
Dành cho  
nhóm kinh 
doanh và
dự án

”JIRA đã thay đổi cách chúng tôi làm 
việc tại YP. Mỗi đội làm việc nhanh 
hơn và cuộc sống bây giờ trở nên dễ 
dàng hơn nhiều. Họ muốn tất cả trong 
JIRA.”

Rodney Sawyer
Giám đốc Kỹ thuật của Công cụ Hợp 
tác và Năng suất, YP

JIRA Core giải 
pháp quản lý dự 
án và công việc 
cho kinh doanh

Sức mạng của Atlassian giúp 
đổi mới 50.000 công ty trên 
toàn thế giới
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Dự án kinh doanh
Lập kế hoạch cho bất kỳ dự án kinh doanh

nào với JIRA Core. Có ba mẫu dự án kinh

doanh cho việc khởi đầu: quản lý tác vụ,

quản lý dự án và quản lý quy trình. Ngoài ra

có thể tùy chỉnh chúng để phù hợp với cách

doanh nghiệp hoạt động, từ triển khai đến

hoàn thành

Cộng tác nhóm
Bất cứ ai cũng có thể biết, sử dụng các thông

báo của JIRA Core để thu hút sự chú ý của

các thành viên nhóm kinh doanh cụ thể và

thông báo các thay đổi.

Theo dõi thông tin
Theo dõi thông tin rất quan trọng. JIRA Core

cung cấp khả năng quan sát năng suất làm

việc các thành viên trong đội, tình trạng và 

thời gian hoàn thành.

Tổ chức thông tin
JIRA Core cung cấp một nơi tổng hợp tất

cả các thông tin dự án, ví dụ như nhận

xét, các tập tin và ngày hết hạn. Với công

cụ tìm kiếm trực quan và mạnh mẽ, sẽ dễ 

dàng truy vấn thông tin.

Báo cáo
Cung cấp các báo cáo và bảng điều khiển

để có thông tin chi tiết hơn về hiệu quả 

kinh doanh và dự đoán bước kế tiếp.

Tổ chức công việc nhanh gọn 
và hiệu quả

Hỗ trợ kinh doanh

• Tiếp thị: quản lý quá trình đánh giá 
các loại hình tiếp thị như quản lý 
trang web hay quảng cáo

• Nhân sự: theo dõi quá trình tuyển
dụng ứng viên và tổ chức công việc
cho nhân viên mới

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

• 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
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