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Ngài Forbes là tổng giám đốc điều hành, nhà sáng lập đồng thời là chủ sở hữu Tập đoàn 
Archibus- nhà phát triển của phần mềm ARCHIBUS- Giải Pháp Tự Động Quản Lý Bất Động 
Sản và Tài Sản Số 1 thế giới. 
Với trên 4 triệu người sử dụng ở hơn 170 quốc gia, doanh thu hàng năm của ARCHIBUS về sản 
phẩm và dịch vụ lên tới 2 tỳ Đô-la (Mỹ). Trong năm 2011, Tạp chí Phần mềm công bố 
ARCHIBUS (Công ty phần mềm và dịch vụ lớn nhất Boston) nằm trong top 50 Công ty phần 
mềm và dịch vụ tốt nhất thế giới. 
ARCHIBUS là công ty gia đình về phần mềm và dịch vụ số 1 và doanh nghiệp tư nhân phần 
mềm và dịch vụ lớn thứ 2 trên toàn thế giới. 
Bảng thông kê thị trường năm 2010 của 86 nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm tự động về Hệ 
thông quản lý cở sở tích hợp (IWMS) hàng đầu thế giới cho thấy doanh thu của ARCHIBUS lớn 
hơn gấp 48 lần so với đối thủ đứng sau (phần mềm Tririga™– của tập đoàn IBM®). Hệ thống 
liên kết ARCHIBUS là lớn nhất so với các phần mềm tương đương và gấp ba lần so với mạng 
lưới hỗ trợ kết hợp của tất cả 86 đối thủ hàng đầu IWMS. Các dịch vụ triển khai và hỗ trợ đẳng 
cấp thế giới luôn có sẵn từ  hơn 1600 nhân viên kinh doanh ARCHIBUS và 6000 tổ chức yêu cầu 
dịch vụ hỗ trợ ARCHIBUS trên 30 ngôn ngữ. ARCHIBUS là nhà sáng tạo hàng đầu về giải pháp 
và công nghệ tự động quản lý Bất động sản và tài sản….Ngày nay, một số thị trường được thành 
lập bởi ARCHIBUS hoặc được chiếm lĩnh bởi ARCHIBUS bao gồm: 

o Trên 66% thị trường hệ thống quản lý thiết bị bằng máy tính (CAFM). 
o Trên 84% thị trường doanh nghiệp Quản lý thiết bị tích hợp máy tính (CIFM). 
o Trên 89% thị trường yêu cầu hệ thống quản lý cơ sở tích hợp toàn thế giới (IWMS). 
o Trên 94% thị trường giải pháp Quản lý Cơ sở hạ tầng và Thiết bị Tổng hợp (TIFM). 
o 100% thị trường doanh nghiệp Quản lý Cơ sở hạ tầng và Thiết bị Phổ biến (UIFM). 
o 100% thị trường doanh nghiệp Nhận dạng tần số sóng vô tuyếnxanh (RFID). 

Với hơn 3700 chuyên gia, ARCHIBUS là giải pháp tối ưu về tự động hóa Quản lý thiết bị, Quản 
lý tích hợp và Tần sóng vô tuyến. ARCHIBUS có hơn 30 năm kinh doanh và có tỷ lệ duy trì 
khách hàng đẳng cấp tốt nhất- trên 96%. Mối năm người sử dụng ARCHIBUS  tiết kiệm cho 
doanh nghiệp hơn 100 tỷ Đô-la (Mỹ). 
Ngài Forbes giữ cương vị Giám Đốc và/hoặc là cổ đông của trên 60 công ty. 
Ở đại học Syracuse, Ngài Forbes là người đầu tiên trên thế giới cùng lúc nhận hai bằng Cử nhân 
Kiến trúc ( văn bằng đầu tiên) và Cử nhân Khoa học về ngành Công Nghệ Thông Tin. Ngài cũng 
nhận Bằng Thạc Sĩ Khoa học về Đồ họa Máy tính và Khoa học Máy tính ở trường Cornell và 
Bằng Thạc Sĩ Kiến trúc (văn bằng 2) từ đại học Harvard.Ngài hoàn thành Chương trình Quản lý 
Điều hành tại trường quản lý Sloan thuộc học viện công nghệ Massachuset. Trong con đường sự 
nghiệp, Ngài Forbes diến thuyết cho hơn 7 triệu chuyên gia kinh doanh và nhà điều hành quản lý 
Công Nghệ Thông Tin, quản lý thiết bị và kỹ thuật. Là người tiên phong trong lĩnh vực phát triển 
công cụ và phương pháp tự động hóa trong kiến trúc và quản lý thiết bị, Ngài Forbes đoạt nhiều 
giải thưởng trong nước và quốc tế. 
Năm 1976, là học giả của học viện Kiến Trúc Mỹ, Ngài Forbes đã thực hiện một cuộc khảo sát 
đầu tiên trên thế giới về những Ứng dụng máy tính trong Kiến trúc. Vào lúc đó, Ngài Forbes 
cũng đã được ghi nhận trong việc sáng tạo ra các chi tiết kỹ thuật cho Hệ thống Quản lý Thiết bị 
bằng Máy tính tích hợp đầu tiên trên thế giới. 
Ngài Forbes cùng nhiều cộng sự khác đã gây ấn tượng khi ứng dụng chuyên môn và tiết kiệm cho 
doanh nghiệp của họ trên 5 nghìn tỷ Đô-la (Mỹ). 
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Các giải thưởng mà ngài Forbes nhận được: the Alpha Rho Chi Medal (Thạc sĩ kiến trúc của 
Alpha Rho Chi bao gồm Eliel Saarinen,Ludwig Mies van der Rohe, Richard Buckminster Fuller, 
and I.M. Pei); Học giả học viện kiến trúc Mỹ, thành viên khoa học quốc gia thuộc đại học 
Cornell, thành viên hội đồng nghiên cứu truyền thông (2 lần) thuộc Hiệp hội Kiến trúc, Thành 
viên sáng lập Graham, đại học Harvard; Giảng viên đại học Cornell; và Giám đốc thiết kế dự án 
tự động đầu tiên của đại học Harvard. 
Trong hơn 3 thập kỷ, Ngài Forbes quan tâm tới các vấn đề phát triển bền vững và bảo vệ môi 
trường, các chương trình như đào tạo chuyên môn xây dựng và thiết kể các công trình xanh và 
quản lý năng lượng.Trong khởi đầu sự nghiệp (1976),khi là học giả tại trụ sở chính học viện kiến 
trúc ở Washington, D.C., Ngài Forbes tham gia một số chương trình quản lý năng lượng của 
AIA. Dưới sự chỉ đạo của Forbes, ARCHIBUS là nhà phát triển phần mềm đầu tiên trên thế giới 
tạo ra ứng dụng Môi trường Bền vững, sử dụng bảng số liệu cân bằng. Năm 2002, Ngài Forbes 
 được đề nghị tham gia Hội Nghị Thương Đỉnh Thế giới ở Johannesburg, trên cương vị chủ tịch 
toàn quyền các sáng kiến xây dựng môi trường bền vững trong Chương trình Xây dựng Môi 
trường Liên Hợp Quốc. Gần đây, Ngài đã sáng lập ra dịch vụ Quản lý thiết bị, Quản lý tích hợp 
và Tần sóng vô tuyến mô hình đám mây đầu tiên trên thế giới, hệ thống quản lý tài sản môi 
trường tổng hợp và toàn diện (TEAMS), dịch vụ di động về Quản lý thiết bị, Quản lý tích hợp và 
Tần sóng vô tuyến và công ty nhận dạng tần sóng vô tuyến xanh RFID đầu tiên trên toàn thế giới. 
Khi đương chức thành viên hội IFMA, Ngài Forbes được coi như cha đẻ của ngành quản lý thiết 
bị bằng máy tính. Trong 30 năm qua, Ngài là người tiên phong trong lĩnh vực tự động hóa, đồng 
thời là chuyên gia có tầm nhìn và chính kiến trong kiến trúc, xây dựng, bất động sản,  quản lý cơ 
sở hạ tầng và thiết bị. Với hơn 300 bằng sáng chế và bản quyền, Ngài Forbes quan tâm tới việc 
tạo ra nhiều công nghệ, ứng dụng, tiêu chuẩn và tiêu chí số 1 thế giới. Một số phát minh và sáng 
chế tiêu biểu bao gồm: 

o Hệ thống quản lý tài sản bằng máy tính (CAFM)- 1982 
o Hệ thống chuyên biệt thông minh nhân tạo về quản lý thiết bị (AIBES/FM�) - 1985  
o Doanh nghiệp quản lý tài sản tích hợp bằng máy tính (CIFM™)-1989 
o Dịch vụ hệ thống quản lý cơ sở tích hợp thương mại có sẵn đầu tiên trên thế giới- 1994 
o Hệ thống quản lý xây dựng thông tin (BIM) cho quản lý thiết bị (FM)-1995 
o Quản lý thiết bị không gian ảo (FM Cyberspace™)-1995 
o Hệ thống quản lý thông tin doanh nghiệp (EIM™)-1999 
o Giải pháp quản lý tài sản và cơ sở hạ tầng tổng hợp (TIFM™)-1999 
o công ty nhận dạng tần sóng vô tuyến xanh (Green RFID™) – 2000 
o Doanh nghiệp môi trường bền vững phổ biến (UES™)-2002 
o Doanh nghiệp quản lý thiết bị và cơ hở hạ tầng phổ biến (UIFM™)- 2002 
o Môi trường chuyển đổi kinh doanh trực quan (IBT™)-2006 
o Hệ thống định dạng vị trí thời gian thực (RTLVS™) - 2009 

Hiện đang được sử dụng trên toàn thế giới, các dịch vụ TIFM và không gian ảo IFM, và CAFM, 
CIFM, VIM, IWMS, FM là giải pháp tuyệt vời và hiện được coi là hệ thống kế thừa nòng cốt cho 
các tổ chức bắt đầu chuyển giao hình thức kinh doanh trực quan vad cho phép các doanh nghiệp 
Quản lý Cơ sở hạ tầng và Thiết bị Tổng hợp TIFM ( Tượng trưng cho công ty tiên tiến bậc nhất 
về bất động sản, tự động hóa cơ sở vật chất và thiết bị). Trong những năm tiếp theo, các sản phẩm 
và dịch vụ kết hợp với IBT cho phép thị trường tự động hóa TIFM tiếp tục phát triển vượt bậc. 
Trước năm 2016, thị trường toàn cầu cho các giải pháp này được kỳ vọng lên tới 12 tỷ Đô-la 
(Mỹ). 
 
Với Công nghệ Chuyển giao Kinh doanh Trực quan (IBT), hệ thống TIFM hiện là triển khai quan 
trọng, nhiệm vụ của toàn doanh nghiệp, làm cho nhà cung cấp và hợp tác trở nên không thể thiểu 
với khách hàng. 
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Lĩnh vực thảo luận điển hình như Tự động hóa Quản lý Bất Động Sản, Cơ sở hạ tầng và 
Thiết bị hay khả năng có giá trị cho Tòa nhà thông minh xanh, Bền vững môi trường và 
Thành phố Thông minh.  
 
Ngài Forbes là người đồng sáng lập ra Liên minh Cộng tác Quốc tế, người ủng hộ cho Mô Hình 
Xây dựng Thông tin (BIM). Ngài Forbes ủng hộ việc sáng tạo và sử dụng các phần mở rộng tự 
nhiên cho BIM như là Mô hình Thông tin Doanh nghiệp (ẺIM) và Chuyển giao Kinh doanh Trực 
quan (IBT). Năm 2008, Ngài Forbes được coi như một nhà tiên phong, một chuyên gia ngành 
công nghiệp có tầm nhìn và Cha đẻ của các giải pháp tự động quản lý Bất động sản, Cơ sở hạ 
tầng và Thiết bị và được bổ nhiệm vào hội viên trường cao đẳng thuộc Hiệp hội Quản lý Thiết bị 
Quốc tế (IFMA). 
Thông thường, phần trình bày của Ngài Bruce K.Forbes tập trung vào sự hội nhập nhanh chóng 
và thành công của công nghệ đẳng cấp thế giới ARCHIBUS với hệ thống được kế thừa và hầm 
chứa thông tin dựa trên 30 năm kinh nghiệm và thực nghiệm tót nhất cùng với tiêu chuẩn của hơn 
4 triệu người sử dụng. Phần trình bày của ngài thường cung cấp một khóa học cấp tốc về Bất 
động sản và các kiến thức chuyên ngành về cơ sở hạ tầng và thiết bị nhằm thực hiện hệ thống 
CAFM,dịch vụ IWMS, giải pháp TIFM và/hoặc doanh nghiệp UIFM. Nói chung các hệ thống 
được gọi là giải pháp quản lý Bất động sản, cơ sở hạ tầng và thiết bị (IFM). 
Mục đích bài thuyết giảng của Ngài Forbes nhằm giúp các tổ chức tự quyết định những gì cần 
thiết để đạt thành công giá trị và chuyển giao kinh doanh trực quan mà không phải trả tiền tư vấn 
tốn kém và/ hoặc tham gia các buổi trình bày vô vị của các nhân viên kinh doanh, những người 
không có điều kiện tiếp xúc với tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới và các tiêu chuẩn hàng đầu. Các 
chuyên gia tham gia có quyền đưa ra các quyết định hoạt động chiến lược về tự động hóa kịp thời 
và tránh sai lầm khi triển khai (tiết kiệm cho tổ chức tiền bạc, thời gian, công sức bằng cách áp 
dụng quy tắc đơn giản sẽ được chia sẻ trong buổi thuyết trình này). 
Người tham gia sẽ nhận được cái nhìn sâu sắc về cách xúc tiến việc phát triển, thực hiện và đánh 
giá về kế hoạch kinh doanh CAFM, IWMS, TIFM và/hoặc UIFM của riêng họ. Nhiều năm trước, 
Mô hình Xây dựng Thông tin (BIM) 1.0 và 2.0 đã trở thành một lực lượng thống nhất chiến lược 
trong việc chia sẻ hợp tác của các dữ liệu và thông tin của các Kiến trúc sư, Kỹ sư và nhà thầu ( 
chuyên gia AEC). Ngày nay, BIM 3.0 ™ và BIM 4.0 ™ (hay còn gọi là mô hình thông tin 
™doanh nghiệp (EIM ™)), ban đầu được sáng lập bởi ARCHIBUS, sẽ là một lực lượng thống 
nhất trong việc chia sẻ hợp tác giữa Bất Động Sản, Cơ sở hạ tầng, Thiết bị và các chuyên gia của 
AEC. Môi trường chuyển đổi kinh doanh trực quan (IBT™), như trình điều khiển cho EIM sẽ 
cho phép tất cả các chuyên gia làm việc với đoàn giám đốc điều hành của tổ chức để đóng góp 
các sáng kiến chiến lược và hoạt động của tổ chức mình một cách mạnh mẽ, độc đáo và kịp thời. 
Người tham gia có thể tìm hiểu cách họ đạt được các lợi ích từ việc triển khai môi trường chuyển 
giao kinh doanh trực quan điển hình trong vòng chưa đầy 30 ngày. Hoàn vốn đầu tư cho các giải 
pháp thường là trong vòng 9 tháng và có kết quả tiết kiệm để làm mạnh mẽ thêm cho tổ chức để 
mở rộng các sáng kiến xanh và bắt đầu tạo ra các công trình thông minh ở các thành phố thông 
minh trong danh mục đầu tư của họ. 
Được điều hành bởi môi trường Chuyển giao Kinh doanh Trực quan (IBT), EIM kết hợp 
các thông tinvà kiến thức thời gian thực từ các giải pháp trọng điểm trong doanh nghiệp 
của bạn, dẫn đến sự tăng trưởng xuất sắc về chiến lược và hoạt động. Trong ví dụ IBT, 
không gian địa lý ( từ ESRI), thông tin về tài chính, nhân sự (từ SAP và chuyên gia dự 
báo) và IWMS (từ ARCHIBUS) được kết hợp và các chuyên gia được ủy quyền thông 
qua “IBT Mash-ups”. 
 

 


