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Giới thiệu tác giả

Jamey Austin

Quản lý tiếp thị nội dung, 

Atlassian

Jamey tin Thomas Mann đúng khi anh ta nói, “Một nhà văn viết cho 

chính bản thân họ đọc thì khó hơn viết cho người khác đọc “. Khi anh ta 

không phải suy nghĩ trên bàn làm việc, Jamey thường lang thang trên 

đường phố nghe Spotify, hoặc chơi đùa cùng lũ trẻ, nói chung anh ấy 

dành nhiều thời gian để thư giãn. Bạn có thể tìm thấy anh ta trên Twit-

ter: @jameyaustin..

Claire Drumond

Quản lý tiếp thị sản phẩm, 

Atlassian

Claire (Fisher) Drumond từng là một nhà văn và bây giờ là quản lý tiếp thị 

sản phẩm. Cô thích kết hợp các ý tưởng phức tạp vào các quy trình, với hy 

vọng sẽ tìm thấy giải pháp đơn giản dù không khả thi. Khi không phải viết 

văn và thảo luận nghiên cứu sâu về quy trình trực quan, có thể thấy cô ấy 

trong phòng thí nghiệm, đi xe đạp trên núi hoặc làm đẹp. Bạn có thể đọc 

câu chuyện về những chuyến đi của cô ấy trên blog ở so-do-we.com.

Sarah Goff-Dupont

Tổng biên tập, 

Atlassian

Sarah đã làm việc bên đội phần mềm hơn mười năm: thử nghiệm, tự 

động hóa, và bây giờ viết về chúng. Khi không làm việc, cô ấy có thể 

đọc tiểu thuyết đương đại, hay tập luyện CrossFit, hoặc chơi đùa 

cùng lũ trẻ. Bạn có thể tìm cô ấy trên Twitter: @DevToolSuperfan.
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Giới thiệu

Bạn đã bao giờ trãi qua tình huống sau? Bạn phải viết xong một bài blog 
vào ngày mai. Sau khi tận hưởng buổi sáng với tách cà phê, bạn thực hiện 
các chỉnh sửa cuối cùng và gửi email bản dự thảo mới nhất cho các bên 
liên quan. Sau đó chờ đợi cả ngày, bạn bắt đầu nhận được phản hồi. Bắt 
đầu bằng 1 danh sách những điều được đề cập. Bạn phản hồi lại một số 
email, nhưng việc giao tiếp qua lại đôi khi gây khó hiểu, vì vậy bạn quyết 
định gọi điện thoại nhằm thảo luận trực tiếp. Sau đó bạn chỉnh sửa nhiều 
hơn. Hoặc đôi khi ai đó có lịch họp. Thêm phản hồi. Thêm chỉnh sửa. Bản 
soạn thảo cứ liên tục cập nhật. Lặp lại. Hi vọng, bạn vẫn hoàn thành đúng 
thời hạn.

Nếu bạn luôn gặp phải tình trạng trên - chúng tôi có một thứ dành cho 
bạn: quy trình công việc. Nếu gọi nó là “dòng chảy công việc” thì nghe 
khá kì cục. Ý tôi là, thực sự không có dòng chảy nào cả. Nó giống như một 
vòng xoay. Một vòng xoay công việc không ngừng, và liên tục lập đi lập 
lại. Những gì bạn cần là tổ chức, nhất quán, và minh bạch. Và đó là nơi 
quy trình công việc bắt đầu, và chúng có thể giúp ích cho tiếp thị.

Tất cả các nhà tiếp thị phải đối mặt với những ưu tiên cạnh tranh, các yêu 
cầu vào phút chót, các thời hạn cố định, sự quan tâm thái quá (hoặc 
không thể tìm thấy) các bên liên quan và nhiều thách thức khác. Nhưng 
khi bạn thêm những email dài dòng, bảng tính và các phiên bản tài liệu 
tĩnh vào hỗn hợp, nó thậm chí làm cho công việc đơn giản nhất cũng 
giống như nhận được một dự luật được thông qua Đại hội.

Và đây là một cái gì đó khác: với tất cả các công cụ chỉnh sửa dự án và 
các công cụ chỉnh sửa cộng tác trên mạng, bạn có thể nghĩ chúng tôi đã 
tìm ra nó ngay bây giờ. Nhưng sự thật nó không dễ dàng như cài đặt 
phần mềm mới. Nó đòi hỏi sự thay đổi về văn hoá làm việc. Bởi vì một 
quy trình tiếp thị sẽ giống như sau: hạn chót cho Blog này là ngày mai 
(bạn vẫn còn thời gian cho một tách cà phê chứ?). Trước tiên, bạn kiểm 
tra tài liệu trực tuyến và đọc qua các bình luận nội tuyến, nơi bạn thảo 
luận trực tiếp với các thông tin phản hồi và giải quyết với các bên liên 
quan. Tiếp theo, bạn thực hiện các chỉnh sửa tài liệu và thay đổi trạng 
thái thành “Đánh giá cuối cùng”, sau cùng sẽ thông báo cho người phê
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duyệt nhằm đánh giá và thay đổi trạng thái thành “Được chấp thuận.” Gửi 
nó. Quay trở lại với cà phê của bạn, mà nó vẫn còn ấm.

Nghe có vẻ rất tốt? Vấn đề là, để làm được điều này, cần phải có phần 
mềm và sẵn lòng lặp lại trên một giải pháp cho đến khi quy trình công 
việc có thể hoạt động hiệu quả theo cách nhóm bạn thường hoạt động. 
Cần nỗ lực, và cam kết hợp tác, minh bạch, và niềm tin rằng dự án của 
bạn có thể và sẽ được cải thiện rất nhiều với một quy trình công việc.

Trong cuốn sách ebook này, chúng tôi bắt đầu bằng cách giúp đội tiếp thị 
của bạn quen thuộc với các khái niệm về hình dung và triển khai một quy 
trình công việc. Tiếp theo, chúng tôi thảo luận về cách phác thảo quy 
trình và phát triển blog trên Confluence (công cụ chỉnh sửa cộng tác của 
Atlassian) để ví dụ cho bạn thấy một tác vụ tiếp thị phổ biến như viết blog 
phù hợp thế nào trong quy trình công việc. Sau đó chúng tôi sẽ tìm hiểu 
cách theo dõi các blog bằng cách sử dụng JIRA Core, đó là công cụ quản 
lý và theo dõi dự án của Atlassian cho các nhóm kinh doanh. Cuối cùng, 
hãy kiểm tra bảng tính, bạn có thể tải xuống và sử dụng để bắt đầu tạo 
quy trình công việc cho riêng bạn.
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Chương 1

Hình dung 
công việc
Viết bởi Claire Drumond

Đối với hầu hết nhân viên tiếp thị, từ “quy trình công việc” có vẻ như là 

một sự pha trộn khủng khiếp giữa crossfit và vinyasa yoga. Nghe giống 

như bị áp lực vì công việc không ngừng. Tuy nhiên, quy trình công việc 

cung cấp một lợi thế rất lớn cho quá trình tiếp thị và sự thành công các dự 

án. Là công cụ trực quan, quy trình công việc có thể giúp nhóm tiếp thị 

thống nhất các bước cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ, dự đoán hoặc gỡ 

rối công việc và tiến hành nhanh hơn. Đội quảng cáo được tự do làm việc 

sáng tạo hơn, ví dụ như các cuộc chiến về photoshop trên Reddit. Các nhà 

quản lý hiểu rõ hơn để kiểm soát, nắm bắt tình trạng dự án, và duy trì tiến 

độ công việc. Một cách đơn giản, quy trình công việc mang lại cho mọi 

người cảm giác về vai trò và tinh thần trách nhiệm.

Trước khi chèn mã vào bất cứ công cụ quản lý dự án nào, dưới 

đây là ba phương pháp hay nhất để hỗ trợ bắt đầu quy trình công 

việc
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Bước 1: Liệt kê và tập hợp nội dung

Lập danh sách đầy đủ nội dung hoặc thông tin cần thiết để tạo thành 
một đội tiếp thị. Tập hợp các tiêu chí, sử dụng nội dung phù hợp với mục 
tiêu tiếp thị.

Dưới đây là ví dụ về cách đội tiếp thị sản phẩm của JIRA đã phân loại nội 
dung công việc cho các nhóm:

Ví dụ này giúp chúng ta nhận ra có bao nhiêu tài sản chúng tôi làm việc 

với. Nó buộc chúng ta phải nói về các quy trình phê duyệt hiện tại và 

những quy trình mà chúng ta cần phải tạo ra. Trước đây, chúng tôi 

không bao giờ thảo luận về các quy trình chính thức. Hầu hết các phê 

duyệt được thực hiện mà không được lên kế hoạch cụ thể. Hệ thống 

không bị hỏng, nhưng rất khó giải thích với các thành viên mới tham gia. 

Hệ thống đã không được tối ưu hoá. Các nhóm tài sản khác nhau sẽ làm 

nổi bật sự giống nhau của các loại nội dung, những người cần có để tham 

gia và các bước cần thiết để hoàn thành công việc.
Bước 2:Định hình quy trình

Tất cả bạn cần là một cây bút highlight, và một tấm bảng. Vẽ ra những 

bước cần thiết, những người liên quan và chu trình đánh giá thông thường 

để có thể phát hành. Tập hợp tất cả các chi tiết trên bảng, ngay cả khi 

việc này khá là phức tạp. Tiếp theo, tôi sẽ chỉ bạn cách để đơn giản hóa 

nó
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Đối với cuộc họp này, yêu cầu tất cả các bên liên quan chọn một tài sản và 

giải thích cách họ chấp thuận hoặc thực hiện. Bắt đầu bằng xem các mẫu 

thông tin tài sản lưu trữ- thông tin cần thiết cho quy trình công viêc. Giống 

như tập hợp toàn bộ nội dung, làm xác định rõ các thông tin, và theo cách 

mà mọi người đều hiểu được.

Lời khuyên: Thực hiện công việc với quy trình làm việc phức tạp nhất để 

nhận phản hồi và phê duyệt. Cho phép bạn kiểm tra trước khi vận hành

Bước 3: Đơn giản hóa mọọọi thứ

Sử dụng công cụ như JIRA Core, bạn có thể tùy chỉnh quy trình công việc 

với rất nhiều chi tiết cũng như ý muốn của bạn. Tuy nhiên, tôi khuyên bạn 

nên bắt đầu với một quy trình làm việc đơn giản để nắm bắt quy trình. Đó 

có thể đơn giản như là To Do(Thực hiện), In Progress(Đang tiến hành), In 

Review(Đang xem xét), and Done(Xong). Thực hiện công việc đã làm 

trong Bước 2 và chỉ định các bên liên quan khác nhau cho các bước khác 

nhau của quy trình làm việc đơn giản .

http://vn.candylio.com/
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Dưới đây là ví dụ về một quy trình công việc phức tạp mà nhóm tiếp thị 

chúng tôi lập ra trong Bước 2. Bạn sẽ thấy rằng chúng tôi chỉ định rõ 

ràng loại vai trò cần thiết cho các bước khác nhau trong quy trình:

Sau đó chúng tôi xem xét mô hình này và đơn giản hóa nó xuống thành: 
Open(Mở), Drafft(Dự thảo), Under Review(Xem lại) và Pulish(Xuất bản). 
Chúng tôi theo dõi ai chịu trách nhiệm về từng bước trong Confluence 
bằng công cụ cộng tác chia sẻ tài liệu . Trong khi JIRA Core cho phép 
phân công nhân viên vào các giai đoạn nhất định, chúng tôi làm điều này 
trước trong khi kiểm tra thử.

Quy trình công việc sẽ như thế này:

Bắt đầu với các quy trình công việc đơn giản, đội có thể dành thời gian để 
xác định vai trò và quá trình chuẩn bị trước khi thực hiện công việc mã 
hóa nó.

Trước khi bắt đầu ví dụ này, chúng tôi có ba quy trình công việc được đề 
ra cho nhóm nội dung trong bước 1. Chúng tôi hợp nhất thành hai mảng: 
một hoạt động như là một quy trình công việc mặc định, và cái còn lại là 
một quy trình phức tạp hơn, yêu cầu thêm một lớp phê duyệt. Chúng tôi 
đã làm điều này bởi vì hai quy trình công việc phức tạp nhất của chúng tôi 
lại có kết quả như nhau. Cũng như chúng tôi đã học được rằng có quá 
nhiều giá trị, trạng thái và quá trình chuyển đổi sẽ làm chậm tiến trình của 
quy trình công việc. Vì vậy, chúng tôi đã lùi một bước và sau đó thêm vào 
các giá trị phức tạp hơn, đến khi chúng tôi tìm được những gì là tốt nhất 
cho đội.

http://vn.candylio.com/
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Ghi chú về chu kỳ xem xét: Chu kỳ xem xét có thể có vài bước và tiếp tục 

cho đến khi giai đoạn đó hoàn tất. Ví dụ: Drafft (Dự thảo) và Under Re-

view (Xem lại) có thể cần nhiều hơn một người để xem xét. Trong ví dụ 

trên, dữ liệu không di chuyển đến Under Review (Xem lại) cho đến khi 

“quản lý dữ liệu” chia sẻ công việc với “chuyên gia chủ đề”.

Tại sao nhóm sẽ thích quy trình công việc

Để đội tiếp thị áp dụng với các bước của quy trình công việc sẽ nâng 
cao sức mạnh cho mọi người trong nhóm. Khi bạn kết thúc, mọi người 
sẽ biết vai trò chính xác của họ trong việc đưa các tiếp thị sản phẩm ra 
bên ngoài. Bạn có thể đặt ít nhất một số cấu trúc đằng sau quá trình 
làm việc sáng tạo. Mọi người đều có thể theo dõi những gì đang diễn ra 
và sắp xảy ra. Bạn sẽ nhận ra rằng CMO không phải lúc nào cũng là 
người phê duyệt cuối cùng và nội dung khác nhau tương ứng các quy 
trình khác nhau. Nhưng tốt nhất là bạn sẽ có thể giảm bớt, hoặc thậm 
chí loại bỏ các tình huống xảy ra bất ngờ.

Một khi bạn đã nắm vững, có thể thiết lập quy trình công việc trên 
JIRA Core. JIRA Core có ba biểu mẫu khác nhau có thể tùy chỉnh để 
hình dung các công việc cho phù hợp với cách thức hoạt động của đội.
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Chương 2

Quy trình 
phác thảo và
phát triển bài 
viết trên blog
(sử dụng Confluence!)

Viết bởi Jamey Austin

Nhiều công ty có những nhân viên thích đóng góp thông tin như là 
viết blog, nhà văn hoặc chỉ đơn thuần là thích viết lách. Nhân viên 
của các phòng tiếp thị, quản lý nhân sự, phần mềm...thường là 
những người thích taọ nội dung bài viết.

Trong khi một số tác giả cũng là những nhà văn cực giỏi, thì việc viết 
lách không phải là công việc chính của họ. Hơn nữa, dù họ có tài 
năng và kinh nghiệm viết lách thì tất cả các bài viết trên blog đều cần 
được hướng dẫn. Những thứ như:
Ngôn từ sử dụng

• Ngôn từ sử dụng

• Định dạng, chiều dài, phong cách

• Từ khoá trọng tâm và SEO

http://vn.candylio.com/
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• Các mục tiêu

• Cố vấn trưởng, phụ đề phụ, lời khuyên chuyên nghiệp, cuộc gọi

... và những thứ bạn cần để định dạng blog. Chúng tôi đã cập nhật các 
thông số kỹ thuật cho các tác giả và cộng tác viên. Chưa kể đến việc có 
quá nhiều nhà văn cung cấp nội dung và lịch trình xuất bản hạn hẹp, vì 
thế chúng tôi thường vất vả tìm kiếm không gian trên lịch blog.

Vì vậy, làm thế nào để đảm bảo rằng mọi tác giả đều nhận được hướng 
dẫn? Và làm thế nào để tạo ra một quy trình thông tin cơ sở nhất quán, 
đặc biệt là các yếu tố phức tạp hơn-SEO, tiêu đề, thẻ tag-nhận được sự 
quan tâm trước khi gửi bài viết để xem xét?

Ebook này nói về lý do tại sao tạo ra các nguyên tắc blog và cung cấp 
cho mọi người là cần thiết, cũng như tạo ra các biểu mẫu blog để giúp 
người viết dễ dàng bắt đầu. Nó cũng bao gồm lý do tại sao Confluence 
(trái ngược với công cụ khác) lại là công cụ phù hợp cho việc này

Tạo ra trang phác thảo quy trình viết blog.

Đây là trang Confluence chúng tôi gọi là “Làm thế nào để viết một bài 

blog cho Atlassian”. Nó cung cấp các tác giả blog các thông tin và hướng 

dẫn trước nhất ngay khi bắt đầu viết. Sử dụng một định dạng trang đơn 

giản và một vài macro để sắp xếp nội dung. (Nếu bạn không quen với 

thuật ngữ Confluence, đừng qúa trú trọng macro. Macros là các tập tin dễ 

sử dụng giúp tăng tính năng cho các trang của bạn.)

Info macros cho 
phép bạn tạo một 
hộp chú thích 
nhanh. Chúng tôi 
luôn sử dụng 
chúng khi bắt đầu 
tập hợp tài liệu

Expand macro cho phép 
bạn ẩn thông tin để các 
trang không bị quá tải 
với văn bản

https://confluence.atlassian.com/doc/macros-139387.html
http://vn.candylio.com/
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Dưới đây đều là cùng một trang ở chế độ “chỉnh sửa”. Hãy xem cách một 

trang chứa nhiều thông tin nhưng vẫn không bị chèn nhau? Đó là bởi vì 

thông tin được chứa bên trong Expand macros, và giữ cho trang không bị 

lộn xộn và quá tải. Nhưng tất cả người đọc chỉ cần nhấp vào liên kết và tất 

cả nội dung sẽ xuất hiện.

Sử dụng một biểu mẫu trang để các tác giả bắt
đầu viết và đảm bảo sự nhất quán

Bây giờ, hãy chuyển sang bước 2: Soạn thảo blog. Khi các tác giả trên 

blog đã sẵn sàng để đăng bài viết lên, họ nhấp vào nút “Tạo và đăng bài 

blog ở chế độ công khai từ biểu mẫu”.

Thông tin bên trong 
Expand macros, tiết 
lộ thông tin cho 
người dùng khi họ 
nhấp vào liên kết.

Tiêu đề tổ chức nội 
dung (thể hiện: 
Tiêu đề 3) và có thể 
được sử dụng trong 
Table of Contents 
macro.

Tạo một mẫu blog mà mọi 
tác giả có thể sử dụng.

http://vn.candylio.com/
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Biểu mẫu - chúng tôi đã thiết lập - xuất hiện tự động.

Trên trang, tác giả có thể thêm tiêu đề (”Tiêu đề trang”) và bắt đầu viết 
vào khoảng trống đã cung cấp (bản nháp đăng ở đây...). Có nhiều nội 
dung hướng dẫn (Pro tip), và cũng có một nơi để thêm vào một liên kết 
công việc trên JIRA Core với trang. Khi tác giả nhấn vào “Lưu”, bài viết sẽ 
trở thành tài liệu nháp của họ. Chúng ta không phải tạo ra một bản thảo 
từ đầu, vì đã có mẫu sẵn.

Biểu mẫu: Confluence cho phép bạn tạo các biểu mẫu có thể được sử 
dụng nhiều lần. Bằng cách chuẩn hóa các biểu mẫu, bạn sẽ xây dựng 
mức độ nhất quán cho tất cả các bài đăng trên blog. Tìm hiểu thêm về 
tạo một biểu mẫu trong Confluence.

Vì vậy, tại sao sử dụng Confluence để
viết và phác thảo quy trình blog?

Chắc chắn, bạn có thể tạo một phác thảo trong Word. Thậm chí tạo một 
phác thảo trên email. (Đừng làm điều đó.) Và sử dụng các công cụ cho 1 
biểu mẫu đã từng dùng? Thôi vớ vẩn đi.

Confluence giúp bạn tập trung thông tin để mọi người trong công ty dễ 
dàng truy cập. Trong ví dụ của chúng tôi, điều đó có nghĩa là bất cứ ai tại 
Atlassian cũng có thể tìm thấy trang “Làm thế nào để viết một bài blog 
cho Atlassian”. Tất cả các tác giả có thể đọc hướng dẫn và bắt đầu một 
bản thảo blog mới với thông tin họ cần.

Confluence cũng cho phép các thành viên xem lại bài đăng và đưa ra 
phản hồi bình luận ngay trên trang. Quy trình đăng bài trên blog được 
lặp đi lặp lại; trải qua quá trình soạn thảo, đánh giá và chỉnh sửa. Và 
chúng tôi hiểu bạn đã trải qua quá trình này mệt mỏi như thế nào, với 
những phản hồi rải rác (thường ở những nơi khác nhau như email) và 
không biết ai đã xem bài đăng đó. Bình luận trong Confluence là thước 
đo cho việc xem xét nội dung và cộng tác cho một đoạn của bài viết.

Văn bản hướng 
dẫn màu xám 
sẽ biến mất 
khi tác giả bắt 
đầu viết bài.

Theo dõi tiến trình bằng cách sử dụng JIRA Core

Thêm hướng dẫn 
và mẹo bên trong 
biểu mẫu (Hiển 
thị: lời khuyên sử 
dụng macro).

https://confluence.atlassian.com/display/DOC/Create+a+Template
http://vn.candylio.com/
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Lời khuyên: Confluence có hai loại bình luận: nội tuyến và bình luận 

tại trang. Mỗi cái cung cấp cách khác nhau về bình luận trên các trang 

và các bài viết blog. Qua đó cung cấp phản hồi và có các cuộc thảo 

luận trên cùng một trang.

Và, sử dụng Confluence cho phép bạn tiêu chuẩn hóa các bài đăng trên 

blog của bạn để có sự nhất quán và giảm sự lặp đi lặp lại không cần thiết. 

Bằng cách tạo một mẫu trang mà mọi người có thể sử dụng, tác giả 

không phải tạo ra một trang mới mỗi khi bắt đầu suy nghĩ. Thêm vào đó, 

họ biết tất cả các yêu cầu. Điều này giải phóng thời gian cho tác giả để 

giúp thiết lập mục tiêu, suy nghĩ về các tiêu đề và từ khoá tập trung, và 

hoàn thành các trường yêu cầu. Chắc chắn điều này sẽ làm cho người 

quản lý nội dung hay tổng biên tập ... VUI !

Công việc dễ dàng hơn với quy trình phác
thảo blog và tạo một biểu mẫu blog

Bằng cách sử dụng một trang mô tả quy trình và yêu cầu, cung cấp 

một mẫu trang để các tác giả blog có thể bắt đầu, chúng tôi sẽ dễ 

dàng (hoặc dễ dàng hơn) biết được liệu các tác giả đã có thông tin họ 

cần và các bài blog nhận được sẽ có tính nhất quán cao hơn. Thêm vào 

đó, chúng tôi nhận được những lợi ích ngay lập tức!

• Loại bỏ các câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại (tự phục vụ!)

• Hướng dẫn các tác giả và làm quen với tất cả các yêu cầu cần thiết 

(Hãy đồng cảm với chúng tôi!)

• Có nhiều thời gian hơn để xem lại, chỉnh sửa, viết lại, làm mới & 

lặp lại (“Writing is REwriting.”—Robert Kelley)

https://confluence.atlassian.com/confcloud/comment-on-pages-and-blog-posts-724765350.html
http://vn.candylio.com/


Candylio.com

Chương 3

Theo dõi các
dự án blog
(với các quy trình làm việc của JIRA)

Viết bởi Sarah Goff-Dupont

Rất có thể, nhóm tiếp thị của bạn quản lý các dự án blog bằng bảng tính.
Bạn có thể theo dõi ai đang làm việc với nó, nó đang ở trong thư mục 
nào, khi nào sẽ được xuất bản, nó là gì, làm thế nào để phù hợp với các 
chiến dịch tiếp thị lớn hơn ... Và đó chỉ là thứ bạn quan tâm trước khi nó 
được xuất bản.

Xét nhiều khía cạnh của một dự án đơn giản (dường như), không có chi 
tiết nào bị bỏ qua. Nhưng nhiều đội thường xuyên xuất bản ra bài blog 
chất lượng cao đã phát hiện ra một thủ thuật để giữ tất cả mọi thứ theo 
trật tự: họ sử dụng một công cụ quản lý dự án bằng một quy trình công 
việc để họ có thể dành ít thời gian tập trung vào Excel và nhiều thời gian 
cho chất lượng bài viết.

Không có gì ngạc nhiên khi nhóm tiếp thị của Atlassian sử dụng JIRA 
Core, Confluence và HipChat để giữ cho các blog hoạt động trơn tru. Vì 
vậy, hôm nay tôi sẽ có được tất cả meta với một blog về cách sử dụng 
JIRA Core, bao gồm một số công việc ví dụ, để theo dõi blog. (Nếu công 
ty của bạn thuê các nhà phát triển, rất có thể họ đang sử dụng phần 
mềm JIRA để theo dõi công việc. Điều đó cũng sẽ làm việc tốt - liên hệ 
với quản trị viên JIRA để tạo tài khoản người dùng cho bạn và nhóm)

http://blogs.atlassian.com/2015/11/how-to-set-up-business-workflows-in-jira-core/
http://www.atlassian.com/software/jira/core
http://www.atlassian.com/software/confluence
http://www.hipchat.com/
http://www.atlassian.com/software/jira
http://vn.candylio.com/


   17 of 26Candylio - Đại diện Atlassian tại Việt Nam

Candylio.com

Bắt đầu với một quy trình làm việc
Quy trình làm việc mặc định của JIRA Core thực sự rất cơ bản, chỉ với ba 
trạng thái công việc: Bắt đầu, Đang Tiến hành và Hoàn thành. Thật tuyệt 
vời để bắt đầu bởi vì nó đơn giản và linh hoạt.

Tất nhiên, như các blogger kỳ cựu biết, có những yếu tố phụ trong “đang 
tiến hành” như: suy nghĩ, soạn thảo, xem lại, chỉnh sửa, định dạng, lo 
ngại...và thường là mỗi một người liên quan đến một trong nhưng việc 
đó. Vì vậy, thay vì nhận được chi tiết tại các trạng thái, những người mới 
làm quy trình công việc có thể gán các công việc đó cho những người 
khác nhau tham gia vào mỗi bước cũng như phân loại proxy cho các 
trạng thái.

”Ah, tôi thấy blog của thứ năm là “Đang tiến hành” và nó được giao cho Jamey, biên tập viên của chúng 
tôi. Có vẻ như nó đang được theo dõi! “

Nhưng chúng tôi các nhà tiếp thị Atlassian hầu như không phải là những 
người mới tiếp xúc với quy trình công việc. Vì vậy, chúng tôi đã tìm hiểu 
và tạo ra một tùy chỉnh quy trình làm việc và một loại công việc tùy chỉnh 
kèm theo nó.

Các loại công việc

Các loại công việc tuỳ chỉnh giúp chúng ta cách nhanh chóng phân biệt 
công việc viết blog từ các loại công việc tiếp thị khác - cả khi tìm kiếm các 
vấn đề và xem xét tất cả các vấn đề được giao cho chúng tôi. Nó thậm chí 
còn có một biểu tượng nhỏ của riêng mình. Chúng tôi đã gọi loại vấn đề 
này là “Ý tưởng Blog”.

http://vn.candylio.com/
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Trạng thái công việc

Các dự án blog của chúng tôi trải qua 8 bước: Phân chia, Thực hiện, 

Nháp, Xem lại, Trong WordPress, Lên lịch, Xuất bản - Phân tích đang 

chờ xử lý, và Hoàn thành phân tích.

Như vậy thật rắc rối với quy trình công việc và phải thêm vào đó là 40 
bước thực hiện. Nếu bạn không nhớ gì về quy trình công việc tùy chỉnh, 
hãy nhớ điều này: bất cứ điều gì bạn đang theo dõi trong JIRA, chỉ
tạo các trạng thái quy trình công việc tùy chỉnh cho các giai đoạn 
riêng biệt trong quy trình của bạn.

Ví dụ: chúng tôi đã phân loại các ý tưởng blog mới để đảm bảo rằng 
chúng tôi hiểu tại sao phải viết về nó và cốt truyện là gì trước khi ai đó 
thực hiện (Phân chia). Sau đó, tác giả viết bản thảo ban đầu (soạn thảo), 
và gửi nó cho chuyên gia chuyên môn, cũng như nhóm tiếp thị nội dung 
(Đang xem lại). Trong giai đoạn WordPress, nhóm của tôi và tôi đã hoàn 
thành các bước sau: đánh bóng bản sao, thêm hình ảnh, nhìn vào SEO và 
lên kế hoạch xuất bản blog. Thông thường, điều này xảy ra vài ngày 
trước khi xuất bản, vì vậy chúng tôi đã thêm một Trạng thái theo Lịch 
trình để làm rõ với các bên liên quan rằng mọi thứ đã sẵn sàng.

Một khi blog đang hoạt động, chúng tôi chuyển vấn đề JIRA sang Phân 
tích xuất bản đang chờ xử lý. Và 30 ngày sau khi xuất bản, chúng tôi 
thực hiện một phân tích về cách blog hoạt động. Đã đọc bao nhiêu lần? 
Tỷ lệ thoát là gì? Nó đã đạt được những mục tiêu ban đầu? Tất cả đều 
được theo dõi bên trong vấn đề (thêm về điều đó trong giây lát). Chỉ sau 
đó vấn đề đạt đến trạng thái cuối cùng của Phân tích đã hoàn thành. 
Chúng tôi cũng có trạng thái được gọi là Bị hủy bỏ cho những ý tưởng 
blog bị bỏ rơi.

http://vn.candylio.com/
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Lời khuyên: Để có sự linh hoạt tối đa, hãy thiết lập quy trình công 

việc của bạn sao cho một công việc có thể di chuyển tự do giữa các 

trạng thái chứ không phải là tiến trình tuyến tính nghiêm ngặt. Nhãn 

“Tất cả” trong sơ đồ ở trên chỉ ra rằng một công việc có thể chuyển 

từ bất kỳ trạng thái nào khác.

Hãy nhớ đó là một công việc đang được tiến hành

Thực hiện việc di chuyển từ quản lý blog bằng bảng tính để quản lý nó 

bằng JIRA Core là một thay đổi đáng kể trong cách hoạt động của nhóm. 

Nếu bạn cảm thấy quá khó ghi nhớ, hãy nhớ: chúng tôi đã không có tất 

cả các tùy chỉnh này stu vào ngày 1.

Chúng tôi đã phát triển việc sử dụng JIRA trong nhiều năm, với sự tập 

trung đặc biệt về nó trong 10 tháng qua. Trong thực tế, tôi nhận thấy 

một số ít các cơ hội để cải tiến trong khi viết bài này! Sau khi nói chuyện 

cả nhóm, chúng tôi làm mới lại quy trình làm việc nhằm hoạt động tốt 

hơn.

Quan điểm tôi là: chỉ cần bắt đầu một nơi nào đó. Mọi nơi. Nhưng bắt 

đầu ngay bây giờ. Thực hiện từng bước và lập lại quy trình

http://vn.candylio.com/
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Chương 4

Theo dõi danh 
mục blog và
hiệu suất với 
trường tùy
chỉnh của JIRA
Viết bởi Sarah Goff-Dupont

Tôi có thể tính toán với toán học và số, nhưng tôi không yêu họ. Tôi phải 

thừa nhận mặc dù, tôi bắt đầu yêu dữ liệu. Giống như nhiều nhà tiếp thị, 

tôi dành nhiều thời gian suy nghĩ về blog.

Và tự viết blog ngày càng trở nên giống dữ liệu thông tin (nếu không phải 

là dữ liệu đầy đủ, nhưng là một câu chuyện khác). Thật tuyệt vời khi 

chúng tôi tiếp thị có thể biết chính xác có bao nhiêu người nhấp vào nút 

CTA đó hoặc người sử dụng đã đọc bài viết trên blog của chúng tôi bao 

lâu? Thực sự, khá tuyệt vời

http://vn.candylio.com/
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Trong chương 3, tôi đã trình bày một số quy trình 

làm việc của JIRA để theo dõi tiến trình của blog từ 

khái niệm đến xuất bản để quảng cáo. Ở đây trong 

Chương 4, tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhóm tiếp thị nội 

dung của chúng tôi theo dõi hiệu suất của các blog, 

cũng như một số thuộc tính khác, sử dụng định dạng 

mặc định và tuỳ chỉnh của JIRA.

Bắt đầu với những điều cơ bản

Giống như con số và toán học, một số trường là phổ biến. Người được 
chuyển nhượng cho phép chúng tôi biết ai là người thực hiện bước tiếp 
theo: Ý tưởng Blog của chúng tôi được trả từ tác giả đến chuyên gia về 
chủ đề để biên tập và cuối cùng là nhà phân tích. Ưu tiên là một lĩnh vực 
chưa được khai thác nhiều, thành thật mà nói tôi nghĩ rằng nó có giá trị 
khi bạn cần tìm những ý tưởng khẩn cần thiết một cách dễ dàng.

Và dĩ nhiên, Mô tả. Bạn không cần phải đặt một bản tóm lược đầy đủ 
trong lĩnh vực này, nhưng điều quan trọng đặt một cái gì đó có ý nghĩa ở 
đó. Đặc biệt là nếu bạn làm việc với một ban biên tập những người đang 
theo dõi các ý tưởng mới. Mô tả là một nơi tuyệt vời để đặt ra một vài 
điểm bạn muốn thực hiện trong blog của mình và những gì bạn mong 
muốn đạt được, trừ khi bạn muốn theo dõi mục tiêu của mình trong một 
lĩnh vực riêng biệt.

Bây giờ thêm một số trường tùy chỉnh

Chúng tôi có 17 trường tùy chỉnh trên các vấn đề ý tưởng Blog. Và 
có: chúng tôi thực sự sử dụng từng cái. Dưới đây là danh sách đầy 
đủ, cùng với kiểu của mỗi trường, cho lợi ích của quản trị viên JIRA.

Trước khi xuất bản trường

Một phần của quản trị tốt là lưu giữ một danh sách các loại blog khác 
nhau mà chúng tôi đã xuất bản. Và kể từ khi chúng tôi đã tạo một 
vấn đề JIRA để quản lý luồng công việc của mỗi blog, tại sao không 
theo dõi các thuộc tính của nó trong JIRA Core? Chắc chắn nó đánh 
bại bảng tính.

http://blogs.atlassian.com/2016/02/example-jira-workflows-for-tracking-blog-projects/
http://vn.candylio.com/
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• Kêng Blog (trình đơn có nhiều lựa chọn): Chúng tôi có blog Atlassian 
chính, cũng như các thuộc tính blog riêng cho Bitbucket, HipChat và 
SourceTree.
• Sản phẩm (trình đơn có nhiều lựa chọn): Không phải tất cả các bài 
đăng trên blog đều được gắn với sản phẩm, do đó chúng tôi đưa ra tuỳ 
chọn N/A (không có gì) cho tất cả các sản phẩm của Atlassian.
• Thị trường mục tiêu (trình đơn có nhiều lựa chọn): có phải blog có 
liên quan đến các nhóm CNTT, các nhóm phần mềm, hoặc các nhóm 
không kỹ thuật hay tất cả những điều trên?
• Kênh Bán hàng (nút radio): Giai đoạn trong kênh bán hàng là vẽ bản 
đồ blog
• Mục tiêu (trường văn bản): Chúng tôi đã đặt mục tiêu 30 ngày cho mỗi bài 
đăng, được đo bằng lượt xem, chia sẻ xã hội hoặc tỷ lệ nhấp (phải có khả 
năng đo lường)..
•  Từ khoá tập trung (trường văn bản): Cụm từ tìm kiếm hoặc cụm từ 
mà chúng tôi đang tối ưu hóa.
• Xuất bản Ngày / Giờ (trường ngày tháng): Khi phần sẽ được xuất 
bản. Trường này hữu ích cho việc hiển thị lịch biểu bằng tiện ích con của 
bảng điều khiển lịch phát sóng của JIRA hoặc Lịch nhóm của Confluence..

Sau khi xuất bản trường

Viết blog cũng giống như làm vườn. Tìm ra hạt giống để trồng vào thời điểm 
nào trong năm, và nơi để trồng nó chỉ là một nửa câu chuyện. Bạn phải 
chăm sóc và xem nó phát triển như thế nào. Đương nhiên, chúng tôi cũng sử 
dụng các trường trong công việc JIRA để quản lý

••• Xuất bản URL (trường văn bản): Một bản ghi ở nơi nó được xuất bản.

••• Chiến dịch chính (trường văn bản): Bạn có biết rằng “utm_campaign 

= <blah>” điều? Điều đó xảy ra ở đây để chúng tôi có thể liên kết lưu 

lượng truy cập blog với các chiến dịch tiếp thị lớn hơn.

••• Tổng số lần truy cập trang (trường số): Tổng số lượt xem sau 30 ngày

••• Số lần xem trang duy nhất (trường số): Lượt xem duy nhất sau 30 
ngày.

••• Lượt xem từ Người dùng web mới (trường số): Số lượng người đọc 

lần đầu đăng đã thu hút blog của chúng tôi trong 30 ngày đầu tiên.

••• Tỷ lệ thoát (trường số): Các càng thấp càng tốt ...

••• Số lượt xem từ giới thiệu trên mạng xã hội chưa thanh toán (trường 

số): Số lượt xem được đưa ra bởi số lượt xã hội và bài đăng xã hội từ tài 

khoản của chúng tôi, cũng trong 30 ngày đầu.

https://confluence.atlassian.com/jira/adding-the-calendar-gadget-185729528.html
https://www.atlassian.com/software/confluence/team-calendars/
http://vn.candylio.com/
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••• Số lượt truy cập từ tìm kiếm tự nhiên (trường số): Số lượt 
truy cập từ tìm kiếm (tìm kiếm tự nhiên trên website tìm kiếm 
mà không thông qua quảng cáo)

••• Tương tác trên mạng xã hội (trường số): Chia sẻ + thích + bài 
đăng + nhận xét trong 30 ngày.

••• Đã đạt mục tiêu? (hộp đánh dấu): Đã đạt được mục tiêu qua 30 
ngày?

Chúng tôi cũng sử dụng trường Nhãn để theo dõi mạng xã hội nào đã 
được đăng lên cho dù đó là lãnh vực tư duy trung lập về sản phẩm so với 
các chủ đề cụ thể cho từng sản phẩm cao cấp (nhanh nhẹn, hội nhập liên 
tục, Git, các nhóm phân phối, vv).

Lời khuyên: Sử dụng các tab để nhóm các kết hợp liên quan với 

nhau và ngăn quá tải thông tin khi bạn xem các sự cố của mình. 

Tab được tạo ra như một phần của cấu hình màn hình của bạn.

Đào sâu vào dữ liệu bằng cách sử dụng các bộ lọc của JIRA

Theo dõi các thuộc tính trong JIRA có nghĩa là các vấn đề là nguồn chân 

lý duy nhất cho mọi thứ chúng tôi muốn biết về mỗi blog. Nhưng phần 

tốt nhất là JIRA cho phép chúng tôi tìm kiếm theo bất kỳ lĩnh vực nào, 

giúp cải tiến các ý tưởng blog mới và xây dựng lịch biên tập.

Ví dụ: nếu vấn đề Blog Idea đi kèm với sản phẩm được đặt thành 

“Confluence” và kênh bán hàng được đặt thành “Evaluation”, tôi có thể 

tìm kiếm JIRA Core để xem có bao nhiêu phần tương tự mà chúng tôi đã 

xuất bản. Cũng như đề xuất sắp xếp đoạn với một giai đoạn khác nhau 

của kênh bán hàng nếu đã có nhiều giai đoạn đánh giá cho sản phẩm đó

http://www.buzzsumo.com/
http://vn.candylio.com/
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Chúng tôi thậm chí có thể tinh chỉnh tìm kiếm của chúng tôi bằng cách 

sử dụng các thuật toán cho các trường số. Giả sử quản lý muốn biết có 

bao nhiêu phần giai đoạn nhận thức của năm ngoái có hơn 5000 lượt 

xem trong 30 ngày đầu tiên. Chỉ cần nhấp chuột là xong

Phần hay nhất về việc theo dõi hiệu suất của blog với các vấn đề
của JIRA là nó giúp chúng tôi giữ sự tập trung.

Ví dụ: nếu mục tiêu của chúng tôi trong quý tới là tăng tỷ lệ mua 
hàng, nhóm của tôi phải đảm bảo rằng blog phù hợp với giai đoạn của 
kênh bán hàng. Hoặc nếu mục tiêu đã nêu của blog là thúc đẩy các 
buổi sự kiện trên web, thì nút gọi hành động không nên hướng đến 
chuyến tham quan sản phẩm.

Nó cũng giúp chúng tôi lên kế hoạch cho bài viết trong tương lai. 
Trong ảnh chụp màn hình ở trên, bạn có thể thấy rằng tôi đã không 
đạt được mục tiêu của tôi với blog đó. Điều đó ngay lập tức dẫn ra lý 
do tại sao. Nó có viết kém không? Tôi đã không quảng bá nó đủ chưa? 
Mục tiêu không thực tế? (Có thể là nhiều yếu tố trường hợp này). Bây 
giờ khi một ai đó bắt đầu viết một blog về hướn dẫn lãnh dạo trong 
việc phân phối liên tục, chúng ta có thể vào JIRA để xem các bài viết 
trong quá khứ và thiết lập một mục tiêu lý tưởng (nhưng không ảo 
tưởng) dựa trên cơ sở ghị lại dữ liệu quá khứ

Hiện tại, thêm dữ liệu hiệu suất như chế độ xem và tỷ lệ thoát là quá 
trình thủ công. Nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể được tự động bằng cách 
kết nối cơ sở dữ liệu thông qua API JIRA công cộng.

Tiếp thị nội dung dễ dàng

Trong tiếp thị nội dung, chúng tôi thường nghe về tầm quan trọng của 

việc biên mục và kiểm tra định kỳ nội dung. Lưu trữ các thuộc tính và dữ 

liệu có liên quan đến kiểm toán tại JIRA khiến cho việc thực hiện đó trở 

nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tất cả những thông tin đó cho hết vào công 

việc ý tưởng blog, vì vậy dễ dàng quản lý nó

Nhưng làm thế nào để blog càng ngày càng dễ dàng hơn. Nhờ quy trình 

công việc, tất cả các blogger sẽ dễ dàng nắm rõ dữ liệu (điều này không 

đòi hỏi kỹ năng SQL nâng cao để truy cập), có nghĩa là có thể tự trả lời 

cho các câu hỏi của họ

http://vn.candylio.com/


Candylio.com

Kết luận

Trước khi bắt đầu công việc, bạn cần phải hiểu tất cả các bước cần thiết 
từ “open” đến “done”. Một cách tuyệt vời để bắt đầu là hình dung quá 
trình và tạo ra một quy trình làm việc. Khi bạn dành thời gian để lập bản 
đồ quá trình của mình, nó sẽ giúp bạn đoán trước các rào cản tiềm năng 
và cho phép bạn xây dựng các biện pháp bảo vệ.

Trong ebook này, chúng tôi có ý tưởng về cách hình dung công việc bằng 
cách sử dụng JIRA Core và Confluence. Những kỹ thuật này giúp cho dự 
án của bạn liên kết đến việc quản lý một quá trình phức tạp với vô số 
các bên liên quan.

Trong Chương 1, chúng tôi đã thảo luận về các cách khác nhau để hình 
dung công việc của bạn, như liệt kê và nhóm nội dung của bạn và thu 
hút quá trình. (Whiteboard, FTW!) Chúng tôi cũng nói về sự cần thiết 
phải giữ mọi thứ đơn giản nhất có thể và lý do tại sao nhóm của bạn sẽ 
yêu thích các dự án bắt đầu theo cách này.

Trong Chương 2, chúng tôi đã nói về quá trình viết và phát triển một bài 
viết blog sử dụng Confluence. Đối với một nhóm tiếp thị, chúng tôi nghĩ 
quá trình blog sẽ là một nơi tuyệt vời để bắt đầu quy trình công việc vì 
nó có thể liên lạc nhiều thành viên trong nhóm, thường có nhiều giai 
đoạn, kết thúc việc vận chuyển sản phẩm và dễ sử dụng dành cho tất cả 
mọi người.

Trong chương 3, chúng tôi đã thảo luận chi tiết hơn về cách sử dụng JI-
RA Core để quản lý và theo dõi quá trình blog của bạn, và trong Chương 
4, chúng tôi đã nghiên cứu sâu hơn về các trường tùy chỉnh.

Vậy, đã sẵn sàng để bắt đầu? Hình dung công việc! Chúng tôi khuyên 
bạn nên sử dụng bảng tính để bắt đầu hình dung ra quy trình làm việc. 
Sao chép nó trên một bảng khi bạn đã sẵn sàng, hoặc in ra các bản sao 
cho các thành viên khác trong nhóm. Dù bằng cách nào, nhóm của bạn 
sẽ có một ý tưởng trực quan về tất cả các bước cần thiết để thực hiện 
bất kỳ dự án tiếp thị nào từ mở.

http://vn.candylio.com/
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Worksheet

Ví dụ

Hãy thử với nó

Thực hiện: Tác giả blog

Các bước trong giai đoạn:

• Viết phác thảo

• Xem lại phác thảo với SME

• Bản đồ phác thảo

Thực hiện: Tác giả blog

Các bước trong giai đoạn:

• Viết nháp

• Chỉnh sửa bản nháp

• Hoàn thiện bản nháp

Thực hiện: Các bên liên quan

Các bước trong giai đoạn:

• Gửi cho SME đánh giá

• Gửi cho nhà tài trợ đánh 

giá

• Nhận bản viết cuối cùng từ 

người chỉnh sửa blog

• Thêm hình ảnh vào hoàn 
thiện

Thực hiện: người chỉnh sửa

Các bước trong giai đoạn:

• Thêm vào Wordpress

• Chạy qua Yoasst

• Chỉnh sửa từ khóa

• Thêm siêu dữ liệu

• Lên lịch phát hành

Thực hiện:

Các bước trong giai đoạn:

Bắt đầu Nháp Đánh giá Xuất bản

Thực hiện:

Các bước trong giai đoạn:

Thực hiện:

Các bước trong giai đoạn:

Thực hiện:

Các bước trong giai đoạn:
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