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Bắt đầu kỷ nguyên hợp tác làm 
việc mới. Giới thiệu Jira Work 
Management - công cụ thân 
thiện, trực quan & tập trung hỗ 
trợ các phòng ban nghiệp vụ khai 
thác triệt để sức mạnh của Jira.

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo sự ra đời một công cụ mới được thiết kế 
riêng dành cho những bộ phận hỗ trợ kinh doanh, một môi trường làm việc 
mới mạnh mẽ để các đội nhóm nghiệp vụ khác nhau cùng hợp tác & phát 
triển. Với những tính năng mới được xây dựng nhằm đáp ứng tác phong 
cộng tác nhóm hiện đại, Jira Work Management cho phép các nhóm như 
marketing, nhân sự, tài chính và thiết kế kết nối với các đối tác kỹ thuật của 
họ và làm việc cùng nhau một cách liền mạch.



Công cụ được xây dựng cho tương lai 
trong bối cảnh chuyển đổi số ngày nay

Trong năm qua, chúng ta được thấy rất nhiều tổ chức đã và đang cố gắng tối ưu hóa quá 
trình chuyển đổi số để bắt kịp xu thế chung, các doanh nghiệp nhanh chóng trang bị cho 
mình rất nhiều công cụ số nhằm hỗ trợ tốt nhất cho cách làm việc mới. Thời gian trôi 
qua sau khi áp dụng các nền tảng số khác nhau, các tổ chức/công ty dần nhận ra rằng 
hợp tác nhóm trên nền tảng kỹ thuật số thực sự khó hơn rất nhiều so với việc đơn thuần 
chỉ là số hóa công việc. 

Gần hai thập kỷ qua, các công cụ của Atlassian đã hỗ trợ hàng triệu nhóm kỹ thuật làm 
việc cùng nhau dựa trên thế mạnh cung cấp sự linh hoạt trong hợp tác, từ những dự án 
đưa tàu vũ trụ vào quỹ đạo cho đến hỗ trợ trong công cuộc cung cấp vắc-xin COVID. Jira 
Software đã trở thành công cụ phát triển phần mềm số một được sử dụng bởi các nhóm 
linh hoạt (agile teams), trong khi Jira Service Management cách mạng hóa cách thức 
hợp tác của các nhóm vận hành và nhóm I.T. 

Nhưng nếu chỉ áp dụng cho các nhóm kỹ thuật thôi là chưa đủ, vì nếu một nhóm/phòng 
ban bất kỳ nào đó thiếu sự liên kết với những bộ phận khác có thể sẽ gây đình trệ toàn bộ 
hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó chúng tôi nhận ra việc hợp nhất mọi nhóm với nhau 
trên cùng một công cụ thật sự cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó là lý do tại sao hiện tại 
chúng tôi đã và đang mở rộng sức mạnh của Jira cho tất cả các nhóm khác trong tổ 
chức, bắt đầu với Jira Work Management cho các nhóm nghiệp vụ doanh nghiệp khác 
nhau như marketing, nhân sự, tài chính, vận hành, thiết kế, pháp lý, bán hàng, v.v…

Câu trả lời là Jira Work Management - đây là 
một công cụ mới trên nền tảng Jira mang 
đến những cách thức trực quan để theo dõi 
công việc, tạo giá trị nhanh chóng và giúp kết 
nối liền lạc với các nhóm kỹ thuật trong 
những dự án cộng tác liên phòng ban. 



Cách mạng hóa trong quản lý công 
việc với Jira

Các khách hàng của chúng tôi đều chia sẻ rằng việc quản lý công việc ngày càng 
trở nên khó khăn hơn trên quy mô lớn và chỉ có các sản phẩm Jira mới đáp ứng 
được khả năng theo kịp tốc độ phát triển và thay đổi số hiện nay. 

Jira Work Management mang đến cho các team khác nhau những tính năng 
phong phú hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp đến từ các dòng sản phẩm Jira, bao 
gồm các quy trình làm việc chung được thiết kế đảm bảo tính nhất quán giữa các 
bộ phận trong cùng tổ chức, các tính năng tự động hóa mạnh mẽ cho những tác 
vụ thông thường và tính năng kiểm soát quyền riêng tư được nâng cấp nhằm bảo 
mật thông tin. Các tính năng cốt lõi này giúp các doanh nghiệp có thể nhanh 
chóng áp dụng những tiêu chuẩn thực hành tốt nhất cho các đội nhóm của mình, 
giúp đạt được tính liên tục trong công việc một cách tốt nhất khi so sánh với bất kỳ 
sản phẩm hoặc nền tảng nào trên thị trường hiện nay. 

Jira Work Management cung cấp 3 lợi ích chính cho tổ chức của bạn:



Chế độ hiển thị mới được 
thiết kế dành cho các nhóm 
hỗ trợ kinh doanh

Giới thiệu đến các bạn 5 cách khác nhau để di chuyển công 
việc từ trạng thái “việc cần làm” tới “hoàn thành” trong Jira Work 
Management. Mỗi quy trình đều được thiết kế, nghiên cứu cẩn 
thận dựa trên nhu cầu khách hàng của chúng tôi và được phát 
triển dựa trên những chuẩn mực ngành để làm cho công việc 
quản lý trở nên đơn giản và dễ dàng hơn bao giờ hết. 

Chế độ hiển thị theo list mô phỏng trải nghiệm trực quan vốn có của 
spreadsheet trên môi trường Jira, kết hợp khả năng cho phép chỉnh sửa nội 
dòng giúp tăng cường đáng kể hiệu năng. Đây là một cách thức rất hiệu quả để 
quản lý công việc ở mọi quy mô, từ những thành phần công việc riêng lẻ đến 
những dự án lớn liên phòng ban. 

Chế độ hiển thị theo danh sách (List) 



Thêm bối cảnh thời gian vào công việc theo cách để mọi người có thể nhìn thấy và hiểu rõ. 
Công ty giờ đây có thể nắm bắt được tất cả các deadlines và cập nhật công việc ở định 
dạng dễ hiểu, điều này giúp cho việc lập kế hoạch diễn ra nhanh & hiệu quả hơn. 

Chế độ hiển thị theo lịch trình (Calendar)

Nâng cấp của biểu đồ Gantt & được thiết kế để làm nổi bật các kết nối và sự phụ thuộc giữa 
các dòng công việc. Chúng tôi cũng thêm những thông tin quan trọng vào các thẻ thông tin 
cho tính năng này - chẳng hạn như thông tin người được giao và trạng thái công việc - để 
nhóm có thể thu thập được một bức tranh đầy đủ về các dự án của họ ngay lập tức. 

Hiển thị dựa trên mốc thời gian (Timeline)



Cho phép theo dõi các tác vụ dựa trên tình trạng, tiến độ hoàn thành của quy trình công 
việc, mang đến cho bạn một phương pháp linh hoạt để xem, quản lý và báo cáo về công 
việc đang thực hiện. Bên cạnh đó, các nhóm cũng có thể thiết kế quy trình làm việc riêng và 
giám sát công việc di chuyển từ giai đoạn “Việc cần làm” đến “Hoàn thành”. 

Hiển thị dạng bảng (Board)

Hiển thị này giúp việc điều phối các dự 
án hợp tác liên phòng ban với những 
yêu cầu hỗ trợ phát sinh trở nên dễ 
dàng và nhanh chóng hơn. Tạo biểu 
mẫu kéo và thả trong vòng vài giây để 
thu thập các yêu cầu và hợp nhất 
công việc liên quan đến các dự án, 
cũng như làm giảm bớt sự bất đồng 
và mất kết nối giữa các nhóm. 

Hiển thị biểu mẫu (Forms)



Nhanh chóng phát huy giá trị 
(Instant time-to-value)
Jira Work Management tập trung vào việc mang lại giá trị cho 
các nhóm ngay từ những bước triển khai đầu tiên. Giờ đây, các 
nhóm có thể bắt tay vào dự án của mình một cách nhanh 
chóng, nhận lại được những lợi ích tức thì và nâng cao năng 
suất ngay lập tức. 

Quản trị viên và người dùng mỗi phòng ban đều có thể chọn từ 23 mẫu templates -  dành cho mọi 
phòng ban hỗ trợ hoạt động kinh doanh  - để  có thể bắt tay vào tạo dự án mới một cách nhanh 
chóng. Mỗi template đi kèm với các quy trình và cấu hình được nghiên cứu dành riêng cho từng 
ngành nghề , bao gồm các trường tùy chỉnh, các loại issues và quyền. Ngoài ra, quản trị viên vẫn có 
khả năng chia sẻ cấu hình dự án hiện có với các dự án mới. 

Bắt đầu nhanh chóng 

Các nhóm hỗ trợ kinh doanh giao tiếp và hoạt động khác với các nhóm kỹ thuật, vì vậy chúng tôi đã 
thay đổi Jira theo ngôn ngữ & cách hoạt động của những nhóm phi kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn: 

Mang lại giá trị một cách nhanh chóng  

• Các thành viên trong nhóm sẽ thấy các nhiệm vụ và loại issues khác nhau được đổi tên 
thành chẳng hạn như “asset” (trong các trường hợp sử dụng cho phòng thiết kế hoặc 
marketing) và “candidate” (trong trường hợp sử dụng cho  phòng tuyển dụng), thay vì chỉ là 
“stories” và “bugs” như trong trường hợp sử dụng cho đội phát triển phần mềm. 

• Thanh điều hướng mới nằm bên trái highlight các chức năng liên quan, chẳng hạn như các 
dạng hiển thị và biểu mẫu mới, thay vì các chức năng tập trung dành riêng cho hoạt động 
phát triển phần mềm như code, backlog, components & issues. Đối với các nhóm kinh 
doanh đã quen thuộc với các khái niệm phần mềm, quản trị viên có thể kết hợp các 
components, epics và nhiều thông tin cần thiết khác vào dự án của họ. 

Nâng cao năng suất 

Được trang bị các tính năng tự động hóa miễn phí & không giới hạn, giờ đây các đội nhóm sẽ được 
giải phóng khỏi những tác vụ đơn giản để tập trung vào những nhiệm vụ thực sự quan trọng hơn. 
Thoải mái lựa chọn các quy luật (rules) được tạo sẵn từ thư viện tự động hóa hoặc tạo các quy tắc 
tùy chỉnh cho bất kỳ trường hợp sử dụng và bộ phận khác nhau. Tính năng tự động hóa còn hỗ trợ 
kết nối với Slack, Microsoft Teams và các dịch vụ email khác nhau để khai thác tối ưu lợi thế của Jira 
trên các công cụ khác nhau. 



Tạo mối liên kết liền mạch 
với các nhóm kỹ thuật
Làm việc nhóm chỉ thực sự hiệu quả khi đồng đội nhận thức được tầm ảnh hưởng của công 
việc cá nhân đối với quá trình hoàn thành một mục tiêu của toàn bộ tập thể . Nến tảng Jira 
được chia sẻ giữa Jira Work Management, Jira Software và Jira Service Management cho 
phép thông tin lưu chuyển liền mạch giữa các dự án và các phòng ban khác nhau trong cùng 
tổ chức. Ví dụ: các yêu cầu cập nhật trang web có thể được lấy từ khách hàng bất kỳ thông 
qua cổng thông tin phản hồi Jira Service Management, sau đó phòng marketing và thiết kế sẽ 
cùng cộng tác trong Jira Work Management để thống nhất các bản thiết kế và nội dung được 
cập nhật, cuối cùng thông tin này sẽ được chuyển cho bộ phận phát triển sử dụng Jira 
Software để phát triển và triển khai các bản cập nhật liên quan. 

Đây chỉ là một ví dụ đơn giản cho tính khả dụng của nền tảng Jira. Các thành viên và lãnh đạo 
nhóm cũng có thể tạo trang tổng quan tùy chỉnh để báo cáo liên phòng ban về tiến độ, những 
khó khăn cũng như khối lượng công việc. Sau đó, họ có thể hợp nhất quy trình làm việc giữa 
các phòng ban và nhóm thành các danh mục giải pháp tương ứng - các lộ trình nâng cao 
trong Jira Software Premium và Jira Align. Dù ở cấp độ nào, các mối liên hệ trong nhóm đều 
được làm nổi bật và được nắm bắt chặt chẽ.

Mang lại giá trị một cách nhanh chóng  

Chúng tôi đang định nghĩa lại cách thức hợp tác giữa đội nhóm kinh doanh và các đội kỹ thuật 
nhằm triệt tiêu những silos thông tin giữa các phòng ban. Sản phẩm được xây dựng dành 
riêng cho các đội phi kỹ thuật này là bước tiến của chúng tôi trong việc đưa tất cả các đội 
nhóm trong tổ chức về hoạt động trên cùng một nền tảng Jira thống nhất & xuyên suốt. 



Lộ trình cho các bước 
tiếp theo?

Đây là một hướng đi mới đầy thú vị và cơ hội lớn của Atlassian. Vì thế khi chúng 

tôi quyết định tiếp tục đầu tư vào sản phẩm này, chúng tôi muốn thấy người 

dùng nhận được nhiều bản cập nhật và các tính năng khác nhau trong suốt thời 

gian còn lại của năm nay và trong nhiều năm tới. Một số tính năng trong lộ trình 

nâng cấp trong tương lai gần của chúng tôi bao gồm: 

• Tính năng nâng cao cho tất cả các chế độ hiển thị dự án.  

• Khả năng báo cáo được tối ưu hóa để có thông tin insights sâu hơn.  

• Tính năng phê duyệt để đăng xuất và hoàn thành công việc nhanh hơn. 



Jira Work Management hiện 
đang được triển khai cho 
mọi đối tượng
Nếu công ty bạn hiện vẫn còn chưa quen thuộc với những dòng sản 
phẩm Jira - click vào link dưới để bắt đầu sử dụng miễn phí Jira Work 
Management với tất cả các tính năng mới được đề cập ở trên.

Chúng tôi cũng xin thông báo rằng tất cả các dự án kinh doanh được tạo ra trên 
nền Jira hiện hành & trên tất cả các sản phẩm Jira Cloud, đã được tự động chuyển 
sang trải nghiệm Jira Work Management mới mà không phải chịu bất kỳ chi phí 
phát sinh nào - bao gồm các dự án kinh doanh được tạo trong Jira Core, Jira 
Software và Jira Service Management. Tất cả dữ liệu và cài đặt của dự án đều 
được tự động bảo toàn & tăng cường bởi các tính năng và chức năng mới. 

Khách hàng đã sử dụng Jira nhưng chưa khởi tạo các dự án kinh doanh cũng có 
thể truy cập Jira Work Management miễn phí, chỉ cần liên hệ với quản trị viên Jira 
của bạn. Để biết thêm thông tin và chi tiết kỹ thuật, xin liên hệ Candylio để được tư 
vấn miễn phí bởi đội ngũ kỹ sư chuẩn chứng nhận bởi Atlassian. 

Nhiệm vụ của Atlassian & Candylio là giải phóng tiềm năng của mọi đội nhóm. 
Hôm nay, chúng tôi tiến thêm một bước nữa đến gần thực tế đó bằng cách đưa 
Jira đến tất cả các nhóm. Hãy phá vỡ những rào cản silos thông tin cuối cùng 
trong tổ chức của bạn và thay bằng một ngôi nhà mới dành cho các nhóm nghiệp 
vụ trên Jira - Jira Work Management.

Get it free today

https://candylio.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30
https://www.atlassian.com/software/jira/work-management
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