QUẢN LÝ THÔNG TIN
Oracle’s Primavera – Giải pháp quản lý dự án cho kỹ thuật xây dựng

Giới thiệu tiêu chuẩn
Quản lý dự án
(QLDA) mới được
thiết kế đặc biệt
dành cho ngành xây
dựng.

Khi liên quan tới ngân sách và lập tiến độ có nghĩa liên quan
đến sự kiểm soát. Những dự án phải hoạch định nhanh chóng
để tận dụng những cơ hội kinh doanh quan trọng và giữ cho
chi phí thấp. Nhưng những kế hoạch này cũng phải thực thi
tốt để đảm bảo thành công và lâu dài cho công ty của bạn.
Giải pháp Oracle’s Primavera dùng cho xây dựng được thiết kế
đặc biệt để ứng dụng trong ngành kỹ thuật xây dựng. Nó
mang tính chuyên nghiệp cao trong lĩnh vực xây dựng để làm
giảm nhẹ rủi ro của các dự án thông qua công cụ phân tích
tiến độ mạnh mẽ, dự báo chi phí chính xác và liên kết chặt chẽ
giữa những nhà thiết kế, nhà thầu và chủ đầu tư. Nó có các
chức năng phù hợp như là giao diện đồ hoạ trong xây dựng,
những mẫu dự án lập sẵn và những báo cáo tiêu chuẩn để có
thể quản lý một dự án hay một chương trình lớn. Primavera
cho xây dựng sự thật là một giải pháp “tất cả trong một” cho
ngành xây dựng hiện nay.
Oracle’s Primavera được thiết kế cho những tổ chức quản lý
những dự án xây dựng – bao gồm các công ty quản lý xây
dựng, các nhà thầu lớn, công ty kỹ thuật và những công ty
thiết kế xây dựng, kỹ sư, công ty môi giới và xây dựng, các chủ
đầu tư. Từ hoạch định và lập tiến độ, điều khiển dự án và phân
tích chi phí, quản lý tài nguyên và nguyên vật liệu, báo cáo/
phân tích, Oracle’s Primavera đã áp dụng những công nghệ
mới nhất để đáp ứng các nhu cầu của ngành kỹ thuật xây
dựng công nghiệp.

Giải pháp Primavera cho ngành Cơ khí và Xây dựng
Hệ thống quản lý danh mục đầu tư dự án Primavera cho phép bạn lập kế
hoạch, quản lý, kiểm soát, và cung cấp các dự án ở bất kỳ quy mô nào.
Primavera cung cấp cho mỗi bên liên quan một bảng điều khiển chính xác
hợp nhất với các công cụ cần thiết cho việc lập kế hoạch, quản lý, kiểm soát,
và cung cấp dự án và chương trình. Với một giao diện nhất quán, nội dung
và chức năng được cung cấp có thể cấu hình cho từng người dùng hoặc
nhóm người dùng, cho dù ở cấp độ dự án hoặc chương trình nào. Điều này
không chỉ giảm thiểu các yêu cầu đào tạo mà còn cho phép các tổ chức tiêu
chuẩn hóa qui trình hoạt động tốt nhất để mang lại các dự án thành công.
Giải pháp Primavera P6 dành cho hoạch định, quản lý, và lập tiến độ
Quản lý danh mục đầu tư doanh nghiệp Primavera P6 và Quản lý dự án
chuyên nghiệp Primavera P6, các giải pháp quản lý dự án của Oracle dành
cho ngành công nghiệp chuyên sâu, là những sản phẩm quản lý chương
trình và hoạch định dự án mạnh mẽ, dễ sử dụng nhất có sẵn hiện nay. Việc
lập kế hoạch cộng tác với các biểu đồ Gantt tương tác, khả năng hoạch định
và quản lý tài nguyên cho phép bạn quản lý các loại dự án ở mọi quy mô
thông qua một giải pháp duy nhất. Các giải pháp này cung cấp thực thi dự
án có chất lượng ở mọi cấp độ để giúp bạn đáp ứng mục tiêu dự án và chiến
lược kinh doanh.
Giải pháp Primavera dành cho Quản lý hợp đồng
Phần mềm Quản lý hợp đồng Primavera là một phần mềm quản lý tài liệu,
chi phí công việc, và kiểm soát dự án nhằm tăng hiệu quả và tốc độ quản lý
dự án đồng thời giảm sự chậm trễ tiến độ và rủi ro. Nó dựa trên một nền tảng
hợp tác, nghĩa là các nhà quản lý dự án và các chuyên gia kiểm soát dự án có
thể được cảnh báo một RFIs mới, trả lời câu hỏi, những vấn đề tiềm năng, và
các thay đổi ngay lập tức. Việc truy cập thông tin dự án hiện hành mới nhất
(bao gồm cả bản vẽ, bản trình duyệt, và các sự kiện hàng ngày) đều có sẵn.
Với phần mềm Quản lý hợp đồng Primavera, sự trì hoãn tiến độ, rủi ro chi phí
được giảm thiểu tối đa và giảm thời gian hoàn thành. Kết quả là bạn có thể
cải thiện chất lượng và thông tin dự án để giữ chi phí thấp cho khách hàng.

Dễ dàng chưa từng
có với quản lý dự án
và kiểm soát tiến độ
bằng Oracle’s
Primavera .

Oracle’s Primavera cam kết hoàn thiện cách quản lý các dự án xây dựng. Đó là lý
do tại sao mà Oracle’s Primavera cho xây dựng rất dễ dàng sử dụng để quản lý
những dự án dù đơn giản nhất, nhưng cũng bao gồm những chức năng và công
cụ mạnh mẽ để lập các dự án và các chương trình phức tạp nhất của bạn.
Tập trung vào những dự án, Oracle’s Primavera giúp bạn theo dõi sự cộng tác, lập
tiến độ và phân tích mức độ cao với nhiều cấp độ và tiêu chuẩn khác nhau xuyên
suốt tất cả các dự án bằng cách dùng các mẫu lập sẵn. Và với Oracle’s Primavera,
những công ty xây dựng bây giờ có khả năng học hỏi từ các sai lầm và thành công
mang lại lợi ích và thành công nhiều hơn nữa cho các dự án sau này.

Chuyên nghiệp hơn
trong sự liên kết hiệu
quả giữa các biểu đồ
và các báo cáo.

Oracle’s Primavera cho phép bạn tận dụng các thế mạnh trong các báo cáo, sơ đồ
chuyên biệt của ngành xây dựng để cung cấp một hình ảnh chính xác của tiến độ.
Bằng cách nhấn mạnh những thời điểm tới hạn, những công việc quan trọng và
các yêu cầu về nguồn lao động và nguyên vật liệu, Oracle’s Primavera đảm bảo
rằng các thông tin dự án của bạn luôn luôn ngắn gọn súc tích.

Mỗi dự án sẽ làm bạn nổi
tiếng.Và sự thành công của
bạn làm cho chúng tôi nổi
tiếng.

Oracle’s Primavera là một tiêu chuẩn công nghiệp nhằm quản lý những dự
án lớn và chúng tôi đã cống hiến tất cả cho các nhu cầu của khách hàng.
Chúng ta đã đang lắng nghe tất cả các khách hàng của chúng tôi gần 20
năm nay để thấu hiểu tiến trình hoạt động kinh doanh chuyên biệt của họ.
Oracle’s Primavera là một kết quả thực tế: đưa ra các chức năng cốt lõi nhất
cần để hoạch định và quản lý các dự án xây dựng thành công. P3e/c được
đóng gói với những chức năng để đơn giản hoá sự tích hợp tiến độ của nhà
thầu, hoàn thiện khả năng liên kết thông tin giữa các thành viên dự án và
giúp các công ty giảm nhẹ các rủi ro về chi phí, tiến độ các ngưỡng tạo ra lợi
nhuận của dự án.
Oracle’s Primavera tận dụng cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn của ngành để tạo cấu
trúc dự án linh hoạt với các công việc, được phân cấp rõ ràng mã hoá dự án
và nguồn tài nguyên không giới hạn. Các mẫu dự án và số lượng dự án con
không giới hạn được tạo ra nhằm để quản lý chương trình một cách mạch
lạc và toàn diện. Tóm lại, Giải pháp Oracle’s Primavera đơn giản chỉ là công
cụ quản lý trong xây dựng toàn diện mà hữu hiệu nhất.

Công cụ phân tích và lập tiến độ hoàn thiện đảm bảo mục tiêu dự án.
Oracle’s Primavera cho xây dựng giúp người lập dự án định hướng và phân
tích các mối quan hệ dự án phức tạp nhất bằng các sơ đồ PERT và theo dõi
theo kiểu logic. Khi một dự án tiến triển, việc theo dõi và phân tích mối
quan hệ ưu tiên và làm giảm đi hiệu ứng thắt cổ chai cho dự án. Với công cụ
phân tích thông minh “what-if”, Oracle’s Primavera cung cấp các hoạch
định không giới hạn để người lập tiến độ có thể so sánh tiến độ hiện tại của
dự án với lịch trình ban đầu và cải thiện tiến độ để tăng cao sự chính xác của
những dự đoán tương lai.
Hoạch định và triển khai dự án dễ dàng.
Bạn phải nhanh nhẹn và nỗ lực để kiểm soát các dự án của bạn. Thay vì
hoạch định dự án ngay từ các thứ lộn xộn, giám đốc dự án và người lập kế
hoạch có thể ứng dụng từ thực tế tốt nhất khi lập một dự án mới bằng cách
dùng Methodology ManagerTM. Để hỗ trợ hơn cho bạn, Oracle’s Primavera
còn bao gồm những hướng dẫn cập nhật trọn gói, cung cấp đóng gói, hỗ
trợ chuyển đổi dữ liệu và cài đặt và đây là một phương pháp triển khai hệ
thống hiệu quả.
Các công cụ tạo báo cáo chuyên biệt cho ngành xây dựng.
Oracle’s Primavera cho xây dựng có giao diện hỗ trợ phong phú hỗ trợ
người sử dụng để hoạch định và lập tiến độ cho những dự án phức tạp nhất.
Oracle’s Primavera bao gồm các sơ đồ Gantt, PERT, nguồn tài nguyên và các
bảng tính toán chi phí phù hợp cho xây dựng, các công cụ tạo báo cáo theo
tiêu chuẩn của ngành xây dựng, do đó các nhà quản lý dự án có thể dễ dàng
trao đổi thông tin dự án với từ khâu thiết kế đến khi hoàn tất dự án xây
dựng.
Ra quyết định tốt hơn thông qua môi trường hợp tác.
Dù bạn quản lý một dự án đơn giản hay một dự án phức tạp, Oracle’s
Primavera vẫn là một công cụ toàn diện như là đơn giản hóa sự kết hợp các
nhà thầu, nâng cao môi trường cộng tác và P3e/c cũng rất linh hoạt trong
việc hỗ trợ nhóm dự án. Theo dõi dựa trên vai trò thích hợp cho phép những
người tham gia dự án xem chi tiết dự án theo góc độ chuyên môn của họ để
ra quyết định tốt hơn và nhanh hơn.

Nhiều người sử dụng - Môi
trường QLDA với sự tham
gia của nhiều thành viên
đối tác trong các vai trò
quản lý khác nhau.

Quản lý dự án thật sự là một trò chơi thể thao đồng đội. Chủ đầu tư,
những kỹ sư dự án và những người lên tiến độ, các nhà giám đốc dự án,
nhà quản lý, nhà thầu và nhà thầu phụ cần phải giao tiếp và cộng tác với
nhau thật nhanh chóng và hiệu quả để giải quyết tất cả mọi công việc.
Oracle’s Primavera cung cấp khả năng truy cập tập trung để tất cả người
sử dụng có thể tiếp cận thông tin dự án trong cùng một lúc. Nó là một
giải pháp tích hợp các dịch vụ web, Client/Server và các phần mềm máy
tính theo từng chức năng, vai trò đặc biệt để đáp ứng yêu cầu làm việc,
trách nhiệm, kỹ năng trong nhóm dự án.
Những trở ngại của dự án bắt đầu khi những thành viên đội dự án không
thể giao tiếp nhanh chóng, hiệu quả với nhau. Xem mỗi người như một
mắt xích, Oracle’s Primavera làm giảm khả năng thiếu thông tin hoặc
truyền tải thông tin sai lệch để giao tiếp. Oracle’s Primavera cung cấp
thông tin toàn diện để phát triển dự án từ bản tóm tắt dành cho nhà
quản trị cao cấp cho đến xác định chi tiết từng công việc của mỗi thành
viên của nhóm. Nó cho thấy được thông tin, thời gian chính xác và thiết
lập trách nhiệm rõ ràng thông suốt toàn nhóm dự án.

Oracle’s Primavera cho xây dựng - một phần mềm toàn diện
Thông qua các đầy đủ chức năng của Oracle’s Primavera trên môi
trường WEB, Client/ Server, và những giải pháp trên máy tính đơn lẻ,
đây sẽ là một công cụ hoàn hảo cho người sử dụng. Để có được các
thông tin cần có để ra các quyết định chiến lược kinh doanh và cho tất
cả các thành viên thông tin họ cần để hoàn thành dự án đúng thời
gian và trong phạm vi ngân sách đặt ra.
Tích hợp hoàn chỉnh tiến trình Hoạch định - Triển khai - Kiểm soát.
Oracle’s Primavera cho xây dựng là hợp thành từ những cốt lõi được
yêu cầu để hoàn thiện tiến trình Hoạch định-Triền khai - Kiểm soát của
bạn. Oracle’s Primavera cung cấp các ứng dụng tốt nhất cho các tổ
chức để nâng cao hiệu quả quản lý.
Các ứng dụng của chúng tôi hỗ trợ để giúp bạn hoạch định nhiều dự
án, nguồn tài nguyên, nguyên vật liệu và lập tiến độ, triển khai những
dự án hiệu quả đúng với tiến độ xây dựng và kiểm soát những biển số
như là các phạm vi dự án, hợp đồng, chi phí và tiến độ. Oracle’s
Primavera, một giải pháp kiểm soát dự án để đồng bộ tiến độ và ngân
sách với việc rà soát lại thiết kế và những thay đổi của dự án. Tiến độ
của bạn có thể tự động cập nhật khi những thay đổi được chấp nhận.

Mục tiêu của chúng tôi chỉ có
một - đó là mang thành công
đến với dự án của bạn.
“Sử dụng Primavera, các chi
phí phát sinh và tình trạng trì
hoãn được giảm tối đa và thời
gian hoàn thành dự án được
rút ngắn đáng kể. Hơn thế khả
năng cộng tác cao do đó chất
lượng công trình cũng được
nâng cao.”

