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Trước tiên, chúng ta đều biết: việc áp dụng 

agile là rất khó khăn

 
     

            
            

     

Trong hướng dẫn ngắn gọn này, chúng tôi sẽ giới thiệu 
cho các bạn về cách một tổ chức lớn kết hợp Jira 
Software và Portfolio trong Jira để áp dụng agile nhằm 
đáp ứng nhu cầu của 21.000 nhân viên.

    

     
      

      

      

  

Portfolio là một Jira Software 

add-on hỗ trợ mạnh mẽ nhằm 

đáp ứng cho nhu cầu áp dụng 

agile tại các tổ chức lớn, liên 

kết việc phát triển agile với các 

ưu tiên trong kinh doanh

Bắt đầu từ một đội, hai đội sau đó là hằng trăm đội cùng 
áp dụng các phương pháp agile khác nhau, điều này sẽ 
dẫn đến tình trạng “controlled chaos” có thể xảy ra. Đương 
nhiên, công cụ chỉ giúp đỡ một phần chứ không thể giải 
quyết tất cả các vấn đề trong agile scaling và bạn cần 1 
phương pháp áp dụng đúng cách.
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Những khó khăn trong việc 
áp dụng Agile

     
    

          
      

        

                
               
               

             
              

             

               
                

             

             

             

              

     

                 
               

           
    

      

              
                

           
     

Không có phương pháp rõ ràng để xem xét công việc trên nhiều đội 
và dự án, lãng phí tài nguyên và tốn thời gian để  theo dõi trạng thái 
và khả năng của các dự án.

    Giao tiếp không hiệu qủa

Không rõ ràng và khó liên kết

Thiếu tính linh hoạt

              
                

           
     

Các đội sử dụng quá nhiều công cụ và quy trình, điều đó gây nhầm 
lẫn và rắc rối cho những người sử dụng. Bên cạnh đó, mỗi đội đều có 
phương pháp áp dụng agile và workflow khác nhau, không có một 
phương pháp chung cho các đội.

 
  

N     hững khó khăn phổ biến?
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Khi mỗi đội sử dụng các công cụ khác nhau, không có chia sẻ cơ sở 
dữ liệu cũng như cách tiếp cận, dẫn đến đội ngũ kỹ thuật làm việc với 
Jira gặp khó khăn trong việc theo dõi các sản phẩm, dịch vụ quan 
trọng. Các công cụ báo cáo không được tích hợp làm cho việc cập 
nhật thông tin khó khăn, dẫn đến kết quả là không có nguồn thông tin 
đáng tin cậy duy nhất, vô hiệu hoá các cuộc họp và tác dụng cải thiện 
hoạt động của doanh nghiệp.

                

              

            

             

              

     

                

              

            

             

               

      

Hãy cùng gặp gỡ ABN AMRO. Họ là một ngân hàng lớn của Hà Lan
phục vụ các tập đoàn bán lẻ lớn, với hơn 8,5 tỷ USD doanh thu hoạt động 

hàng năm, 21.000 nhân viên và 400 đội làm việc trong một công cụ 

Jira Software duy nhất. Họ yêu thích Jira Software, nhưng việc áp dụng 

các phương pháp sử dụng Jira Software để triển khai Agile mang lại rắc 

rối hơn nhiều so với mong đợi. ABN Amro gặp một vài vấn đề phổ 

biến, thường gặp khi áp dụng agile:

Chính xác, đó là những thách thức phổ biến khi bạn áp dụng agile vào tổ chức. Ở 
trang tiếp theo, chúng tôi sẽ trình bày một số phương pháp để giúp bạn ngăn chặn 
các vấn đề này hoàn toàn.
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Thiết lập cơ sở vững chắc

              
            

       
  

 ội vàng sử dụng Jira trong triển khai Agile của ABN Amro đã dẫn đến kết quả Jira 
trở nên quá cồng kềnh với 65 adminstators, 70 issues type, 500 status và hơn 800 
workflow. Sau khi đánh giá  tình hình hiện tại và  so sánh với các mô  hình thành công 
khác, họ đã thực hiện một phương pháp mới để áp dụng agile, điều này thật sự là một 
bước tiến lớn.

V

   
       

            
             

              
            

         
      

ABN Amro đã hợp tác với một đối tác của Atlassian, có kinh nghiệm trong việc áp dụng 
agile cho các tổ chức lớn và phức tập trên thế giới, đặc biệt là kinh nghiệm tổ chức đội 
ngũ, chọn lựa công cụ phù hợp.

Lời khuyên là ABN AMRO cần chọn một “Đội ngũ lãnh đạo”, đại diện cho tất các đội có 
liên quan, với nhiệm vụ hướng tới phương pháp áp dụng agile thành công. Với sự giúp 
đỡ của các product owners, scrum master và các chuyên gia Jira, họ đã đạt được sự 
thành công và cải thiện đáng kể quy trình làm việc của tổ chức. Bảng bên dưới minh hoạ 
cho thành công của họ.

SauTrước

   Sự đơn giản dẫn tới đồng 
thuận và nhận thức chung
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JIRA DEDICATION TEAM

Configure Support & Training Blueprints

  

 
 

Bằng cách xây dựng một đội ngũ lãnh đạo với các đại diện đến từ các đội có liên 
quan, nhưng mỗi đội vẫn giữ được quyền tự do và tự chủ, đồng thời đạt được một 
hệ thống quản lý chung.

                  Lời khuyên để thiết lập một cơ sở vững chắc

         Khái niệm cơ bản, thực hành core aglie

Bắt đầu bằng cách đảm bảo tất cả các đội đều đang áp dụng các 
nguyên tắc cốt lõi của agile. Bằng cách xem cấu trúc của các đội và 
các agile như sprint planning và retrospective, bạn có thể dễ dàng xác 
định những gì đang hoạt động tốt từ nhóm này đến nhóm khác và áp 
dụng nó một cách có hệ thống trên toàn bộ tổ chức.

         Giảm thiểu sự phức tạp, nâng cao tính tự chủ

Mục tiêu là làm giảm sự phức tạp, chứ không phải loại bỏ sự tự chủ. 
Các đội cử đại diện tham gia vào việc lập kế hoạch loại bỏ những gì 
không cần thiết, giới thiệu những tuỳ chỉnh nhỏ để đáp ứng nhu cầu 
riêng biệt. Đảm bảo rằng bạn theo dõi được các đội, nhưng vẫn cho 
phép họ tiếp tục làm việc theo cách mà họ thích (ví dụ Scrum và 
Kanban) - điều này thật dễ dàng với Portfolio của Jira.

                                     4 bước để ứng dụng thành công Agile trong doanh nghiệp
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Portfolio

Epic scaling

Start with Portfolio

Work with Portfolio

Teams in Jira/Portfolio

Portfolio GRID overview

Basic user tutorials

Work with issues

Coming soon

Request access

Log on

Create an issue

Access Jira on mobile
NEW

Administration

Request a project

Allocate team members

Create a filter

Manage sprints

Create a board

Create quick filters

Card colours

Create a Team board

Import issues
NEW

Way of Working

Issue Types

Fields

Roles

Work with Epics

Frequently Asked Questions

Workflows

Work with Impediments

Work with boards

Permissions

NEW

NEW

Use an Issue Collector

Coming soon

Đào tạo & Hỗ trợ

   
  

                  

    

                   
                

               
   
                 

                
               

                  

                  
                  

                  
                  

Hỗ trợ và đào tạo cho người sử dụng ở tất cả các trình độ là một phần quan
trọng trong áp dụng agile.
Người dùng mới cần có một nơi để tìm hiểu về văn hóa áp dụng agile của tổ chức, sử 
dụng Jira và tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến. Người đã có kinh nghiệm thì 
cần phải được cập nhật cách cấu hình Jira và các thay đổi khi chúng ta mở rộng/nâng 
cấp tính năng mới.
ABN AMRO đã tạo ra một cộng đồng tư vấn đào tạo và hỗ trợ, bao gồm các video 
hướng dẫn cơ bản, FAQs (Câu Hỏi Thường Gặp), và thậm chí là các yêu cầu về dự án, 
tạo ra các Bảng điều khiển (board) cho đội và gửi các câu hỏi hỗ trợ. Ngày nay, cộng 
đồng có hơn 8.000 thành viên, với 30.000 lượt truy cập và 200 câu hỏi hỗ trợ cho mỗi 
tháng.
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Agile Support & Training Community Example

               
                

ABN AMRO thậm chí đã mở rộng chương trình đào tạo của họ bao gồm các khóa học 
nâng cao cho các scrum masters và product owners, các chủ đề về bảng điều khiển Jira 
Software và Portfolio cho Jira.

                    
          

Cộng đồng dành riêng cho việc đào tạo và hỗ trợ trực tuyến là một kênh quan trọng cho việc 
triển khai thành công agile đối với các doanh nghiệp quy mô lớn.
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                            Lời khuyên về Đào tạo & Hỗ trợ

       

  
   

  

Hướng dẫn đào tạo cách sử dụng Jira cho những người mới bắt đầu cũng như các 
chuyên gia agile, như product owners và scrum masters. Hãy nhớ rằng ngay cả 
những chuyên gia về agile họ cũng cần phải được cập nhật những phương pháp 
mới nhất.

      Người dùng thành người đào tạo

Cung cấp hướng dẫn cho mọi cấp độ

Các chuyên gia Jira và ‘wizards’ giúp bạn trong việc thay đổi cách tiếp 
cận với agile đồng thời giúp bạn đào tạo nhân sự, những người được 
đào tạo này sẽ giúp huấn luyện các đội mới và người dùng mới, điều 
này rất quan trọng đối với việc áp dụng agile một cách rộng rãi.

Đào tạo trực tuyến

               
                

         
    

               
                

              
           

Đào tạo trực tuyến là một phần thiết yếu trong kế hoạch triển khai, vì nó 
hiệu quả về chi phí, có thời hạn sử dụng dài và hoàn hảo cho các công 
ty lớn, nhân viên làm việc ở nhiều chi nhánh khác nhau. Các cuộc hội
thảo trực tuyến của ABN Amro thu hút hơn 2.000 người dùng.
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TEAM B

TEAM A

TEAM C

BOARD

MORE TEAMS...

PORTFOLIO PLAN

Portfolio for Jira
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Lập kế hoạch

B ạn cần nâng cao phương pháp mà các đội lập kế hoạch và cộng tác với nhau 
trên nhiều dự án - thậm chí là áp dụng cho việc lập kế hoạch sprint.

Cuộc họp Scrum of Scrum là một cách tuyệt vời để làm điều đó, và mỗi đội gửi một đại diện 
để đảm bảo sự liên kết trong kế hoạch tổng thể. Nhưng cũng không thể bỏ qua các cuộc họp 
lập kế hoạch (hàng năm, hàng quý, hoặc thậm chí hàng tháng) để đảm bảo rằng sự phát 
triển của mỗi đội sẽ đi đúng hướng với “mục tiêu chung” của công ty.

Và với nhiều đội khác nhau sử dụng agile, thường thì mỗi đội sẽ cố gắng theo dõi các kế 
hoạch dài hạn và các mục tiêu chiến lược bằng các tool hoàn toàn riêng biệt. Điều đó gây 
khó khăn cho việc lập kế hoạch chiến lược. Việc chuẩn hoá công cụ lập kế hoạch (như 
ABN AMRO đã làm với Portfolio cho Jira) giúp sắp xếp kế hoạch chiến lược, bất kể có bao 
nhiêu đội tham gia vào quá trình này.
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Các lời khuyên khi lập kế hoạch

     Có được một cái nhìn trực quan

            
             

              
           

             

                
               

               
               

               
  

       Thiết lập một nguồn thông tin duy nhất

 

              
              
              
            
              

             
              
                

  

Thiết lập một nguồn thông tin duy nhất cho các hạng mục công việc, các 
dự án và chương trình. Điều quan trọng là bạn có khả năng quan sát 
mỗi đội nhằm đảm bảo kế hoạch luôn được cập nhật. Lý tưởng nhất là 
đội development và product cùng nhau lập kế hoạch trong cùng một nơi, 
với cùng dữ liệu, nhằm đảm bảo các đội development có lộ trình rõ ràng 
và khối lượng công việc thực tế. Jira Software và Portfolio cho Jira cung 
cấp một nguồn thông tin duy nhất rõ ràng, chính xác và quan trọng cho 
toàn bộ tổ chức, đem lại sự tự chủ cần thiết để đảm bảo tính linh hoạt 
của mỗi đội.

Khi bạn có thể hình dung trực quan, việc tổ chức và sắp xếp mức độ 
ưu tiên trong công việc của đội- và toàn bộ tổ chức của bạn sẽ đơn 
giản hơn nhiều. Sử dụng các công cụ cho phép bạn lên kế hoạch và 
chế độ xem trực quan về phạm vi và ngày phát hành của mục tiêu. Bạn 
sẽ xây dựng lộ trình thực tế hơn dựa trên các báo cáo tổng hợp thông 
tin toàn diện.

Lập nhiều kế hoạch dự án

Với các dự án lớn, sẽ hữu ích hơn nhiều nếu tạo ra một vài kế hoạch trước 
khi thực hiện nhằm đánh giá xem Portfolio plan nào hiệu quả hơn trước khi 
đội bạn ra quyết định. Porfolio cho phép bạn chọn lựa, sao lưu, và so sánh 
phạm vi khác nhau và sự kết hợp của các đội cho mục tiêu cụ thể.

                 4 bước để ứng dụng thành công Agile trong doanh nghiệp
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STORY EPIC INITIATIVE

The big picture and the small picture

Bức tranh tổng thể

                 
 

                 

 

                
  
                

  
  

                

    
Khi triển khai Jira ở quy mô lớn, có được cái nhìn “đúng” rất có thể là
một thách thức

 
    

                 
                

             
                 

Trong Portfolio, bạn không bị giới hạn trong việc tùy 
chỉnh hệ thống phân cấp và hình dung roadmaps của bạn.

Điều này cho phép các nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể đối với toàn bộ doanh 
nghiệp và thấy được sự thay đổi trong team đối với các sáng kiến quan trọng, cho phép 
họ nhìn thấy toàn bộ hoạt động và ước tính ở từng cấp độ.

4 bước để ứng dụng thành công Agile trong doanh nghiệp

                 
                 

                
                   

   

Program managers, product managers, và bất cứ ai đóng vai trò trung gian giữa quản 
lý cấp cao và development thường khó khăn khi theo dõi sự phụ thuộc và hạn chế của 
nhiều đội, và lãnh đạo doanh nghiệp gặp nhiều thách thức trong việc theo dõi tiến trình 
của doanh nghiệp với các mục tiêu kinh doanh hàng đầu.

Ở đây, ABN AMRO đã dùng Portfolio như một hệ thống hỗ trợ tùy chỉnh không giới 
hạn, tạo ra nhiều issue type cho các loại sản phẩm riêng biệt. Giờ đây, các đội đến 
từ các lĩnh vực khác nhau trong doanh nghiệp theo dõi công việc thông qua epic và 
story. Bằng cách này, họ có thể hệ thống hóa các issue cho phù hợp với cấu trúc nội 
bộ của chính họ.
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    Nâng cao tính minh bạch

     Xác định ngày delivery và release

Khởi đầu với quy mô nhỏ, khả năng dự đoán thủ công vẫn hiệu quả. 
Nhưng khi áp dụng agile trên quy mô lớn, cần một phương pháp hữu 
ích để có thể dự đoán ngày release thực tế nhất. Bạn có thể sử dụng 
Portfolio cho Jira để thực hiện - tải các Jira issues và dự đoán thời 
gian mà đội bạn delivery.

Biết được giới hạn về khả năng của đội bạn

Khi các đội lập kế hoạch và phân bổ các nguồn lực ở cùng một nơi, 
thật dễ dàng có được một cái nhìn thực sự về những người có năng 
lực và những người không. Khi bạn phân chia công việc, đảm bảo 
rằng công việc mà mỗi nhóm đảm nhận cũng như lịch trình phù hợp 
với nguồn lực và kỹ năng của họ.

           Cung cấp cho tất cả các bên liên quan thông tin họ cần

Giám đốc điều hành, nhà quản lý, và thậm chí PM’s nên dễ dàng phân 
tích các khía cạnh khác nhau về kế hoạch của bạn - theo phạm vi, dung 
lượng, bản phát hành, lịch trình, sprint hoặc chủ đề. Để áp dụng agile 
đúng cách, bạn cần tổng hợp các báo cáo của tất cả các đội và toàn bộ 
dự án một cách rõ ràng, trên cùng một trang.
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4 bước để ứng dụng thành công Agile trong doanh nghiệp

Những điều tuyệt vời mà agile mang lại

                                                  Bất kể bạn đang ở trong giai đoạn nào của agile, không bao giờ là quá muộn để 
bắt đầu

                  
   

 
 

                       
                       
                     

                

                       
                       
                     

                

                   
         

                      
                       

                      

                

                    
          

Thậm trí, không bao giờ là quá muộn để tìm hiểu về các nguyên tắc agile trước khi áp dụng và làm 
thế nào để nó phù hợp với cơ cấu tổ chức và quy trình công việc. Tại ABN AMRO, họ đã kết hợp 
giữa việc thiết lập cơ sở, đào tạo và hỗ trợ, và các giải pháp agile như Portfolio, kèm theo sự trợ giúp 
của Atlassian Solution Partner để nhanh chóng giúp 400 đội tiếp cận agile nhanh chóng và mạnh mẽ.

                    
          

    Để trải nghiệm Portfolio với Jira

Bạn đã sẵn sàng?

Agile thật sự là một giải pháp giúp cho các đội của bạn với các quy trình và công cụ phù 
hợp để phát triển.

Điều quan trọng là bạn có thể lập kế hoạch và dự đoán một cách thực tế hơn, đưa ra 
quyết định tốt hơn và chia sẻ đến các thành viên.


