêu chuẩn thế giới. Với 
sự hỗ trợ tốt hơn về hạ tầng CNTT dành cho 
quản lý hiệu quả và điều hành vượt trội, dịch vụ 
hỗ trợ Oracle có thể giúp bạn đưa công việc 
kinh doanh của bạn tiến về phía trước.

Đào tạo Oracle

Các khoá học Đại học Oracle học được xây 
dựng phù hợp với rất nhiều  hình thức đào tạo 
để có thể lựa chọn học tập một cách linh động.

Ngoài các khóa học được giảng dạy trong 
phòng học của chúng tôi trên toàn thế giới, 
chúng tôi còn cung cấp các khóa học tương tác 
trực tuyến, tự học, các lớp học ngay tại website 
riêng của bạn, cũng như đào tạo theo yêu cầu.




