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PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN digiiPM
✓ Bảng tin tự động trình chiếu tình hình dự án

✓ Lập kế hoạch và Quản lý dự án đơn giản, đáp ứng 5W2H

✓ Theo dõi và kiểm soát tiến độ dự án chặt chẽ
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Tính năng chạy bảng tin
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▪ Bảng tin chạy tự động, hết lượt chạy 

sẽ chạy lại từ đầu

▪ Có thể chọn hiển thị nhiều kiểu trên 

bảng tin theo các tiêu chí (tình trạng, 

kỳ hiển thị, dự án, phòng thực 

hiện…)

▪ Xem tổng thể các dự án hoặc chi tiết 

hạng mục dự án

▪ Nhập liệu: 

▪ Thêm trực tiếp trên phần mềm

▪ Hoặc bằng excel (thiết kế theo 

file yêu cầu của CityLand)

▪ Xuất: excel, pdf

▪ Có thể xóa dữ liệu theo dòng (một 

hoặc nhiều)

▪ Có thể thiết lập thời gian chạy tự 

động (bắt đầu, kết thúc); tốc độ chạy 

bảng tin
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Quản lý Bảng tin
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Chọn 

theo dự 

án, bộ 

phận 

phụ 

trách để 

trình 

chiếu 

nếu cần
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Trình chiếu bảng tin
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Có thể chọn 

màu theme 

sáng/ xanh 

đen/ đen để 

trình chiếu 

bảng tin

Có thể lọc 

trình chiếu 

theo các 

tiêu chí (dự 

án,mức độ 

hoàn 

thành,  

hạng mục, 

tình trạng, 

thời lượng 

trễ…
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Tính năng Quản lý dự án
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Dễ dàng thiết lập kế hoạch dự án và cập nhật tiến trình thực hiện của từng hạng mục 

trong dự án theo 5W2H

▪ What – Dự án gì, công việc gì

• Nhập, liệt kê, sắp xếp và tìm kiếm tên các dự án theo các điều kiện

• Chẻ nhỏ các công việc dự án chi tiết

▪ Who – Ai thực hiện (Bộ phận, Nhân sự: Quản lý dự án, thành viên dự án)

• Gán nhân sự thực hiện dự án theo các vai trò (quản lý dự án, thành viên dự 

án, bộ phận thực hiện dự án…)

• Phân quyền nhân sự xem, sửa, bổ sung thông tin… trong dự án

▪ When – Thời gian nào (Ngày bắt đầu, ngày kết thúc)

• Thiết lập được thời gian kế hoạch của từng dự án và các công việc chi tiết 

trong dự án

• Nhập tiến độ và theo dõi tiến trình từng hạng mục trong từng dự án

▪ Where - Tại khu vực nào? (thông tin không bắt buộc)

▪ Why – Tại sao phải làm? → Không áp dụng trên phần mềm

▪ How much – Chi phí (Kế hoạch và thực hiện)

• Thiết lập được định mức hoặc kế hoạch chi phí/ ngân sách cho từng dự án/ 

hạng mục trong dự án

• Nhập chi phí thực tế thực hiện của từng hạng mục hoặc từng dự án

▪ How – Làm như thế nào → Ghi chú điền thông tin
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Tính năng Quản lý dự án
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▪ Quản lý chất lượng và khối lượng của dự án

• Thiết lập được kế hoạch khối lượng cho một số hạng mục trong dự án

• Nhập khối lượng hoàn thành thực tế theo từng giai đoạn

▪ Có thể điều chỉnh kế hoạch triển khai so với kế hoạch duyệt ban đầu, lưu kế hoạch điều 

chỉnh

▪ Tự tổng hợp và tính toán mức độ hoàn thành dự án theo kế hoạch được duyệt:

• Theo tiến độ thực hiện (thời gian thực tế so với kế hoạch)

• Theo khối lượng hoàn thành (thực tế so với kế hoạch)

• Tự động kết luận tình trạng các công việc, dự án, tính số ngày đến hạn và cảnh báo

▪ Phân quyền nhập dữ liệu, xem, sửa, xóa và duyệt

dữ liệu cuối kỳ

▪ Tổng hợp khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, giải

pháp đề xuất

▪ Phân loại và lọc dự án theo các tiêu chí (tiến độ -

nguyên nhân chậm, tình trạng, đơn vị/ người phụ

trách, thời gian, loại dự án, vấn đề và phương án

giải quyết – mức độ nghiêm trọng…)
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▪ Tích hợp dữ liệu tổng hợp theo báo 

cáo của dự án với chỉ tiêu KPI có 

liên quan (trong digiiTeamW – khi có 

yêu cầu)

▪ Tích hợp và kết nối với các chỉ tiêu 

KPI tại digiiTeamW khi cần chẻ nhỏ 

từ chỉ tiêu thành các dự án về phần 

mềm Quản lý dự án digiiPM

▪ Đồng bộ dữ liệu cơ cấu, chức danh, 

nhân sự với phần mềm KPI 

(digiiTeamW)

Tích hợp
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Bảng theo các dõi dự án
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Các dữ liệu 

đầu vào, form 

excel nhập 

liệu, bảng hiển 

thị theo yêu 

cầu của 

CityLand
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Nhập dữ liệu
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Cơ chế nhập dự 

án (danh sách dự 

án, kế hoạch, thực 

hiện…) bằng file 

excel với dữ liệu 

lớn
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Dashboard/ Báo cáo
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Tổng quan thực hiện các dự án Tình trạng hoàn thành các dự án Mức độ thực hiện các dự án theo

sản lượng

Tình hình giải ngân chi phí theo tháng Sản lượng thực hiện theo tháng

Tình trạng thực hiện hạng mục các dự án

Tình trạng hoàn thành hạng mục các dự án

Dashboard 

tự động, 

xem theo 

toàn bộ dự 

án, từng 

dự án, 

theo thời 

gian

Xuất file 

báo cáo 

chi tiết 

từng dự án 

theo hạng 

mục


