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Để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thị trường biến động 
liên tục cũng như sự thay đổi nhu cầu của các thành phần kinh 
tế, các doanh nghiệp phải vượt qua được áp lực trong việc cân 
đối nguồn vốn đầu tư dự án. Triển khai phần mềm của Oracle 
sẽ giúp các công ty dầu khí thành công.

Ngày nay, trong thời đại mà , nhu cầu về năng lượng toàn cầu được ghi 
nhận có sự biến động mạnh hơn bao giờ hết, chi phí khoan thăm dò cũng 
như khai thác nguồn dầu mỏ tăng đột biến và yêu cầu tìm kiếm nguồn năng 
lượng thay thế trỏ nên cấp bách, các công ty dầu khí buộc phải vừa tái thiết 
các cơ sở hạ tầng đã lỗi thời vừa phải kết hợp những kỹ thuật mới để mở 
đường cho sản xuất ổn định bất kể trong điều kiện nhu cầu tiêu thụ tăng 
hay giảm cũng. Nhưng làm cách nào để thực hiện được điều đó và duy trì 
tính cạnh tranh trong khi vẫn đảm bảo giữ vững và nâng cao uy tín của 
doanh nghiệp trong khi vẫn hoàn thành trọn vẹn tập dự án đang được quản 
lý và triển khai? . Câu trả lời là - Với sự hỗ trợ của các phần mềm quản lý 
danh mục đầu tư dự án Primavera của Oracle.Dòng sản phẩm quản lý 
danh mục vốn đầu tư dự án của Primavera đã cung cấp những giải pháp 
quản lý  cho những tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới từ năm 1983.. Bộ 
phần mềm Primavera giúp các doanh nghiệp trong ngành dầu khí quản lý 
toàn bộ dự án bất kể quy mô và độ phức tạp. Kết hợp triển khai giải pháp 
Primavera cùng với hệ thống quan trọng khác để đảm bảo tiếp cận được 
thông tin chính xác trong  phạm vi thuộc tầm kiểm soát của dự án. Tạo ra 
quy trình làm việc cộng tác xuyên suốt giữa các thành viên nhóm và khả 
năng đưa ra những quyết định hợp lý ở toàn bộ các cấp độ.
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Sáng Suốt Đưa Toàn Doanh Nghiệp Đến Với Thành Công

Trong thời kỳ  buộc phải đối mặt với nhu cầu toàn cầu suy giảm, các công ty dầu 
khí vẫn phải hoạt động ổn định từ việc lập kế hoạch đến thực hiện các dự án cho 
cả hiện tại và tương lai, điều đó giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng cũng 
như định hướng kinh doanh trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Để đạt được 
kết quả mong muốn, các doanh nghiệp phải tự đặt ra và trả lời được một số câu 
hỏi sau:

Dự án nào nên được cấp quyền?

Nhu cầu năng lượng của thế giới biến động càng nhiều bao nhiêu lại càng làm gia 
tăng thêm bấy yêu cầu về phân tích các dự án thăm dò để có thể cấp vốn đầu tư 
trước khi phê chuẩn. Các phần mềm ứng dụng quản lý danh mục đầu tư dự án 
Primavera có khả năng cung cấp thông tin chính xác mà nhà lãnh đạo cần có để 
lựa chọn đúng, xác định dự án ưu tiên và phù hợp với các chiến lược kinh doanh 
ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

Đâu là những rủi ro có thể gặp phải trong quá trinh thực hiện dự án và đâu 
là những rủi ro đáng chấp nhận? 

Tất cả các dự án liên quan đến ngành dầu khí luôn tiềm ẩn sự rủi ro. Thử thách 
ở đây đến từ cách tiếp cận, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro chủ động nhất.. Phần 
mềm giải pháp Primavera giúp nhà quản lý không chỉ đạt hiệu quả thực hiện ập 
dự án mà còn cung cấp công cụ phân tích mạnh mẽ và dễ hiểu để dự báo kết quả 
kinh doanh cũng như hạn chế triệt để phát sinh chi phí và lỗi chậm trễ tiến độ. 
Những ứng dụng quản lý danh mục đầu tư của Primavera giúp xác định vấn đề 
trước khi chúng trở thành khủng hoảng và vì thế mà các nhà quản lý có thể tiến 
hành những thay đổi kịp thời. 

Giải pháp Primavera cho lĩnh 
vực dầu khí

Các công ty dầu khí ứng dụng giải 
pháp quản lý danh mục đầu tư dự 
án Primavera để nâng cao uy tín 
và đạt hiệu quả kinh doanh bằng 
cách
• Xác định dự án thăm dò khả thi 
và nắm bắt đúng cơ hội sản xuất 
thuận lợi nhất
• Đầu tư vào các dự án với khả 
năng lợi nhuận cao
• Nâng cao hiệu quả trong quản lý 
cơ sở vật chất
• Tối đa hoá nguồn lực sẵn có và 
nhanh chóng  đào tạo nhân lực 
mới
• Giám sát phân bổ kinh phí tương 
phản với những chỉ số thực hiện 
chính yếu • Tận dụng triệt để  
nguồn lao động toàn cầu thông 
qua phương pháp tiếp cận tích 
hợp
• Xây dựng giải pháp tổng thể để 
có quy trình làm việc hiệu quả
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Tổng quan về giải pháp Primavera 
của Oracle

Hiện nay, Oracle đã trở thành 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 nhỏ đến lớn, từ đơn giản 
đến phức tạp nhất.

Làm thế nào để  thu giảm những ảnh hưởng từ một thị trường lao động suy 
giảm?

Phần mềm giải pháp Primavera có khả năng nâng cao năng suất lao động bất chấp 
nguồn nhân công đang suy giảm. Từ đó dẫn đến hoạch định và phân bổ nguồn nhân 
lực được tiến hành tốt hơn và cuối cùng là đảm bảo sử dụng toàn bộ nguồn lực hợp 
lý.  Thông qua một nền tảng nòng cốt thông minh, các ứng dụng của Primavera giúp  
tăng năng lực của doanh nghiệp, tạo ra khung quản lý dự án chung vàgiúp nhân viên 
tăng tốc nhanh chóng trong công việc. .

Dự án được quản lý tốt?

Giải pháp quản lý danh mục đầu tư dự án Primavera cung cấp những hiển thị rõ ràng 
và chính xác về toàn bộ dự án và nguồn lực. Kết quả là: bạn có thể nhanh chóng thu 
thập thông tin về tình hình thực hiện dự án , nâng cao quy trình thực hiện, và đạt hiệu 
quả cao trong quản lý thay đổi.

Nhóm thực hiện dự án của doanh nghiệp có đảm bảo tính liên kết?

Hệ thống thông tin liên lạc yếu kém và không đảm bảo tiêu chuẩn có thể làm giảm 
năng suất cũng như ảnh hưởng trầm trọng đến ngân sách. Nhưng chỉ với một giải 
pháp Primavera đã có khả năng tránh để vấn đề này xảy ra trong doanh nghiệp bằng 
quy trình chuẩn làm việc cộng tác giữa các phòng ban với các đối tác và nhà thầu. 
Từ đó, mỗi thành viên tham gia được sử dụng một cơ sở dữ liệu chung và duy nhất 
cho phép cải thiện quá trình trao đổi và chủ động đưa ra quyết định đúng đắn, dẫn 
tới hiệu quả kinh tế cũng như tạo ra được quy trình cộng tác triển khải dự án đã hoàn 
thành đem áp dụng cho nhiều dự án khác của toàn doanh nghiệp.



Fact: 8.5pt U45 14pt leading  

25 words max or 4 lines max

mum dolor sideaurol doloreet 

numquis numing ero odolore  

delit am, velenibh enit ad etua.

(Source Treatment for factoids, Univers 45,  
6 pt/9) FPO
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Giải pháp mạnh mẽ, dễ sử dụng 
và có khả năng tự điều chỉnh

Hoàn toàn không ngẫu nhiên khi 
mà thực tế  có đến 5 công ty dầu 
khí hàng đầu thế giới sử dụng giải 
pháp quản lý danh mục đầu tư dự 
án Primavera như một tiêu chuẩn 
quốc tế để xoay vòng, đảm bảo 
duy trì và quản lý nguồn vốn đầu 
tư vào các dự án. Với tính năng 
mạnh mẽ, dễ dùng và tự động 
điều chỉnh cho phù hợp với tập dự 
án và tất cả các chương trình, giải 
pháp Primavera đáp ứng được 
yêu cầu quản lý dự án của các 
doanh nghiệp trong ngành dầu 
khí. Primavera cũng giúp các 
công ty quản lý từ giai đoạn thiết 
kế, đến vốn xoay vòng và duy trì 
lợi nhuận thu được.

Giải Pháp Quản Lý Danh Mục Đầu Tư Dự Án Dành Cho Lĩnh Vực 
Dầu Khí

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management là giải pháp quản lý danh 
mục đầu tư dự án dành cho doanh nghiệp với các tính năng mạnh mẽ và dễ sử dụng. 
Khả năng truy cập trên nền Web mọi lúc mọi nơi và các tính năng dễ triển khai của 
giải pháp này mở ra phương thức thực hiện và điều hành dự án ở tất cả các cấp độ 
từ quản lý tiến độ, đến kiểm soát nguồn lực và chi phí của tất cả các dự án và 
chương trình được hiển thị đầy đủ trên bảng thông tin liên tục cập nhật, giúp các 
doanh nghiệp bàn giao dự án đúng tiến độ, đúng ngân sách.

Primavera Risk Analysis

Primavera Risk Analysis là giải pháp phân tích rủi ro toàn diện, giúp doanh nghiệp 
hiểu rõ và lập kế hoạch cho những bất trắc về danh mục đầu tư dự án dựa trên 
phương pháp phân tích tiến độ và chi phí tiên tiến Monte Carlo. Ứng dụng cung cấp 
một phương tiện toàn diện giúp xác định mức độ tự tin về thành công của dự án cùng 
những biện pháp kỹ thuật đơn giản nhưng nhanh chóng để xác định kế hoạch ứng 
phó với những rủi ro bất ngờ. Doanh nghiệp có thể hỗ trợ công tác quản lý dự án và 
lên kế hoạch tài chính bằng cách tạo mô hình rủi ro, tính toán thời gian có thể hoàn 
thành dự án, và phân tích những ảnh hưởng về chi phí, tiến độ lên toàn cảnh.. Tất 
cả tạo nên nền tảng ‘tiến độ tự điều chỉnh rủi ro’  mà ngày nay đã trở  nên quan trọng 
trong quá trình thực thi kế hoạch và tiến độ. 

Ứng dụng hoạch định nguồn lực của Primavera

Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Primavera (ERP) có khả năng phân 
bổ ngân quỹ cho các chi phí tiến độ. Kết hợp ERP với các giải pháp quản lý danh mục 
đầu tư dự án Primavera tạo ra ứng dụng dễ dùng, giúp giảm thiểu rủi ro dự án, dự 
báo chuẩn số ngày công cần thiết để triển khai và đạt hiệu quả quản lý chi phí, tiến 
độ và nguồn lực.
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Tối đa hóa tiềm năng: Những lợi ích của giải pháp Primavera

Primavera bao quát được các tất cả các khía cạnh của quản lý dự án,  nên có thể 
giúp các công ty dầu khí có khả năng

• Xác định và lựa chọn đúng dự án. Các doanh nghiệp dầu khí phải sàn lọc có 
hiệu quả những đề nghị đấu thầu ngay từ đầu để có thể lập kế hoạch mở rộng dự 
án khai thác trên toàn cầu và giải pháp Primavera giúp tìm ra dự án ưu tiên đầu 
tư dựa trên  khả năng chịu đựng rủi ro và hạn chế nguồn lực.

• Dự báo và quản lý rủi ro. Bộ phần mềm ứng dụng Primavera có khả năng đưa 
ra mô hình mô phỏng giúp các công ty dầu khí có được cái nhìn tổng quát về rủi 
ro dự án để dự báo được kết quả, lường trước những phát sinh ngoài mong 
muốn và đưa ra kế hoạch dự phòng khả thi nhất.

• Đơn giản hoá quy trình dự án. Giải pháp quản lý dự án Primavera có khả năng 
truy cập nhanh và dễ dàng chỉ số hiệu quả KPIs cùng với chi tiết quá trình thực 
hiện dự án trong toàn doanh nghiệp. Bản tóm tắt và bảng tính mang tính tương 
tác cao giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận và phản ứng trước những thông 
tin về ngân quỹ, phân bổ nguồn lực và tình hình thi hành dự án.  

• Kiểm soát và quản lý danh mục đầu tư dự án. Chỉ với một giải pháp quản lý 
dự án Primavera được triển khai, các công ty dầu khí đã có thể nắm bắt được tình 
hình thực hiện dự án trong toàn doanh nghiệp cũng như trong khu vực thông tin 
chính xác đến từng phút. Người dùng hoàn toàn có thể chọn lọc trường dữ liệu, 
xem biểu đồ chi phí dự án, tình trạng ngân quỹ và nâng cao năng suất làm việc 
cộng tác trong toàn doanh nghiệp.

• Quản lý thay đổi dự án. Các phần mềm ứng dụng Primavera giúp cho quá trình 
xác định những vấn đề dự án trở nên dễ dàng hơn và đưa ra những thay đổi 
mong muốn để dẫn tới giải quyết vấn đề tận gốc. Hơn nữa, giao diện tuỳ chỉnh 
cho phép đáp ứng nhu cầu của người sử dụng,  và các chú thích có thể được thể 
hiên qua đồ thị thời gian giúp đưa ra quyết định nhanh hơn.

Giải Pháp Quản Lý Danh 
Mục Đầu Tư Dự Án Hiệu Quả

Triển khai giải pháp Primavera 
giúp các công ty dầu khí được 
đảm bảo sáng suốt lựa chọn 
đúng chiến lược và thực hiện 
suôn sẻ các dự án với khả 
năng cung cấp toàn bộ thông 
tin cần thiết trong tầm tay.
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• Tối đa hoá nguồn lực. Bằng cách hiển thị đầy đủ các dự án, chương trình ứng 
dụng quản lý dự án Primavera giúp các công ty dầu khí cải tiến quy trình lập kế 
hoạch và tận dụng triệt để nguồn lực. Doanh nghiệp chủ động hơn trong theo dõi 
nhu cầu về nguồn nhân lực, xác định được yêu cầu của tính chất công việc cũng 
như thấy được kỹ năng có sẵn để có cơ sở hoạch định và phân bổ nguồn lực tốt 
hơn cho toàn dự án.

• Nâng cao quy trình làm việc cộng tác. Với một phần mềm giải pháp Primav-
era, tất cả những người làm dự án đã có thể xem lại, quản lý và phê duyệt tiến độ 
để thực hiện dự án thành công. Chức năng bảo mật cao cấp của chương trình 
giúp cho các thành viên tham gia dự án và nhà thầu có thể xem thông tin và cập 
nhật dữ liệu phần việc của mình phụ trách.

• Quản lý giá trị thu được (EVM). Các công ty dầu khí có thể sử dụng chương 
trình Primavera để theo dõi tiến độ nhà thầu bằng phương pháp  rà soát các chỉ 
số giá trị thu được quan trọng. Các nhà thầu cũng có thể truy cập trực tiếp vào 
tiến độ và cập nhật thông tin dự án đồng thời  có thể tạo ra tiêu chuẩn chung cho 
việc lập báo cáo EVM cho tất cả các yêu cầu.

• Kiểm soát 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. Phần mầm còn cung cấp những cập nhau theo thời 
gian thực về những thay đổi được chấp thuận cũng như những thay đổi đang chờ 
phê chuẩn và các cân đối hợp đồng quan trọng để đảm bảo dự án được kiểm soát 
chặt chẽ.



 

7

Oracle Đưa Doanh Nghiệp Đi Lên

Doanh nghiệp không chỉ trở nên vượt trội trong quản lý danh mục đầu tư dự án khi 
chuyển sang triển khai ứng dụng giải pháp Primavera mà còn có được đầy đủ các 
dịch vụ hỗ trợ từ Oracle và mạng lưới các nhà đại diện chính thức của hãng để đảm 
bảo doanh nghiệp hoạt động thành công.

Với kinh nghiệm triển khai Primavera trong hàng thập kỷ qua, các thành viên của 
Oracle đã có được những bài học quan trọng từ thực tế thực hiện hệ thống quản lý 
dự án. Vì vậy, khi ứng dụng giải pháp Primavera, bạn sẽ   hưởng lợi ích trực tiếp từ 
những kinh nghiệm trên từ việc chuẩn bị đưa vào ứng dụng cho tới tối đa hoá sử 
dụng giải pháp Primavera để nâng cao uy tín và lợi nhuận kinh doanh.

Oracle Tích Hợp Hệ Thống Mạng Nội Bộ Doanh Nghiệp

Các nhà cung cấp dịch vụ CNTT có uy tín được Oracle lựa chọn và uỷ nhiệm để 
chuyển giao giải pháp tích hợp đáp ứng đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Điều đó 
có nghĩa rằng bất kể khi nào doanh nghiệp cần tích hợp thông tin dự án với dự toán 
về chi phí công việc, tài chính, nguồn nhân lực, quản lý rủi ro, quản lý tài sản, hoặc 
các hệ thống thiết kế kỹ thuật khác, các nhà lãnh đạo có thể lựa chọn giải pháp 
Primavera để đáp ứng các yêu cầu của toàn doanh nghiệp.

Giải Pháp Tổng Thể Tạo Ra 
Thành Công Trọn Vẹn

Hệ thống phần mềm ứng dụng 
quản lý danh mục đầu tư dự án 
Primavera là giải pháp tổng thể có 
khả năng quản lý

• Danh mục đầu tư chương trình
• Tập dự án bất kể quy mô
• Tiến độ, chi phí, nguồn lực và hợp 
đồng
• Giảm thiểu rủi ro
• Quản lý thay đổi
• Lập báo cáo giá trị thu được
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Tối Ưu Hoá Đầu Tư Và Thực Hiện Dự Án Thành Công Với Giải 
Pháp Dành Cho Lĩnh Vực Dầu Khí

Các dự án khác nhau đều có những thách thức riêng trong quản lý tổng thể cũng 
như quản lý nguồn lực không theo một quy trình chuẩn nào, vậy do đâu mà tất cả 
các vấn đề lại có thể được giải quyết trong một phần mềm? Bởi vì chỉ có giải pháp 
quản lý tổng thể danh mục đầu tư dự án của Oracle mới tạo ra nền tảng để thực 
hiện được những yêu cầu chuyên biệt trong kinh doanh lĩnh vực dầu khí. Chính vì 
thế triển khai ứng dụng quản lý danh mục đầu tư dự án Primavera của Oracle sẽ 
giúp doanh nghiệp dầu khí thành công trong vượt qua các khó khăn thách thức 

• Mở rộng và tăng vốn dự án thăm dò
• Tăng chi phí và độ phức tạp dự án
• Đạt hiệu quả duy trì tài sản hiện có
• Thiếu hụt nhân công có kỹ năng

Hiện nay, Oracle giúp các công ty trên thế giới thành công trong việc xác định và 
triển khai giá trị gia tăng cho chương trình và dự án của họ, ngay cả trong môi 
trường và điều kiện phức tạp nhất. Bất kể những thách thức khó khăn nào doanh 
nghiệp cũng có thể tìm ra giải pháp đúng cho vấn đề của mình miễn sao tin tưởng 
vào tên gọi: Oracle.


