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GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ VẬN TẢI

Giải pháp logistics thông minh



THÁCH THỨC TRONG

QUẢN TRỊ VẬN TẢI

SMARTLOG 

TMS

KHÁCH HÀNG 

TIÊU BIỂU

VÌ SAO CHỌN

SMARTLOG?



THỰC TRẠNG VẬN TẢI Ở VIỆT NAM

70% xe chạy rỗng ở chiều về  tăng chi phí vận tải 30%.

-- Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải--

Vận tải đường bộ chiếm 77.5% tổng sản lượng vận tải nội địa.

-- Báo cáo Logistics 2017 của Bộ Giao thông Vận tải--

Chưa đến 15% số lượng Doanh nghiệp logistics 

sử dụng phần mềm WMS, TMS trong vận hành kho bãi, vận tải

-- Theo khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam (VLA)--



NHU CẦU CỦA NHÀ VẬN TẢI

1 Xử lý yêu cầu nghiệp vụ phức tạp

• Xử lý nhiều quy trình nghiệp vụ theo từng khách hàng

• Kỳ vọng khách hàng về chất lượng dịch vụ ngày càng cao

2 Giảm chi phí

• Khai thác tối đa tài sản đã đầu tư (lượt quay đầu/xe, tỷ lệ xe

chạy có hàng,..)

• Giám sát chi phí vận hành (xăng dầu, sửa chữa bảo trì,..) và

quản lý tài xế, v.v.

• Đáp ứng nhiều cách tính toán chi phí, linh hoạt theo yêu cầu

kế toán



1. QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

- Số lượng đơn hàng ngày càng tăng

- Thời gian nhập liệu đơn hàng lâu, dễ sai

sót
2. ĐIỀU PHỐI

- Lập kế hoạch vận tải phức tạp, nhiều

tham số đầu vào

- Phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm

của chuyên viên điều phối vận tải

5. KPI
- Khó cập nhật hiệu quả vận hành đội xe
- Thiếu công cụ đo lường và đánh giá đối

tác vận tải

4. CHỨNG TỪ
- Nhiều giấy tờ, ghi chép thủ công
- Lãng phí trong việc lưu trữ, tổng hợp

chứng từ

6. THANH TOÁN
- Tính tiền nhiều cách thức phức tạp, 

dễ sai sót
- Lãng phí thời gian chờ đợi do chờ 

đối chiếu bảng kê dịch vụ vận tải

3. GIÁM SÁT
- Khó theo dõi chuyến hàng vì thiếu thông tin 

hiện trường
- Có tọa độ xe nhưng phải theo dõi rời rạc tùy

theo NCC hộp đen

THÁCH THỨC CỦA NHÀ VẬN TẢI



THÁCH THỨC CỦA CHỦ HÀNG

Khó theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời

gian thực để ứng biến kịp thời

Thiếu công cụ đánh giá dịch vụ nhà thầu vận

chuyển

Chi phí Dịch vụ

Tốn nhiều nhân lực thủ công để quản lý hợp

đồng, chứng từ, giám sát dịch vụ

Nhưng gặp khó khăn trong quản trị vận tải



GIẢI PHÁP SMARTLOG TMS
MỤC TIÊU GIẢI PHÁP

1 Tăng tương tác với khách hàng

2 Giảm thiểu công việc thủ công, tăng tự động hoá

3 Tiêu chuấn hoá quy trình vận hành

4 Đồng bộ thông tin ở các bên

5 Khai thác tối đa đội xe, cắt giảm lãng phí

6 Nâng cấp chất lượng dịch vụ

CHỦ HÀNG NHÀ VẬN CHUYỂN



Đơn giản hoá việc quản lý vận tải

Thúc đẩy hợp tác các bên liên quan

Tăng tính linh hoạt

Giảm thời gian chờ đợi

và sai sót thủ công

Vận dụng Tự động hoá và Tối ưu hoá

Theo dõi và truy vết đơn hàng thuận tiện

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – LỢI ÍCH CHÍNH 



NHÀ VẬN TẢI

 Quản lý đơn hàng dễ dàng, tích hợp dữ liệu

 Lập kế hoạch vận chuyển tự động/bán tự

động

 Đối chiếu sản lượng vận chuyển tức thời

 Quản lý đội xe chi tiết, đầy đủ nghiệp vụ

theo thời gian thực

 Đối chiếu sản lượng vận chuyển tức thời

 Giảm thiểu thao tác thủ công của tài

xế, NV chứng từ

 Dễ dàng truy vết, phân tích hiệu quả,     đánh 

giá chất lượng dịch vụ nhà vận tải

3PLs

 Tạo đơn, quản lý đơn, tích hợp dữ liệu

 Tự động hóa kế hoạch vận chuyển

 Dễ dàng tương tác chủ hàng và nhà vận tải

CHỦ HÀNG

 Dễ dàng tạo yêu cầu vận chuyển

 Giám sát theo thời gian thực hoạt

động vận chuyển

 Dễ dàng phân tích dữ liệu để ra 

quyết định kịp thời

 Truy vết đơn hàng thuận tiện

 Tích hợp dữ liệu với hệ thống ERP 

và các hệ thống khác

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – LỢI ÍCH CHÍNH 



XỬ LÝ 50+ CÁCH THỨC ĐIỀU PHỐI PHỨC TẠP

• Hoán đổi container

• Cắt moọc, rã đầu

• Container kẹp

• Tận dụng container rỗng chuyển kho (tăng bo)

• Chuyển kho, chuyển cảng

• Kết hợp hàng chiều về

• ..v.v.

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – TÍNH NĂNG NỔI BẬT



1 Phí vận chuyển chính

• LTL: theo đơn vụ khối/tấn/số lượng

• FTL: theo chuyến 

• FCL: theo loại cont

• LCL: theo đơn vụ khối/tấn/số lượng

• MOQ: dựa trên tổng số chuyến/đơn hàng 

trong 1 ngày/tháng/theo tuyến đường nhất 

định 

2 Phụ phí

• Phí bốc xếp 

• Phí thả điểm 

• Phí siêu thị

• Phí đường cấm

• Phí thu hộ

• Phí trả về

• Quy đổi 

• …

3 Phí phát sinh

• Phí qua trạm

• LO-LO

• Phí vệ sinh cont

• DEM/DET

• Phí lưu ca đêm

• …

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – TÍNH NĂNG NỔI BẬT

XỬ LÝ 100+ CÁCH THỨC TÍNH TIỀN PHỨC TẠP



ĐIỀU PHỐI TỰ ĐỘNG & TỐI ƯU HOÁ

Đơn hàng 

• Tuyến đường/ Khu vực 

• Loại hàng

• Quy cách hàng

Nguồn lực

• Xe đang chờ hàng

• Vị trí xe

• Tải trọng cho phép

• Tuyến đường được phân sẵn

Tự động phân chuyến

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – TÍNH NĂNG NỔI BẬT



GIÁM SÁT TỔNG THỂ • Theo dõi từng chuyến hàng theo thời gian thực

• Theo dõi tình trạng toàn bộ đội xe trên cùng 1 bản đồ

• Quản lý vấn đề phát sinh trong từng chuyến

• Tự động nhắc nhở người điều phối, tránh việc phải tự nhìn

màn hình tọa độ xe

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – TÍNH NĂNG NỔI BẬT



STM – ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI CHO TÀI XẾ

QUẢN TRỊ CHUYẾN HÀNG

• Theo dõi thời gian xe ra vào điểm đi/đến theo thời gian

thực

• Chụp ảnh chứng từ hoàn tất giao/nhận hàng và cập

nhật cho các bên liên quan

CẢI THIỆN NĂNG SUẤT CHO TÀI XẾ

• Giảm thiểu quản lý giấy tờ

• Báo cáo các chi phí/ vấn đề phát sinh

• trên đường ngay lập tức. 

CẢI THIỆN NĂNG SUẤT CHO NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ

• Giảm thiểu thời gian đối chiếu sản lượng vận chuyển

• Dễ dàng trích xuất báo cáo phân tích, đánh giá hiệu

quả

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – TÍNH NĂNG NỔI BẬT



SMART TRACKER – THIẾT BỊ QUẢN LÝ XE THẾ HỆ MỚI TÍCH HỢP TRONG GIẢI 
PHÁP STM

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Xe tải Đầu kéo Container Rơmooc Xà lan

QUẢN LÝ 

TOÀN DIỆN ĐỘI XE

DỄ TRIỂN KHAI

KHÔNG CẦN

ĐẦU TƯ
DỮ LIỆU 

ĐA DẠNG

TÍCH HỢP

TMS

• Quản lý vị trí, tình trạng sử dụng các

phương tiện khác: rơ mooc, container, xà

lan..

• Dễ dàng tích hợp cảm biến ghi nhận nhiệt

độ (áp dụng cho xe lạnh)

• Không tốn chi phí đầu tư thiết

bị

• Trả phí theo xe/tháng

• Giám sát tọa độ, tốc độ xe

• Giám sát toàn bộ xe trên một màn

hình không phụ thuộc vào màn

hình của từng NCC hộp đen

• Ghi nhận tọa độ xe thực tế, không phụ

thuộc vào điện thoại (GPS) của tài xế

• Cơ sở đối chiếu trung thực với mobile

apps



QUẢN LÝ ĐỘI XE

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – TÍNH NĂNG NỔI BẬT

1. Đội xe: bảo trì, bảo dưỡng,

đăng kiểm, cấp phụ tùng

thiết bị

2. Khấu hao

3. Dầu, lốp, vỏ: KM khoán

hoặc KM ghi nhận theo

thực tế

4. Chi phí phát sinh (vé

trạm…)

1. Lương: lương vận doanh,

lương theo chuyến, lương

thưởng doanh thu, thưởng

phạt đánh giá KPI

2. Lịch làm việc (xe nghỉ, xe

chạy, tài xế gắn với xe)

Quản lý xe Quản lý tài xế



QUẢN TRỊ KPIs

• Tự động tính KPI

• Trực quan hoá KPI

• Phân tích KPI

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP STM – TÍNH NĂNG NỔI BẬT
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KHÁCH HÀNG 

TIÊU BIỂU
Smartlog STM



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU TIN TƯỞNG GIẢI PHÁP SMARTLOG

CHỦ HÀNG 3PLs NHÀ XE



GEMADEPT LOGISTICS

Khách hàng triển khai: Ajinomoto, Vĩnh Hảo, Diana 

Unicharm,..

THÁCH THỨC/ CƠ HỘI 

• Nâng cao khả năng giám sát kế hoạch vận tải để đáp 

ứng nhu cầu tăng trưởng của khách hàng

• Giảm chi phí vận hành

• Giảm nguồn nhân lực tăng hiệu quả cạnh tranh

• Giảm thời gian đối soát chi phí vận tải

GIẢI PHÁP

• Smartlog Transportation Management (STM)

THÀNH TỰU

• 100% chuyến xe được theo dõi trên hệ thống bao gồm xe 

nhà thầu phụ (có kết nối GPS), khách hàng dễ dàng theo 

dõi tình trạng giao hàng.

• Giảm 8% chi phí vận hành

• Không tăng nhân sự điều phối trong khi sản lượng tăng 

20-30%

• Giảm 70% thời gian đối soát chi phí vận tải



MANUCHAR

Nhà cung cấp hàng đầu về nguyên liệu trong sản xuất công 

nghiệp, phân bón ở Việt Nam và thế giới

THÁCH THỨC/ CƠ HỘI 

• Quản lý đội xe vận tải trực quan

• Quản lý tiêu thụ nhiên liệu, tài xế

• Thống nhất về quản lý dữ liệu giữa các chi nhánh khác 

nhau

• Quản lý dữ liệu, chứng từ thủ công, kéo dài thời gian 

thanh toán.

GIẢI PHÁP

• Smartlog Transportation Management (STM)

THÀNH TỰU

• Theo dõi trực quan tình trạng giao hàng theo thời gian 

thực

• Tài xế được giao kế hoạch qua mobile apps, giảm thiểu 

hồ sơ, giấy tờ

• Tích hợp dữ liệu vận tải với hệ thống ERP, đảm bảo tính 

chính xác

• Giảm 80% thời gian đối soát chi phí vận tải



SOTRANS

Khách hàng triển khai: Colgate, BK Vina, FCV, Nutifood, 

…

THÁCH THỨC/ CƠ HỘI 

• Nâng cao khả năng giám sát kế hoạch vận tải để đáp 

ứng nhu cầu tăng trưởng của khách hàng

• Giảm chi phí vận hành

• Giảm nguồn nhân lực tăng hiệu quả cạnh tranh

• Giảm thời gian đối soát chi phí vận tải

GIẢI PHÁP

• Smartlog Transportation Management (STM)

THÀNH TỰU

• 100% chuyến hàng được giám sát trên hệ thống, xe kết 

nối GPS, chủ hàng theo dõi đơn hàng , tăng trực quan

• Ứng dụng điện thoại dành cho tài xế giúp theo dõi và cập 

nhật chuyến đi, chi phí phát sinh, POD real time 

• Giảm chi phí vận hành 8%

• Tăng năng suất 20-30% mà không tăng nhân lực

• Giảm thời gian đối soát chi phí vận tải 80%
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VÌ SAO CHỌN 

SMARTLOG?
Điểm khác biệt



ĐIỂM KHÁC BIỆT

Thấu hiểu

người dùng & công nghệ
100+

Tổng số năm kinh nghiệm của

đội ngũ cung cấp giải pháp

logistics

TỐI ƯU HÓA

Thuật toán thông minh giúp tự

động hoá và tối ưu hoá tác vụ

DỄ TÍCH HỢP

Kiến trúc hệ thống hướng dịch

vụ (SoA) dễ dàng tích hợp và

mở rộng chức năng để linh hoạt

đáp ứng nhu cầu người dùng

Năng lực triển khai

CÙNG NGÔN NGỮ

Đội ngũ triển khai có kinh

nghiệm vận hành dịch vụ

logistics, nói “cùng ngôn ngữ” 

với người dùng cuối

TRIỂN KHAI NHANH

Đáp ứng nhu cầu triển khai trên

cả nước trong thời gian ngắn

(2 tuần – 6 tuần)

Hiệu quả chi phí

GIẢM THIỂU SAI SÓT

Nâng cao năng lực quản lý vận

hành logistics, giảm sai sót do lỗi

con người

CẮT GIẢM LÃNG PHÍ

Giúp rút ngắn thời gian

thực hiện tác nghiệp

ĐẦU TƯ DỄ DÀNG

Dịch vụ đám mây giúp giảm thiểu

chi phí đầu tư và quản trị hệ

thống

ĐA DẠNG NGHIỆP VỤ

Kinh nghiệm triển khai toàn diện 

các giải pháp logistics (kho bãi, 

vận tải, chuyển phát nhanh..)



TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI SMARTLOG

TỐI ƯU NGUỒN LỰC TỐI ƯU TUYẾN ĐƯỜNG/

SỨC CHỞ
TỐI ƯU ĐỘI XE

ECOSYSTEM

Quản lý Hoá đơn & Hợp đồng

NHÀ BÁN HÀNG NHÀ MUA HÀNGQuản trị vận tải

(STM)

Quản trị kho bãi

(SWM)
Quản trị đa phương thức

(SFM)

Thời gian thực Thời gian thực

Tích hợp

dữ liệu
Tích hợp

dữ liệu



Giải pháp thông minh cho công ty Logistics ở Việt Nam

PHÙ HỢP

Ứng dụng công nghệ 

hàng đầu thế giới 

vào thị trường Việt Nam

TỐI ƯU HOÁ

Vận hành hiệu quả nhờ

thuật toán thông minh

TÍCH HỢP

Khách hàng và đối tác cùng

tương tác trên một hệ thống

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP SMARTLOG



STM – HỖ TRỢ TÍCH HỢP KHÔNG GIỚI HẠN

• Kiến trúc hệ thống hướng dịch vụ (SoA) 

trên nền tảng điện toán đám mây (cloud-

based) 

• Dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản lý

khác (ERP, WMS,..)

• Hỗ trợ phân tích dữ liệu thông minh (BI)

• Trung tâm lưu trữ dữ liệu chuyên nghiệp

đạt chuẩn quốc tế tại Vietel IDC (Tier 3++)

• Bảo mật dữ liệu khách hàng trên từng máy

chủ ảo hóa riêng biệt

• Cơ chế back up định kỳ đảm bảo an toàn

dữ liệu



SMARTLOG ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

CÔNG NGHỆ VÀ 
PHẦN CỨNG

NGHIÊN CỨU 
ROBOT , BIG DATA, 

MACHINE 
LEARNING, AI

BUSINESS 
INTELLIGENCE, TƯ 

VẤN
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CẢM ƠN


