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vʼ hoʜt ĽΧng IT bao gΠm : chʇʅng tr³nh quʞn lĨ, kχ thuʨt, Ľ§nh gi§ chʠt lʇαng v¨
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th¨nh vi°n s§ng lʨp cεa ĽΧi IT nΧi bΧ (nay l¨ nŁng suʠt nʅi l¨m vi˂c). Trong thΫi gian 
n¨y, anh Ľiʼu h¨nh mΧt sΞ dο §n th¨nh c¹ng, tι vi˂c Ľʜi tu ho¨n to¨n ĽΧi ngƶ IT
thiʺt kʺ v¨ thiʺt lʨp quʞn lĨ t¨i sʞn bʬng c§ch sλ dγng JIRA, v¨ gʢn Ľ©y, g©y quχ hʅn
$40,000 cho quỹ tι thi˂n cεa Atlassian. Sinh ra έ Anh, Dan Ľ« c· mΧt bʬng khoa hΚc 
vΩi chuy°n ng¨nh t©m lĨ hΚc cεa ņʜi hΚc Sydney. TrʇΩc Atlassian, Dan Ľ« l¨m vi˂c 
nhʇ l¨ mΧt divemaster tʜi Great Barrier Reef, l¨m trong bΧ phʨn dˆch vγ kh§ch h¨ng
v¨ hΥ trα kχ thuʨt cho American Express, v¨ JVC Australia, v¨ l¨ mΧt Genius tʜi cλa 
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Phần 1

Quản lý tài sản 

Quản lý tài sản là gì?

Quá trình quản lý tài sản của công ty phải đảm bảo là:

 Kế toán kiểm toán   Triển khai         Duy trì          Nâng cấp          Thanh lý

Chúng tôi không nói về hàng tồn kho trên kệ cửa hàng. Chúng tôi đang nói đến tài sản  
cố định, tài sản hữu hình của công ty được sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Đối
với bộ phận CNTT, điều này có nghĩa là máy tính, màn hình, giấy phép phần mềm, 
điện thoại di động và tất cả các thiết bị khác được cung cấp cho nhân viên làm việc.
của họ
Tại sao chúng ta cần quản lý?

Các tổ chức CNTT ngày nay có rất nhiều việc phải làm. Việc nhìn vào thời gian hoạt
động của hệ thống, hỗ trợ người dùng và quản lý hàng tồn kho của cả hai phần cứng và 
phần mềm là một thách thức rất lớn và khó quản lý. Một số doanh nghiệp quyết định 
quản lý hàng tồn kho của họ ở trong bảng tính hoặc có thể cơ sở dữ liệu nhỏ. Nhưng 
những giải pháp này thường không cho phép chia sẻ, truy cập thời gian thực để mọi 
người có thể cập nhật hoặc xem dữ liệu.

Sử dụng hiệu quả việc quản lý tài sản sẽ tiết kiệm chi phí rất lớn cho các công ty. 
Gartner đã nói rằng:
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Dịch vụ IT và tài sản liên quan như thế nào?

Các nhân viên vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại, và email để yêu cầu thiết bị 

mới hoặc khi cần sửa thiết bị. Công cụ service desk có thể đáp ứng những yêu cầu đó. 

Service desk cung cấp hỗ trợ cho nhân viên một cách dễ dàng khi họ cần, nó còn cho

phép nhân viên IT tối ưu hóa yêu cầu của họ. Những yêu cầu này sau đó được hoàn 

thành kèm một báo cáo chính xác. Cũng như đưa ra kết quả nhanh chóng và chính xác 

cho phòng kế toán

Bây giờ bạn đang nghĩ: Những điều này có liên quan gì đến quản lý tài sản? Vâng, ví dụ 

như, khi một máy tính xách tay cần phải bảo trì, một số thông tin cơ bản là cần thiết: 

ngày mua, các vấn đề trước, vv. Công cụ Service desk là cần thiết để quản lý tài sản, 

bởi vì nhóm CNTT có thể truy cập vào đó và các thông tin khác gắn với máy tính xách 

tay. Khả năng hiển thị nhanh và chính xác đồng nghĩa việc giải quyết vấn đề 

khách hàng nhanh chóng. q

uyết nhanh hơn cho các vấn đề của khách hàng.

Lợi ích to lớn của quản lý tài sản trên JIRA

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho các bạn một cách đơn giản để tạo ra một giải pháp quản  
lý tài sản mạnh mẽ với JIRA giải quyết linh hoạt các vấn đề và các luồng công việc.

Nhiều giải pháp có thể theo dõi và quản lý kho lưu trữ một cách hiệu quả. Có rất nhiều 
công cụ độc lập trên thị trường và thậm chí có một vài giải pháp quản lý có sẵn trên thị 
trường Atlassian. Vậy tại sao phải dùng JIRA?

Một điều là, JIRA rất linh hoạt. Chỉ cần vài thao tác, bạn có thể bắt đầu theo dõi thông
tin một cách chính xác mà nhóm của bạn muốn làm việc. Với JIRA, tất cả các tài sản
và các vấn đền liên quan được lưu trữ ở một nơi. Bạn sẽ hiểu được lý do yêu cầu
cho phần cứng, người sử dụng và lịch sử của nó. Cho dù xảy ra sự cố với đơn yêu cầu, 
đơn đặt hàng, thuê mới - JIRA sẽ dễ dàng ghi chú lại thông tin cho từng sản phẩm 

“Khách hàng của Gartner thành công trong việc thực hiện 

ITAM đạt được 30% chi phí tiết kiệm trong năm đầu tiên và 

mỗi năm năm tiếp theo tiết kiệm được ít nhất 5%. Đây là một 

chỉ tiêu rất khó đạt do biết rằng phần mềm và phần cứng 

chiếm 20% chi phí CNTT.”

Nguồn: Gartner, IT Asset Management Key Initiative Overview, 
June 18, 2013
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Với JIRA và JIRA Service Desk tìm giải pháp cho vấn đề rất đơn giản. Nếu nhóm phần
mềm thấy rằng một máy chủ cụ thể đang hoạt động sai lệch, ví dụ: họ có thể liên  
kết số thẻ của máy chủ trực tiếp vào báo cáo sự cố, hiển thị sự cố cho mọi người
trong nhóm. Kèm theo các vấn đề, lỗi, yêu cầu, và dữ liệu trong một hệ thống, nhóm 
có tất cả thông tin cần thiết để làm việc. Ngoài ra, ghi lại lịch sử sẽ giúp việc giải 
quyết vấn đề trong tương lai dễ dàng và nhanh hơn.

Lợi ích của JIRA cho quản lý tài sản

• Truy vấn JIRA cho biết vị trí tài sản và luôn nắm được chúng đang ở đâu
• Quản lý mức độ kho lưu trữ tại các văn phòng địa điểm khác nhau.
• Xác định khoảng thời gian một người đã sử dụng phần cứng của họ để theo 

dõi thay thế trong tương lai.
• Giúp các nhà phát triển tìm các cấu hình phần cứng khác nhau để khắc 

phục sự cố.
• Chỉ định và cập nhật chính xác với thông tin cụ thể và theo dõi chuyển tiếp

các đơn hàng sửa chữa.
• Xây dựng luồng công việc linh hoạt cho từng loại tài sản trong tổ chức
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Ở đây, tại Atlassian chúng tôi đã phát triển quy trình làm việc để giúp chúng  
tôi theo dõi kho lưu trữ:

       Thẻ TAG chưa sử dụng

         Tạo thẻ TAG

                Đang chờ xử lý

       Đang chờ phê duyệt tài chính

           Đã hết hạn - Đang chờ xử lý

      Báo cáo mất/Thiếu/Hoặc bị trộm  Tài sản đã xử lý     T     Tài sản đến ATLASBID  

          Yêu cầu dịch vụ

      Đang hoạt động 

            Kho

                    Cần sửa chữa

      Nhập dữ liệu chi tiết  
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Phần 2

Kho lưu trữ 
trên JIRA
Nếu bạn hoạt động trong lĩnh vực IT, nó giống như việc bạn quản lý 1 phần cứng. Màn
hình,máy      tính, điện thoại-tất cả những gì chúng ta cần. Cách tiếp cận phổ biến để
theo dõi dữ liệu (phương pháp Atlassian sử dụng) là sử dụng các thẻ thuộc tính có số
seri và mã vạch. Các nhóm IT có thể kiểm tra bằng cách sử dụng đầu đọc mã vạch và  
viết ra một bản báo cáo.(Chúng tôi sẽ giới thiệu rõ hơn về cách Atlassian gán thẻ vào 
tài sản vật lý trong phần 5). Trước tiên hãy tìm hiểu cách thiết lập kho lưu trữ trong
JIRA. Sau đó, việc tìm kiếm tài liệu của bạn đơn giản bằng cách truy vấn từng JIRA

Đây là 5 bước để thiết lập kho lưu trữ trong JIRA.

Bước 1: Tạo dự án trên JIRA

Một dự án trong JIRA là tập hợp các vấn đề xoay quanh một công việc hoặc chủ đề duy 
nhất. Chúng tôi gợi ý bạn nên theo dõi công việc đơn giản trước khi quản lý một kho
lưu trữ. Hãy gọi dự án này là "tag" vì mỗi mục trong kho lưu trữ sẽ được gán một tag 
từ JIRA. 
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Bước 2: Xác định các lớp kho lưu trữ

Bước đầu tiên là quyết định các lớp của kho lưu trữ mà bạn muốn theo dõi. Mỗi nhóm 
sẽ có những nhu cầu khác nhau về quản lý thông tin của họ. Trong ví dụ này, chúng
tôi sẽ tập trung vào các phần cứng văn phòng:máy tính,màn hình,và phần mềm.

Trong JIRA, loại công việc là phân loại từng nhóm kho lưu trữ. Ở ví dụ này,chúng tôi  
sẽ tạo ra một loại công việc cho một máy tính, màn hình, và phần mềm. Sau đó 
chúng tôi có thể liên kết các loại công việc giống nhau bằng cách sử dụng sơ đồ issue 
type scheme 

Sơ đồ issue type scheme là gì? 

Sơ đồ issue type ‘scheme’ là tập hợp các loại công việc trong dự án của bạn. Kiểm tra
sự khác biệt trong các loại vấn đề giữa dự án phát triển phần mềm và dự án lưu trữ.
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Bước 3: Thêm trường tùy chọn

JIRA đi kèm với 2 loại trường chính: hệ thống và tuỳ chỉnh. Trường hệ thống là mặc
định trong JIRA và nhiều trường trong số đó áp dụng cho quản lý tài sản. Nếu chưa 
quen JIRA, hãy tìm hiểu nhanh về chúng:

• Tóm tắt: phần tóm tắt là phần mô tả ngắn để xác định mục lưu trữ là gì. Ví dụ,
màn hình Dell 2410WFP

• Người được chỉ định: có trách nhiệm về tài sản. Ví dụ: nếu John Smith có máy
tính xách tay Macintosh, bản ghi chép trong JIRA sẽ liên kết máy tính đó gán 
cho John. 

• Người nhận yêu cầu: là người mua vật phẩm và chuyển nó cho người dùng 
cuối cùng.

• Nhãn: nhãn là siêu dữ liệu linh hoạt mà các nhóm có thể sử dụng để mô tả tài sản.
Nhóm có thể quyết định sử dụng nhãn gọi là "custom" để chỉ ra một phần của kho  
lưu trữ đã tách ra khỏi quá trình hoạt động tiêu chuẩn

• JIRA cũng theo dõi các trường tiêu chuẩn như tạo ra ngày tháng, cập nhật lần 
cuối, trạng thái, độ phân giải và loại dữ liệu mặc định.

Bạn có thể muốn thêm các trường tuỳ chỉnh của riêng bạn vào từng loại nội dung.
Trường tuỳ chỉnh cho phép mỗi tổ chức theo dõi thông tin quan trọng đối với họ. Với 
JIRA, quản trị viên có thể tạo ra các trường tuỳ chỉnh cho từng loại công việc. Trong 
ví dụ này, chúng ta sử dụng trường tuỳ chỉnh để theo dõi máy tính.

Hai màn hình dưới đây cho thấy tất cả các trường tuỳ chỉnh cho máy tính Macintosh
và màn hình. Bởi vì chúng là 2 loại công việc khác nhau, bạn có thể xác định trường  
tuỳ chỉnh một cách độc lập giữa chúng. 

Màn hình:
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Máy tính xách tay: 

Làm thế nào để bạn thêm một trường tuỳ chỉnh? với JIRA 6.1 thật dễ dàng! Chỉ cần  
đến ô "issue", nhấp vào nút  ‘add .eld’, và làm theo chỉ dẫn.

Bước 4: Cấu hình cho hiển thị màn hình trong JIRA

Màn hình của JIRA là cách người dùng tương tác với các trường. Ví dụ: nhấn nút 
"create" sẽ hiển thị "create screen" cho loại vấn đề đó. Khi tạo một trường, JIRA
sẽ nhắc bạn liên kết một trường với một màn hình. Theo mặc định, mỗi loại vấn   
đề có ba màn hình chính: create, view, edit. Thông thường đều có thể xem và 
chỉnh sửa. Một số nhóm sẽ xoá một vài trường khỏi màn hình trong trường hợp 
không sử dụng hoặc không xác định.
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Màn hình cũng có thể được sử dụng trong quá trình chuyển đổi công việc. Nếu một thiết 
bị cần phải đưa ra ngoài để phục vụ, nhóm IT có thể có một danh sách các nhà cung 
cấp được bật lên khi một thiết bị chuyển sang chế độ "service required" trong JIRA. Màn 
hình tuỳ chọn khi chuyển đổi quy trình làm việc. Chỉ cần nhớ rằng bạn có thể thu thập 
dữ liệu từng bước thay vì để lại một lúc các trường trống phía trước  

Một phương pháp hay nhất là chúng tôi khuyên bạn nên có một sơ đồ cho từng loại   
công việc. Ví dụ: loại vấn đề về máy tính sẽ có màn hình riêng: tạo mới, xem, chỉnh 
sửa. Một tập hợp scheme cho các loại công việc được gọi là "issue type screen scheme"
Nó sẽ được liên kết với dự án quản lý tài sản trong JIRA.

Bước 5: Thiết lập quyền hạn và bảo mật

Một số tổ chức CNTT có thể muốn hạn chế chỉnh sửa dữ liệu tài sản, và chỉ dành cho
bộ phận IT làm việc đó, trong khi cho phép mọi người duyệt qua kho lưu trữ cá nhân 
họ. Bạn có thể kiểm soát truy cập theo 2 cách:

• Permission schemes tập trung vào những gì người dùng có thể làm bên trong dự 
án JIRA. Một chương trình cho phép có thể sử dụng một thư mục hoạt động hoặc 

   nhóm các giao thức truy cập thư mục (LDAP) để hạn chế quyền truy cập vào các tính 
năng sửa đổi vấn đề trong dự án quản lý tài sản của chúng tôi. Tại Atlassian, chúng 
tôi cung cấp cho mọi người tuỳ chọn để duyệt qua kho lưu trữ, nhưng chỉ duy nhất

     nhóm IT mới có thể thực hiện các chỉnh sửa trong hồ sơ cá nhân. 
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• Issue security schemes hạn chế người dùng xem một số loại công việc trong 
dự án. Nếu nhóm IT muốn cho người dùng chỉ thấy duy nhất kho lưu trữ của 
họ, nhóm sẽ sử dụng "Issue security schemes". Quản trị viên JIRA  có thể tạo 
ra mức độ tuỳ chỉnh bảo vệ cho mô hình phân quyền bên trong dự án JIRA     

  Bây giờ, là một bản thiết kế dự án JIRA mẫu, nhóm IT có thể:

Thêm tài sản
vào dự án 

JIRA

Nơi lưu  
tài sản

Xem mức độ 
inventory

Chi tiết lịch    
sử tài sản
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Phần 3

Thiết lập 
quy trình  

Trong phần 2, chúng ta đã nói về việc thiết lập dự án quản lý tài sản. Với dự án được   
thiết lập, bạn có thể nhập thông tin tài sản trên nền tảng JIRA. Nào hãy xem tính 
năng đặc biệt của JIRA trong quản lý tài sản

Mỗi doanh nghiệp có sự khác nhau về cách quản lý tài sản. Cách quản lý ở đây tùy
thuộc vào quy mô mỗi doanh nghiệp. Luôn có sự khác nhau giữa doanh nghiệp lớn 
và nhỏ. Vài doanh nghiệp chi trả tài sản cũ hoặc giá rẻ tiền hơn, một số thì đầu tư 
vào tài sản mới 

JIRA cho phép nhóm IT thiết lập cách quản lý tài sản cho bạn.

Thiết lập như thế nào?

Trong JIRA, mọi quy trình làm việc có 3 phần quan trọng: tạo mới, đang hoạt động, và
đã hết sử dụng. Mỗi phần có nhiều chi tiết nhỏ để phản ánh quá trình chuyển đổi của
tài sản trong doanh nghiệp.

 
 
 
 
Khi nhìn vào quy trình làm việc trên JIRA, dễ dàng theo dõi chu kỳ của một tài sản dạng
văn bản

                       Tạo mới           Đang hoạt động     Đã hết sử dụng

NEW

sontruong
Typewritten Text

sontruong
Typewritten Text

sontruong
Typewritten Text
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Mỗi doanh nghiệp có cách quản lý tài sản đặc trưng. Sơ đồ cho ta thấy
làm sao để quản lý một kho lưu trữ:

Atlassian luôn sử dụng sơ đồ quản lý ở  trên cho từng loại tài sản. Nếu bạn muốn có quy 
trình quản lý khác nhau cho từng loại tài sản, JIRA có thể làm giúp bạn !

       Thẻ TAG chưa sử dụng

         Tạo thẻ TAG

                Đang chờ xử lý

       Đang chờ phê duyệt tài chính

           Đã hết hạn - Đang chờ xử lý

      Báo cáo mất/Thiếu/Hoặc bị trộm  Tài sản đã xử lý     T     Tài sản đến ATLASBID  

          Yêu cầu dịch vụ

      Đang hoạt động 

            Kho

                    Cần sửa chữa

      Nhập dữ liệu chi tiết  
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Mỗi tài sản sẽ có một thẻ gắn tag (mã số) đi kèm được tạo ra bởi nhóm IT. Thẻ gắn
tag chưa được sử dụng sẽ tiếp tục ở chế độ chờ nhập chi tiết tài sản, nó có màu   
xanh trên sơ đồ (Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn ở phần 5.)

Các trạng thái vàng là tài sản chuyển tiếp trong kho, đang hoạt động hoặc đang
sửa chữa. Ở Atlassian, phòng tài chính luôn kiểm tra và đánh giá tài sản đang
được xử lý nhằm kiểm toán chúng 

Thực tế thú vị! Ở Atlassian, tài sản đang được xử lý, phòng IT sẽ bỏ chúng

vào Atlas Bid, nơi mà Atlassian có thể bán đấu giá những tài sản còn sử

dụng được nhưng đã lỗi thời của doanh nghiệp. Số tiền thu được dùng từ

thiện cho các đối tác của Atlassian: như phòng coffee chẳng hạn

Bắt đầu để thiết lập quy trình ngay bây giờ?

Khai thác sức mạnh quá trình chuyển tiếp

Quá trình chuyển đổi là cách mọi thứ tương tác nhau trong hoạt động kinh
doanh. Trong sơ đồ trên quá trình chuyển đổi là một đường thẳng nối các tình trạng 
khác. Mỗi nhóm có thể xây dựng quá trình chuyển đổi theo các cách khoa học khác 
nhau, tuỳ vào nhu cầu công việc đặc thù.

Quá trình chuyển đổi có 4 thành phần: điều kiện, chứng chỉ, chức năng và biểu mẫu
Sau đây là tổng quát cho người mới sử dụng.

• Điều kiện (Conditions):cho phép có sự thay đổi trong quá trình quản lý. Ví dụ,
để chuyển đổi một tài sản từ kho vào sử dụng đến bị mất, hệ thống sẽ yêu cầu 
điệu kiện để thao tác thì người dùng phải là thành viên của nhóm IT. Điều này 
đảm bảo chỉ thành viên IT có thể ghi chép lại phần cứng đã mất hoặc trộm

 
     • Chứng thực (Validators):đảm bảo mỗi vấn đề đều có dữ liệu yêu cầu bên trong

quá trình chuyển đổi. Khi có sự chuyển đổi từ trạng thái sử dụng sang sửa chữa,
     chứng thực sẽ được thực hiện bằng cách thêm vào phần mô tả lý do tài sản đi sửa

 
        • Chức năng( Post functions):thực hiện quá trình chuyển đổi cho các vấn đề. Chức

        năng có thể tự động chỉ định một tài sản trong kho đến một thành viên trong nhóm       
        tài chính khi nó chuyển đổi sang trạng thái cần phê duyệt bởi phòng tài chính

 
           • Biễu mẫu(Screens):liên kết với quá trình chuyển đổi để nhắc người dùng thêm 

           hoặc cập nhật dữ liệu về tài sản trong kho. trong ví dụ của chứng thực ở trên, biểu 
           mẫu được sử dụng để thu thập yêu cầu phần mô tả về tại sao cần phải đi sửa chữa
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Sử dụng  quy trình công việc 
việcWorkflow
Trong JIRA issue, bạn sẽ thấy quy trình công việc hiển thị trên màn hình. Bạn có thể 
bấm vào một nút cụ thể để chuyển đổi các mục tài sản trong kho từ trạng thái này
sang trạng thái khác - ví dụ, bạn có thể "triển khai người dùng," "hết hạng", hoặc 
"gửi cho dịch vụ." 

JIRA ghi chú rất nhiều cho quá trình kiểm soát mỗi tài sản. Với quy trình công việc, 
dễ dàng theo dõi thiết bị cụ thể trong tổ chức. Nào hãy nhìn vào bảng lịch sử điều  
khiển trong JIRA:

Chúng tôi có thể sử dụng JIRA query language (JQL) để hỗ trợ truy vấn quản lý tài sản.
Bây giờ chúng ta có thể tìm kiếm xem có bao nhiêu thiết bị được đem đi sửa chữa 
trong 90 ngày gần đây với truy vấn JQL

1 TYPE = “Service Request” AND STATUS was IN (“Off-site Service / Repair”)

2 DURING (-90d, now()).

Nếu bạn không quen sử dụng JQL, hãy đọc tài liệu công cụ tìm kiếm nâng cao 
trong tài liệu JIRA. 

KHO
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Phần 4

Báo cáo

Các câu hỏi về hàng tồn kho trong thế giới IT:

•  Có bao nhiêu máy tính (Mac) trong kho? 
•  Có bao nhiêu màn hình đang được sử dụng?
•  Những tài sản nào sẽ cần phải được thay thế trong 3 quý tới
•  Máy tính nào đang được sửa chữa?

Bạn có thể trả lời những câu hỏi này bằng cách truy vấn từ JIRA. JIRA Service Desk  
cho phép bạn hiển thị hoá thông tin, do đó bạn có thể theo dõi các tài sản trên thời 
gian thực. Trong chương này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để cấu hình một   
JIRA dashboard cho quản lý tài sản.

Dashboard là gì? Bảng điều khiển (dashboard) là một bộ sưu tập của các tiện ích cho 
phép bạn hiển thị hoá dữ liệu JIRA
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Làm thế nào để hiện thị hàng tồn kho của người dùng

Theo mặc định, tất cả mọi người nhìn thấy dashboard khi lần đầu tiên đăng nhập vào 
JIRA. Họ sẽ thấy nếu tài sản đó được gán cho họ? Bằng cách đó, mỗi nhân viên sẽ có
trách nhiệm cho phần cứng họ dùng và quản lý.
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Nào cùng tạo một truy vấn đơn giản hiển thị tất cả tài sản được gán cho người đang 
nhập từ dự án quản lý tài sản

1 Project = TAG AND assignee = CURRENT USER

Cũng như, chúng ta có thể sử dụng các bộ lọc kết quả tiện ích trên dashboard hệ 
thống để hiển thị tài sản được phân công cho mỗi người dùng khi đăng nhập

Hiển thị tài sản quan trọng

Điều gì xảy ra nếu một nhân viên gừi một yêu cầu về một chiếc máy tính bị hư?
nhóm IT cần phải xử lý

Chúng ta hãy xem làm thế nào để hiển thị hoá những thứ này trên dashboard với các 
bộ lọc kết quả tiện ích. Hãy sử dụng hai truy vấn JQL khác nhau để tìm vấn đề trong 
các trạng thái "yêu cầu dịch vụ" và "ngưng dịch vụ để sửa chữa"

Yêu cầu dịch vụ

1 project = tag AND STATUS = “Service Request”

Ngưng dịch vụ để sửa chữa

1 Project = TAG AND STATUS = “Off-site Service / Repair”

 

Chúng ta có thể thấy toàn bộ các loại tài sản trong 2 trạng thái, dễ dàng hơn cho 
việc theo dõi sự chuyển đổi của các tài sản quan trọng.
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Kho
Stock"Bao nhiêu máy tính chúng ta có trong kho?" Đó là câu hỏi rất quan trọng cho việc 
nhóm IT quản lý tài sản. Bạn có thể dễ dàng viết một báo cáo với tiện ích truy vấn, 
sàn lọc. Khi sử dụng tiện ích này, dễ dàng thêm vào 1 cột. Ở đây, chúng ta có một   
danh sách của phần cứng trong kho, dễ dàng quản lý máy nào đang hoạt động.
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Mẹo: JQL là một phương pháp mạnh mẽ để xác định vị trí cụ thể tài sản trong  
một trường. Nếu chúng ta có nhu cầu cài đặt bản vá lỗi cho máy tính xách
tay với một cấu hình để kích hoạt webcam, JQL dễ dàng cho ta thấy vấn đề
lan rộng và ảnh hưởng thế nào tới người dùng

Giám sát tổng thể hàng tồn kho

JIRA có thể cung cấp cái nhìn tổng quát về hàng tồn kho. Hãy xem làm thế nào để theo
dõi số lượng máy tính phần cứng. Hãy sử dụng một biểu đồ để biết có bao nhiêu máy 
tính Mac đang ở kho, không còn sử dụng, và yêu cầu dịch vụ. Sử dụng các truy vấn
JQL đơn giản để vẽ biểu đồ

1

 

Project = TAG AND type in (“Computer Asset”) AND vendor ~ Apple AND 

2

 

statusCategory != DONE

Nếu chúng ta muốn loại trừ toàn bộ trạng thái ở các phần cứng đã được xử lý, thêm
statusCategory != done, nó sẽ thực thi tất cả các trạng thái màu xanh lá cây trong
sơ đồ quy trình làm việc từ phần 3.

Liên kết truy vấn với biểu đồ tròn sẽ cho thấy nơi tất cả các phần cứng đang hoạt động

Một tiện ích mạnh mẽ khác trong JIRA là tiện ích thống kê bộ lọc hai chiều. Tiện ích
hỗ trợ cho hiển thị dữ liệu. Dưới đây là hai ví dụ của tiện ích này theo dõi các số liệu
quan trọng cho hàng tồn kho. Nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong các tiện ích sẽ hiển 
thị tài sản kèm số liệu thống kê.
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Bởi vì Atlassian là một công ty toàn cầu, việc hiểu tất cả các tài sản của chúng tôi 
đang nằm ở đâu rất quan trọng. Chúng tôi cần đảm bảo mỗi chi nhánh luôn có 
sẵn hàng trong kho, tránh tình trạng thời gian chờ đặt hàng quá lâu. Tiện ích 
này sử dụng theo sau với JQL 

1 Project = TAG AND STATUS = IN stock.

Trường loại công việc hiển thị ở cột x và trường tuỳ chỉnh "vị trí văn phòng" ở cột y.
Chúng ta có thể duyệt chất lượng kho lưu trữ ở mỗi vị trí văn phòng khác nhau

Trong ví dụ thứ 2, truy vấn dùng rất đơn giản.

1 Project = TAG

Một lần nữa, sử dụng loại "công việc" ở trục x nhưng lần này sử dụng "trạng thái" 
trên trục y. Nó cho cái nhìn tổng quan về tất cả các phần cứng trong tổ chức  
 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng truy vấn cho phần mềm theo dõi tài sản  

Dashboard là 1 phương thức mạnh mẽ với nhiều chức năng để quản lý kho lưu trữ  
trong doanh nghiệp.
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Mẹo: Hơn cả dashboard, JIRA có thể xuất ra danh sách công việc dưới dạng XML,
CSV, or Excel cho phân tích sau này. Chỉ cần nhấp vào xem danh sách công việc

    để bắt đầu.

Theo dõi tài sản trên dashboard là một trong nhiều cách sử dụng hàng tồn kho hiệu
quả. Nếu tổ chức bạn phát triển hơn, JIRA có thể tiếp tục quản lý dữ liệu của bạn
ổn định. Kết hợp với JIRA Service Desk, dễ dàng hơn trong sử dụng và hỗ trợ tài sản
doanh nghiệp bạn.

Phần kế: phần đặc biệt về cách mà Atlassian gán thẻ cho phần cứng
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Phần 5

Mã Vạch

Bạn muốn tìm hiểu làm thế nào các tài sản ở JIRA liên kết đến phần cứng. Phòng IT 
của Atlassian đã nhận ra được giá trị của phần cứng trong việc làm cho quá trình làm
việc mượt mà và hiệu quả hơn. Hãy xem cách chúng tôi làm điều đó:
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Quét mã vạch (Scan)

Mỗi tài sản tại Atlassian đều có nhãn với mã QR và số tài sản trên đó. Mã QR cho
phép nhóm IT dễ dàng scan tài sản và tải thông tin nó lên JIRA. Việc đó như 
thế nào? Tài sản Atlassian được mã hoá trên mã QR. Nhóm đã sử dụng máy scan  
Motorola DS4208 để scan các tài sản và đưa thông tin chi tiết của nó lên JIRA.
Máy scan mã QR có thể sử dụng trên PC hoặc Mac như là một bàn phím vì nó
tương thích với nhiều loại máy tính.

Quét mã QR dễ dàng. Máy quét sử dụng đơn giản cũng như lưu trữ.

Nếu bạn không sử dụng một đầu đọc mã QR, có thể tải quét mã vạch về cho 
IPhone hoặc Android và quét một trong các mã QR ở bài viết này để tìm hiểu
hiểu thêm!
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In nhãn

Đội ngũ ở đây sử dụng Bartender để thiết kế và in các nhãn. Một trong những lợi ích 
chính của phần mềm là nó cho phép chúng tôi in các lô nhãn được tham số hoá URL  
cho mỗi thứ. Chúng tôi cũng sử dụng ký tự trước hay sau để định nghĩa các URL
(http://jira.example.com/browse/TAG-XXX).Mỗi mã QR là độc nhất cho mỗi nhãn hiệu

Như đã nói trong phần 3, tất cả các mẫu mới đều có nhãn "thông tin chi tiết sản phẩm". 
Đội ngũ đã in hàng loạt nhãn và lưu trữ chúng để sử dụng trong tương lai.

Khi một nhãn được gắn vào thiết bị, đội IT sẽ lưu nó lại trên JIRA và di chuyển nó 
đến "dịch vụ" hoặc "trong kho"
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Lưu ý: Ngày được tạo ra cho công việc trên JIRA sẽ là ngày in của nhãn. Vì vậy
chúng tôi có một khu vực tùy chỉnh bổ sung, được gọi là ngày mua hàng nhằm
phản ánh lại ngày các tài sản được mua.

Thiết kế nhãn

Nhân viên Atlassians mang theo máy tính xách tay của họ đi mọi nơi. Chúng được  
mang từ bàn làm việc tới phòng họp, trong ba lô, và những nơi xa hơn. Điều này sẽ 
thử thách các nhãn mà chúng ta dán lên chúng. Chúng tôi cần một giải pháp mà 
có thể chịu đựng được những điều kiện khắt khe khi sử dụng thường xuyên và không
bị rơi ra. 

Lúc đầu chúng tôi chỉ định sử dụng một nhãn hiệu, nhưng nhãn tróc ra sau một vài 
tháng. Chúng tôi bây giờ đặt thêm một nhãn rõ ràng trên thẻ sản phẩm để bảo 
vệ. 
Loại nhãn nào chúng tôi đã sử dụng? 

•  Nhãn máy in: Citizen CLS-631
•  Nhãn: Plain Poly Trf label 70 x 48 x 25 LAB7048PPWS25 – chúng không rách và không để
lại nhiều keo khi loại bỏ.  
•  Nhãn hiệu bao gói: Avery L7565 Crystal Clear Shipping Labels

Chi phí

ITEM QUANTITY COST TOTAL

Bartender software 2 263 526

QR code scanner 3 350 1,050

Citizen label printer 2 650 1,300

20,000 labels 1 800 800

Thermal transfer ribbon 2 600 1,200

TOTAL $4,876
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Kết luận

Bây giờ bạn đã biết cách xây dựng giải pháp 
quản lý tài sản trong JIRA

Lợi ích sử dụng JIRA Service Desk:
Å Theo d»i t¨i sʞn v¨ hΥ trα kh§ch h¨ng trong c½ng mΧt nʅi
Å Tʜo ra mΧt dˆch vγ IT nhanh, gọn và hi˂u quʞ
Å Kʺt hαp giνa nh·m IT v¨ nh·m ph§t triʾn mΧt c§ch tΞi ưu.
Å T³m hiʾu th¹ng tin chi tiʺt v¨ giʞi quyʺt vʠn Ľʼ nhanh hʅn

Xây dựnT 
Service 
Desk 

nga y 
từ 
bây 
giờ

Professional

Những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống (gần như) là miễn phí.

$199/ tháng   Liên hệ với chúng tôi
     083 9954 888

Enterprise
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