Jira Core được xây dựng cho các nhóm kinh doanh.
Quản lý quy trình và dự án
Marketing:
Quản lý quá trình đánh giá các loại hình
tiếp thị như quản lý trang wed và quảng
cáo.

Giám sát chi tiết
Quản lý tác vụ dễ dàng hơn với các trạng
thái công việc, nhận xét và tệp đính kèm ở
một nơi. Thêm vào đó với các thông báo,
từng thành viên trong nhóm sẽ biết khi
nào họ cần giúp đỡ.

Đo lường hiệu suất
Theo dõi trạng thái của các dự án
nhóm theo những cách khác nhau: với
tổng quan nhanh, bảng điều khiển tuỳ
chỉnh, hoặc thậm chí 1 báo cáo được
xác nhận trước.

Tài chính:
Kiểm soát ngân sách và quản lý tất cả các
giao dịch mua bán.

Jira Core là giải pháp quản lý dự án và công việc cho
các nhóm kinh doanh.

Pháp lý:
Xem lại các văn bản pháp lý như NDAs,
điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật
trước khi ký kết và chấp thuận

Sức mạnh của Atlassian giúp đổi mới 50.000 công ty trên thế giới.

Giống như Jira Software, Jira Core có
các bảng cho phép các nhóm nắm bắt
nhanh thông tin dự án. Các bảng phù
hợp với các bước của công việc của
nhóm và thích ứng với cách mỗi nhóm
làm việc.
Để tận dụng được JIRA Core nhiều
hơn, hãy kết nối nó với hơn 1200+
add-ons và tích hợp sẵn trên
Marketplace của chúng tôi như
Salesforce hay Google Drive.
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Nhân sự:
Theo dõi quá trình tuyển dụng ứng viên
và tổ chức công việc cho nhân viên mới.

Theo dõi
thông tin về
dự án trong
nháy mắt

Jira Core mang lại rất nhiều lợi ích
cho bất kỳ nhóm nào thực hiện bất
cứ công việc gì theo quy trình.
George Lewe,
Giám đốc Trung tâm Applications and
Tools, Lufthansa Systems
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Sức mạnh của Jira Core
Được xây dựng cho các nhóm kinh doanh / Tuỳ chỉnh
công việc kinh doanh / Thông báo / Chi tiết công việc /
Báo cáo và bảng điều khiển.

