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Nâng cao hiệu quả  
dự án, tăng lợi nhuận 
và giải quyết triệt để 
các vấn đề then chốt 
của doanh nghiệp

Để bàn giao dự án thành công, các nhà thầu cùng với kiến trúc sư 
và kỹ sư phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chủ đầu tư 
đưa ra, đồng thời phải tạo ra một cơ chế làm việc cộng tác hiệu 
quả và đảm bảo không bị thiếu hụt nguồn nhân công có tay nghề. 
Chính vì vậy, một giải pháp quản lý dự án với các tính năng mạnh 
mẽ đang là  nhu cầu thiết yếucủa  các doanh nghiệp Thiết kế và 
Xây dựng hiện nay.

Ngày nay, các dự án xây dựng có quy mô và độ phức tạp ngày càng lớn: vòng 

đời của các dự án dài hơn nhưngnguồn nhân công giỏi nghề  lại chưa đủ cung 

cấp , việc thông tin liên lạc và  phối hợp cộng tác của các bên tham gia dự án 

vẫn còn khó khăn. Những thách thức này không giảm bớt trong khi, hơn bao 

giờ hết, các chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu  ngày càng cao.

Giải pháp Oracle Primavera dành cho các doanh nghiệp Thiết kế, kiến trúc và 

xây dựng, cho phép các doanh nghiệp này có thể lập kế hoạch, quản lý quá 

trình thực hiện, kiểm soát và bàn giao dự án thành công. Với giải pháp quản lý 

tập dự án Oracle | Primavera, doanh nghiệp cải tiến được chất lượng dịch vụ 

khách hàng mà không ảnh hưởng tới lợi nhuận của dự án. Để tránh  những 

phát sinh trong quá trình thực hiện, duy trì báo cáo thường xuyên và đảm bảo 

hoàn thành các yêu cầu then chốt của dự án , thì cần phải có một giải pháp trọn 

vẹn nhưng hữu hiệu, cho phép những người tham gia có thể làm việc và cộng 

tác ở mọi lúc mọi nơi, để quản lý toàn bộ dự án bất kể quy mô và độ phức tạp. 

Và giải pháp quản lý dự án của Primavera là  một giải pháp như vậy.
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Giải pháp quản lý dự án hoàn hảo dành cho 
doanh nghiệp của bạn

Kiểm soát tốt để tránh bồi thường hợp đồng
Với các  ứng dụng Primavera, doanh nghiệp có khả năng kiểm soát chặt chẽ toàn 
bộ quy trình làm việc từ việc tiếp nhận thông tin yêu cầu (RFIs) tới thay đổi các 
bước thực hiện. Chức năng quản lý tài liệu và tự động nhắc lịch công tác của 
Primavera tạo ra một môi trường làm việc cộng tác có trách nhiệm cao cho các 
nhóm làm dự án trong toàn doanh nghiệp. Giải pháp Primavera  cũng đảm bảo 
cho các giám đốc quản lý tốt các hợp đồng bổ sung và duy trì các thay đổi trong 
quy trình thực hiện để giảm thiểu bồi thường do chậm bàn giao dự án theo đúng 
hợp đồng.

Tăng cường lợi nhuận bằng cách  chuẩn hóa các quy trình trong doanh 
nghiệp 
Giải pháp Primavera giúp các nhà quản lý chuẩn hoá các quá trình kinh doanh và 
quy trình kỹ thuật xuyên suốt tất cả các  dự án.  Mọi thành viên đều sử dụng 
những công cụ giống nhau để  trao đổi thông tin, từ đó nâng cao khả năng cộng 
tác và điều hành dự án. Lợi ích mang về đảm bảo hơn, được cụ thể hóa bằng 
những con số có ý nghĩa cùng với những bản báo các chính xác đã được chuẩn 
hóa – tất cả các yếu tố đó kết hợp với nhau tạo nên một quy trình hoàn chỉnh, giúp 
thay đổi giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh doanh. 
 
Quản lý dự án mọi lúc mọi nơi 
Các dự án không tập trung tại bất cứ một địa điểm duy nhất nào mà được triển 
khai tại nhiều vùng miền khác nhau, vì thế doanh nghiệp cần có một giải pháp 
quản lý với khả năng tự điều chỉnh để phù hợp với các nhu cầu thực tế. Với khả 
năng ứng dụng toàn bộ trên môi trường Web và dễ dàng triển khai và sử dụng 
trong văn phòng cũng như ngoài công trường, Primavera là hệ thống duy nhất có 
khả năng đáp ứng tất cả các yêu cầu về thực hiện dự án.

Hạn chế các phát sinh gây tốn kém 
Với các tính năng vượt trội như truy cập kịp thời các thông tin dự án quan trọng 
và thông báo ngay các quyết định mới nhất được thực hiện, giải pháp Primavera 
giúp các nhà quản lý dự án có đủ điều kiện phát hiện sớm những vấn đề phát sinh 
trong quá trình thực hiện dựa trên các phân tích và dự báo chuyên sâu, đảm bảo 
giảm thiểu rủi ro và đưa ra kế hoạch dự phòng không để dừng dự án do khủng 
hoảng xảy ra.

Tối ưu hoá nhân công, thiết bị và vật tư sử dụng 
Phần mềm Primavera có khả năng giúp cân đối tất cả những nhu cầu về nguồn 
lực liên quan đến nhân công, vật tư và thiết bị xuyên suốt nhiều dự án Chức năng 
Quản lý nguồn lực và  Hoạch định khả năng nguồn lực của phần mềm này cho 
phép người dùng xác định được khả năng của  nguồn lực để  đáp ứng những yêu 
cầu của dự án trong tương lai. 

Hiệu quả trong quản lý dự án

Hơn 25 năm qua, các giải pháp 
Primavera đã giúp những người 
làm việc trong lĩnh vực dự án từ 
kiến trúc sư, đến kỹ sư và công ty 
xây dựng đạt hiệu quả trong lập 
kế hoạch, quản lý, kiểm soát quy 
trình thực hiện và bàn giao dự án 
đúng tiến độ, đúng ngân sách. 
Những giải pháp quản lý các dự 
án trong lĩnh vực kiến trúc, thiết 
kế và xây dựng của Oracle 
Primavera giúp người dùng có cái 
nhìn xuyên suốt toàn bộ vòng đời 
dự án, giảm thiểu sự không nhất 
quán trong quá trình thực hiện và 
tránh những phát sinh về chi phí. 
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Một giải pháp mạnh mẽ, chuyên 
nghiệp

Giải pháp Primavera thích hợp với 
mọi loại dự án từ nhỏ đến lớn từ 
đơn giản đến phức tạp. Với Primav-
era, người dùng có thể dễ dàng 
quản lý, lập kế hoạch – tiến độ, 
kiểm soát và đảm bảo cho doanh 
nghiệp bàn giao dự án thành công 
nhờ các ưu điểm vượt trội như:

• Môi trường làm việc cộng tác toàn 
diện 
• Làm việc trực tuyến  ổn định
• Nhiều tính năng chuyên biệt
• Khả năng Tuỳ chỉnh và vẽ biểu đồ 
mạnh mẽ
• Báo cáo một cách toàn diện 

Giải pháp Primavera dành cho lĩnh vực Thiết kế và Xây dựng

Một hệ thống quản lý chuyên biệt có khả năng lập kế hoạch, đáp ứng quản lý các 
phát sinh, kiểm soát rủi ro và triển khai các dự án với bất kỳ quy mô và cấp độ. 
Primavera cung cấp cho các bên tham gia một biểu đồ chung kèm theo các công 
cụ tương ứng cần thiết cho việc lập kế hoạch, triển khai, kiểm soát và bàn 
giaodự án . Các tài liệu, bản vẽ, biểu đồ được hiển thị trên  giao diện đơnvà 
mang tính nhất quán cao, có khả năng điều chỉnh riêng để thích hợp cho từng 
người dùng đơn lẻ hoặc cả nhóm người dùng mà không phụ thuộc vào quy mô 
và mức độ phức tạp của dự án. Điều này không chỉ tối thiểu hoá các yêu cầu về 
đào tạo chuyển giao kỹ thuật mà còn cho phép doanh nghiệp rút ngắn thời gian 
triển khai và chuẩn hoá quy trình làm việc cho các bên tham gia, đảm bảo thực 
hiện dự án thành công.

Giải pháp toàn diện Primavera P6 dành cho lập kế hoạch, quản lý và lập 
tiến độ

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management và Primavera P6 Profes-
sional Project Management của Oracle là những giải pháp được công nhận là và 
dễ dàng sử dụng mạnhnhất hiện nay trong việc lựa chọn chiến lược ưu tiên, lập 
kế hoạch, thực thi các dự án, chương trình và quản lý danh mục vốn đầu tư. Khả 
năng lập lịch trình hợp tác với dạng biểu đồ Gantt mang tính tương tác cao,  
hoạch định khả năng nguồn lực, quản lý nguồn lực, cho phép  kiểm soát tốt tất 
cả các dự án với bất kỳ quy mô. s. Nhờ đó, các chương trình mục tiêu và dự án 
triển khai được đảm bảo hoàn thành với chất lượng cao nhất, nâng cao uy tín 
doanh nghiệp và lợi nhuận trong kinh doanh. 

Giải pháp dành cho quản lý hợp đồng 

Primavera Contract Management là giải pháp quản lý hợp đồng, chi phí nhân 
công, các loại tài liệu trong quản lý dự án. Giải pháp này không chỉ giúp nâng cao 
hiệu quả kiểm soát các dự án và thúc đẩy tiến độ thực hiện  mà còn đảm bảo loại 
trừ những rủi ro dẫn đến trì hoãn dự án. Lấy cộng tác làm cơ sở nền tảng, phần 
mềm này tạo ra quy trình làm việc để các bên tham gia từ giám đốc dự án, 
trưởng phòng hợp đồng và trưởng các phòng ban cho đến các nhà thầu phụ 
không bỏ sót bất kỳ một sự thay đổi nào dù nhỏ nhất cũng như có được ngay 
đáp án cho các phương án dự phòng thông qua chức năng gửi yêu cầu (RFIs). 
Khả năng xem toàn bộ các thông tin dự án đang triển khai bao gồm các bản thiết 
kế mới nhất được bổ sung, các đệ trình chờ phê duyệt và lịch công tác được liệt 
kê chi tiết của Primavera Contract Management không những cải thiện chất 
lượng thông tin liên lạc trong nhóm làm dự án mà còn giảm thiểu các phát sinh, 
giúp bàn giao dự án đúng tiến độ và đúng ngân sách.
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Tối Ưu Hoá Trong Lập Kế Hoạch, Quản Lý Và Thực Hiện Các 
Dự Án Bất Kể Quy Mô

Chuẩn hoá quy trình thực hiện 

Với khả năng hiển thị các công cụ chỉ thị quản lý dự án, các chỉ số khối lượng 
công việc, chi phí nhân công thực tế của toàn bộ cơ cấu dự án, giải pháp 
Primavera ngăn chặn các phát sinh bằng cách cho phép tối ưu hóa quá trình 
kinh doanh cũng như đánh giá đúng và giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển 
khai dự án. Hơn nữa, các nhà quản lý còn có thể thực hiện nhiều phép phân 
tích khác nhau về chủ đầu tư, loại dự án, nguồn quỹ… và tiếp cận được những 
thông tin thời gian thực giúp cho những quyết định đúng đắn dựa trên trực giác 
và những bản biểu cá nhân 

Đánh giá quá trình thực hiện dự án  

Giải pháp Primavera cũng là một trợ thủ đắc lực để thực hiện các mục tiêu kinh 
doanh bằng cách gán các dự án, những chương trình cùng với mục tiêu chiến 
lược vào mô hình giả lập what-if,những phân tích năng suất, những biểu đồ đa 
dạng và sự tối ưu hóa nguồn lực.. Các tính năng mạnh mẽ giúp cho giám đốc 
điều hành theo dõi được toàn bộ dự án và xác định được các công việc ưu tiên 
để lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, quản lý hiệu quả kinh doanh và dễ liên lạc 
với các bên tham gia thực hiện dự án. Thông qua biểu đồ phân tích liên kết 
động, kế toán trưởng có thể kiểm soát dòng tiền và thấy trước được tác động 
của nó lên các chương trình kinh doanh từ đó đủ cơ sở để cân đối hợp lý.

Tổng quan về giải pháp 
Primavera của Oracle

Oracle là nhà cung cấp giải pháp 
hàng đầu thế giới cho các dự án 
chuyên sâu trong nhiều ngành 
công nghiệp. Phần mềm chiến 
lược của công ty là Primavera 
giúp các doanh nghiệp hiện thực 
hoá mục tiêu, đưa ra lựa chọn 
chiến lược đầu tư, lập kế hoạch, 
quản lý và kiểm soát các dự án từ 
đơn giản đến phức tạp nhất.
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Kiểm soát  chi phí

Với giải pháp Primavera, nhà quản lý có thể điều hành quá trình thực hiện của 
nhiều dự án một cách nhanh chóng . Các chỉ số chủ chốt được  bao gồm những 
dự báo chuẩn trên cơ sở thực tế triển khai thúc đẩy phần việc ưu tiên vì thế mà 
dự án được thực hiện trong điều kiện đảm bảo kiểm soát. Bảng chi phí nhân 
công của tất cả các cấp bậc trong chương trình tự động thu thập và tổng kết chi 
tiết ngân sách  xuyên suốt nhiều dự án, từ đó ngân sách sử dụng cho từng bước 
triển khai đều được theo dõi chặt chẽ. Primavera có khả năng phân nhóm và tổ 
chức thông tin trên các bảng biểu dễ đọc giúp cho việc so sánh các thông tin dễ 
dàng hơn.
 
Tối đa hoá nguồn lực và năng suất

Hỗ trợ lập kế hoạch sử dụng nguồn lực là một chức năng quan trọng của Primav-
era. Với chức năng này, giúp nhà quản lý lập sơ đồ các yêu cầu về nguồn lực 
gồm cả vật tư thiết bị và nhân công để đảm bảo doanh nghiệp có đủ khả năng 
làm chủ dự án. Bằng cách chọn lọc các nhu cầu về nguồn lực dựa vào vai trò và 
kiểu loại cụ thể của công cụ, nhà quản lý có thể hiểu rõ nhu cầu về nguồn lực 
trong tương lai của tất cả các dự án.

Cộng tác trong lập tiến độ

Triển khai giải pháp Primavera, tất cả những thành viên nhóm và các bên tham 
gia đều được hưởng lợi từ việc lập tiến độ, quản lý các dự án bất kể đơn giản 
hay phức tạp cũng như theo dõi quá trình thực hiện và cập nhật thông tin cần 
thiết dựa trên môi trường làm việc qua mạng với chế độ bảo mật tuyệt đối. Chức 
năng biểu đồ tương tác Gantt hỗ trợ cộng tác trong nhóm dự án bằng việc cho 
phép thêm vào, trừ đi, và điều chỉnh các dự án, từ quy trình thực hiện dự án, cấu 
trúc phân việc đến phân bổ nhân lực và ngân sách hợp lý. Giao diện dạng bảng 
biểu cho phép định hướng nhanh và triển khai công việc trực tiếp trên dữ liệu.

Hiệu quả kinh doanh

• Bàn giao dự án đúng tiến độ, 
đúng ngân sách
• Ra quyết định đúng đắn và kịp 
thời để đảm bảo thành công
• Truy cập thông tin  ở mọi lúc mọi 
nơi
• Đáp ứng tức thời khi có các 
thay đổi
• Kiểm soát tối đa phát sinh và 
hạn chế những bồi thường
• Theo dõi và đánh giá đúng khả 
năng thực thi của nhà thầu phụ
•  Nắm bắt và chuẩn hóa quy 
trình kỹ thuật
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Quản lý hợp đồng và tài liệu

Hệ thống quản lý hồ sơ và hợp đồng toàn diện Primavera có khả năng theo dõi các 
thay đổi và duy trì trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dự án. Giải pháp 
này cũng cho phép giám sát năng lực của các nhà cung cấp, tình hình bảo chứng, 
và các yêu cầu thanh toán thông qua hiện trạng và tóm tắt hợp đồng để có thể 
kiểm soát các nhà thầu. Chức năng cập nhật nhanh chóng những thay đổi đã 
được cũng như đang chờ phê chuẩn, và cân đối hợp đồng còn tồn đọng đảm bảo 
cho dự án được quản lý chặt chẽ. Từ đó, chủ dự án có khả năng thanh toán đúng 
dựa trên khối lượng vật tư nhà cung cấp đã chuyển giao và phần việc được những 
nhà thầu phụ hoàn thành. Ngoài ra, người dùng còn có thể tạo ra, quản lý và chấp 
thuận các yêu cầu thanh toán chỉ cho những công tác đã hoàn tất dựa trên tiến độ, 
vật tư đã giao nhận và những thay đổi đã được phê chuẩn. 

Đảm bảo khả năng cộng tác trong quản lý dự án

Những bảng điều khiển ứng dụng cho phép nhóm dự án và những người thừa 
hành xem xét và chia sẻ những chỉ số hiệu quả then chốt trong một hiển thị đơn 
nhất. Bảng tính chi phí phức hợp cung cấp những thông tin về chi phí một cách chi 
tiết theo phương pháp tính của CSI trên toàn dự án. Người sử dụng có thể xem 
nhanh tất cả các vấn đề tồn đọng, chẳng hạn như những yêu cầu thông tin (RFIs) 
và những cung ứng thông tin, ở cùng một nơi, và cũng có thể đo lường thời gian 
xoay vòng và năng lực quản lý của các nhà thầu phụ. Các giải pháp của Primavera 
có khả năng giữ cho dự án luôn được quản lý tốt thông qua tính năng cho phép 
người dùng xác định và tham khảo nhanh những vấn đề quan trọng, đảm bảo dự 
án không vượt ngân sách và chậm tiến độ

“Chìa khoá dẫn tới sự thành 
công của các dự chính là khả 
năng cung cấp thông tin nhanh 
và chính xác cho những người 
cần. Các giải pháp Primavera 
không chỉ thực hiện tốt việc này 
mà còn cho hiệu quả nhiều hơn 
những gì mong đợi”.
 
Shawn Pressleym, giám đốc 
phát triển hệ thống quản lý dự 
án của Hill International
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Quản lý thay đổi

Khả năng chủ động quản lý thay đổi của Primavera giúp chủ đầu tư có các 
thông tin về sự thay đổi cũng như thấy rõ những ảnh hưởng của nó đối với 
tiến độ và ngân sách toàn dự án. Với một trung tâm quản lý thay đổi, quy trình 
làm việc được chuẩn hoá từ nắm bắt sự thay đổi, ước tính chi phí thực hiện, 
đến việc đưa ra quyết định cuối cùng đều được phân tích để đảm bảo chi phí 
thấp nhất.

Hạn chế bồi thường

Primavera sử dụng một quy trình làm việc thông suốt để theo dõi tất cả các 
hợp đồng và quản lý triệt để các thông tin yêu cầu RFIs,  những cung ứng 
thông tin và những thay đổi, đồng thời xác định người phụ trách chính trong 
trường hợp công việc đòi hỏi nhiều người tham gia. Giải pháp này giúp các 
thông tin được tạo ra, chia sẻ và xem xét, từ đó doanh nghiệp có các báo cáo 
sổ gốc để có thể hạn chế tối đa các bồi thường sai hợp đồng.

Nhanh nhạy trong kinh doanh

Bên cạnh bộ công cụ phân tích mạnh mẽ của Primavera, giải pháp báo cáo 
giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc lập các báo cáo hoạt động trên 
cơ sở dữ liệu lưu trữ và các giản đồ dự án có sẵn cũng như phân tích về hiệu 
quả kinh tế của dự án và các chương trình, tương thích với giải pháp phân 
tích của các nhà cung cấp thứ ba. Bên cạnh đó, chức năng bảo mật của phần 
mềm này giúp dữ liệu được đảm bảo an toàn đồng thời tạo nên tường ảo 
giữa doanh nghiệp và người dùng.

“Nhóm làm dự án của chúng tôi làm việc cộng tác với nhau hiệu quả hơn, từ giám đốc 
điều hành đến các giám đốc dự án mỗi người đều xem được các chi tiết dự án mà 
không lệ thuộc quyền hạn”. 

Stuart S. Richter, phó chủ tịch Hill International

“Sử dụng một nguồn thông tin 
chung và duy nhất giúp cho nhóm 
làm dự án có thể cộng tác nhanh 
chóng trong toàn doanh nghiệp, 
đưa ra phân tích chính xác hơn 
trong việc lập tiến độ, đảm bảo 
thành công”.

Danny Scott, giám đốc dự án của 
Công ty thiết kế BE&K 
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Cải Cách Quy Trình Quản Lý Chương Trình Và Thực Hiện Dự Án

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế làm giá vật tư tăng cao, khó huy động vốn đầu tư 
khiến cho việc thực hiện dự án phải có chiến lược đúng và trách nhiệm cao. Các 
kiến trúc sư, kỹ sư và công ty xây dựng không thể áp dụng các phương thức triển 
khai dự án trước đây đã trở lên lỗi thời. Vì vậy điều quan trọng là mỗi dự án mới 
không chỉ có lựa chọn chiến lược mà còn phải chứng tỏ được khả năng thực hiện 
thành công, đúng tiến độ và trong ngân sách dự trù bất kể thời gian nào. Để vượt 
qua những khó khăn, các doanh nghiệp cần phải sử dụng công nghệ hiệu quả để 
đảm bảo duy trì các dự án và chương trình được thực hiện với quy trình chuẩn và 
minh bạch giúp nâng cao uy tín và kinh doanh thành công.

Trong 25 năm qua, các giải pháp quản lý tổng thể dự án và chương trình Primavera 
đã giúp các doanh nghiệp hàng đầu thế giới đưa ra quyết định kịp thời và đúng đắn, 
nâng cao khả năng thực hiện dự án, tối đa hoá sử dụng nguồn lực để đem lại hiệu 
quả rõ rệt về kinh tế. Bộ phần mềm giải pháp này của Oracle được thiết kế chuyên 
biệt cho quy trình kinh doanh và loại trừ tận gốc các thách thức mà những người 
làm việc trong lĩnh vực Xây dựng và Thiết kế phải giải quyết. Ứng dụng Primavera, 
doanh nghiệp có thể

• Chủ động hơn trong quản lý dự án
• Hiển thị toàn bộ quá trình triển khai dự án
• Dự báo chính xác hoàn thành tiến độ
• Cải thiện quy trình làm việc cộng tác
• Giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai dự án
• Lựa chọn dự án mục tiêu chiến lược

Hãy khám phá Oracle để có thể giúp doanh nghiệp của bạn triển khai cũng như 
phát huy tối đa ứng dụng giải pháp Primavera trong quy trình quản lý dự án, nâng 
cao được hiệu quả kinh doanh.

Giải pháp đảm bảo cho sự thành công 
tuyệt đối

Ứng dụng những giải pháp quản lý dự 
án và chương trình Primavera cho các 
dự án bất kể quy mô và mức độ được 
thực hiện ở bất cứ đâu và trong thời 
gian nào, có thể giúp doanh nghiệp 
quản lý được

• Tiến độ
• Ngân sách
• Nhân công
• Hợp đồng và tài liệu
• Rủi ro


