SMARTLOG TRANSPORT MANAGEMENT (STM)
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1. Làm sao có thể quản lý toàn diện hoạt động
vận tải?

1. Làm sao có thể quản lý và giám sát hiệu
quả hoạt động vận tải?

2. Làm sao có thể tối ưu và tự động hóa hoạt
động vận tải?

2. Làm sao biết được chi phí vận tải tức thời
và các phát sinh trên đường?

3. Làm sao có thể cộng tác với khác hàng và
đối tác chặt chẽ tức thời?

3. Làm sao đánh giá và phân tích được nhà
thầu vận tải?

4. Làm sao có thể quản lý tối ưu tài sản (đội xe
và tài xế)?

4. Làm sao có thể tối ưu cho người dùng giảm
chi phí?
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Chúng tôi không chỉ là triển khai, chúng tôi xây dựng giải pháp giúp doanh nghiệp xử lý các vấn đề
trong quản lý vận tải và không ngừng cải tiến, nâng cấp miễn phí cho các doanh nghiệp.
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Smartlog Transport Management System. Giải pháp quản lý vận tải toàn diện trên công nghệ điện
toán đám mây với chi phí cực thấp đã ra đời. Với sứ mệnh đem lại nên tảng quản lý vận tải tốt nhất: Tự
động, linh hoạt, tối ưu và dễ cộng tác.

HỆ THỐNG ERP TOÀN DIỆN CHO
VẬN TẢI
(ERP FOR TRANSPORTATION)
ĐIỀU XE

GIÁM SÁT

QUẢN LÝ
CHỨNG TỪ

ĐIỀU PHỐI

ĐƠN HÀNG

Một hệ thống ERP toàn diện cho quản lý
vận tải từ đơn hàng, điều phối, điều xe,
giám sát, quản lý chứng từ và thanh
toán. Chỉ với một hệ thống bạn có thể
quản lý xuyên suốt hoạt động vận tải
của mình. Chỉ với một cú click chuột
doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ
hiệu quả hoạt động vận tải.

THANH TOÁN

TỰ ĐỘNG VÀ TỐI ƯU HÓA
(AUTOMATION & OPTIMIZATION)
Chỉ cần cung cấp thông tin về đơn hàng, phương
tiện và thời gian, hệ thống sẽ tự động tính toán ra
phương án có lợi nhất .

GIÁM SÁT TOÀN DIỆN, ĐA NĂNG VÀ KẾT HỢP
VỚI NÊN TẢNG DI ĐỘNG
(CONTROL TOWER & MOBILE APP)
Phối hợp với ứng dụng di động cho tài xế, hệ thống
cập nhật tình trạng cùng vị trị của chuyến và đơn
hàng theo thời gian thực. Khi có sự cố, nhân viên điều
hành có thể quan sát kịp thời và điều động các nguồn
lực gần nhất để xử lý.
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TRIỂN KHAI DỄ DÀNG, NHANH CHÓNG
(EASY IMPLEMENTED AND CLOUD BASED
PLATFORM)
Cài đặt và triển khai nhanh chóng với chi phí cực thấp
trên nền tảng điện toán đám mây.

DỄ DÀNG TÍCH HỢP
(OPEN COLLABORATION)
Cơ chế cộng tác mở cho phép cộng tác và phối hợp với
các đối tác trong hoạt động vận tải một cách linh hoạt,
nhanh chóng .

NGÔN NGỮ VIỆT, PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN
QUỐC TẾ
(LOCALIZED APPS WITH GLOBAL STANDARD)
Hệ thống được thiết kế phù hợp với doanh nghiệp có
điều kiện quy trình và hạ tầng đơn giản, tương tác thủ
công nhưng vẫn tận dụng được các tính năng tiêu
chuẩn toàn cầu của vận tải như EDI, tích hợp hệ thống,
báo cáo đa dạng, tối ưu hóa và tự động hóa.

Sử dụng STM mang lại mức độ hiệu quả và trải nghiệm người dùng hoàn toàn khác biệt so với cách
làm thủ công hay bán thủ công thông thường.

Quản lý tối ưu
chi phí

Mở rộng cơ hội phát triển
khách hàng và doanh thu

Quản lý hiệu quả
tài sản và nguồn lực

Tích hợp toàn diện

Tương tác đồng bộ và tức thời

Linh hoạt và cơ động
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