SMARTLOG LOGISTICS
ECOSYSTEM
Smartlog Managed Transport
Solutions

Dẫn nhập
a

Những dòng chảy tri thức & thông tin làm
cho Thế Giới không chỉ kết nối, siêu kết
nối với nhau mà còn phụ thuộc lẫn nhau

Chúng ta thấy gì ở đây?

Còn các ngành khác?
• Ngành hàng không: đang bị chiếm lĩnh bởi low cost airline
• Ngành taxi: đang bị lung lay bởi ride sharing-based platform
• Ngành bán lẻ đang dần bị thay thế bởi E-tailers
• Ngành sản xuất đang chuyển đổi sang tự động hoá 4.0

• Vậy còn ngành logistics thì sao??

5 năm qua, thực trạng quản trị chuỗi cung ứng và
logistics ở Việt Nam vẫn không có mấy đột phá
Công thức cũ
• Mô hình tính safety
stock và forecast vẫn
thế
• VMI vẫn áp dụng nửa
chừng
• Dự báo bằng excel với
công thức cũ
• Cuộc chiến về giá giữa
các cty vận tải và
logistics vẫn tiếp tục

Mô hình cũ

Hệ thống cũ

• Labor-intensive logistics
operation
• Vẫn phân phối theo
cách mà tồn kho đang là
một zero-sum game
• Vẫn đâu đó under Sales
Umbrella

• Legacy system vẫn nhan
nhản khắp nơi
• Customization để phù
hợp với quy trình
business mới là thứ xa xỉ
• Vẫn mất vài tháng để
chỉnh sửa 1 tính năng
nhỏ
• Các hệ thống nói
chuyện đa ngôn ngữ

CÁM ƠN, VÌ CHƯA QUÁ TRỄ !

Chúng ta đang đứng trước vận hội mới

New Norm

New Form

New Storm

• Gia tăng hiện diện của Modern Retailer tại
VN (7Eleven, Vinmart, Zara, Starbuck..)
• Nhập khẩu gia tăng từ khối TM tự do
• E-commerce and B2C Logistics

• Outsourcing ngày càng tăng mạnh ở các
công ty sản xuất
• Dịch vụ chuỗi cung ứng mở rộng hơn
• Tối ưu tài sản bằng công nghệ và mạng
lưới>> khả năng cộng tác và M&A

• Sự xuất hiện nhiều 3PL Player ngoại tại
Vietnam
• Mô hình kinh doanh số hóa và start-up trẻ
đang phát triển cạnh tranh với mô hình
hoạt động hiện tại của 3PL

•
•
•
•

New Retail SC skill
Total Supply Chain Solutions
Complexity management
Network and Information
Optimization

•
•

4PL Solutions
Relationship and Partnership
Management Skill
Technology Development

•

•

Dynamics and Agile Business
Model

Cần giải pháp đột phá
cho ngành vận tải?
a

NGÀNH VẬN TẢI ĐANG LÃNG PHÍ
NHIỀU/KÉM HIỆU NĂNG

NHÂN SỰ
• Quá nhiều nhân sự
cho giấy tờ và đối chiếu
• Nhập liệu thủ công
• Trình độ nghiệp vụ
kém không tạo độ tin
cậy cho đối tác

LÃNG PHÍ 20%
NHÂN SỰ

THÔNG TIN

DI CHUYỂN

• Bình quân mỗi chuyến
xe mất khoảng 5 phút
điện thoại

• Số lượng xe chạy không
tải ước tính chiếm 30%
tổng số km

• Không có thông tin tức
thời về tình hình vận
chuyển, kho vận

• Ước tính lãng phí ½ giờ
chờ đợi cho mỗi chuyến

LÃNG PHÍ
5,000 VND/CHUYẾN

• Chịu nhiều áp lực từ
quản lý thị trường địa
phương

LÃNG PHÍ 30%
TỔNG CÔNG SUẤT
CÓ THỂ CHUYÊN CHỞ

ƯỚC TÍNH LÃNG PHÍ HÀNG TỶ USD/ NĂM

HỢP TÁC
• Lựa chọn hạn chế

• Chi phí môi giới cao 510%
• Chủ xe bị động trong
việc lựa chọn dịch vụ cung
cấp
• Thiếu cơ chế đảm bảo an
toàn cho hai bên

LÃNG PHÍ 5%
TỔNG CÔNG SUẤT
CÓ THỂ CHUYÊN CHỞ

THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI VIỆT NAM

~8 %
of GDP

~5,000

~3 %

~ 700K

Trên 13 tỷ USD
vận tải đường bộ

Công ty vận tải
+100 công ty 3PL

Top 10
thị phần vận tải

Xe tải và đầu kéo
70% xe tải tư nhân nhỏ

Chất lượng dịch vụ thấp

Chi phí vận tải cao
Chi phí đang cao hơn ít
nhất 15-20%

OTIF thực : Avg. 90%
•
•
•
•

Các chủ hàng và nhà vận tải rất yếu
trong ứng dụng công nghệ thông tin
Không thể track and trace toàn diện
Quá nhiều chứng từ
Thiếu kết nối

•
•
•
•
•

Nếu loại trừ quá tải, thì chi phí vận tải
đang cao
Do khả năng kết nối mạng lưới kém
Do thiếu hệ thống planning hiệu quả
Do thời gian empty quá lớn
Chi phí chìm và chi phí cơ hội

MÔ HÌNH HỢP TÁC VẬN TẢI CŨ

Shipper

3PL

Ký với 2 hoặc 3 3PL
(Broker)

1.1x1.2X=
1.32 X

Ký lại với 5-10 nhà
thầu
Double Margin

Đặt hàng
thủ công

Điều phối
thủ công

1.
2.
3.

Carrier

Quá nhiều MUDA:
Waiting
Rework
Process Overlap

1.2X
Vận hành
thủ công

CÁC PAIN POINTS TRONG QUẢN LÝ VẬN TẢI

Tìm kiếm
nhà vận tải

Tính toán giá

Đám phán

• Rất hạn chế
• Chủ yếu tìm
kiếm qua mối
quan hệ
• Ngại thử nhà
vận tải mới sợ
rủi ro
• Các Doanh
nghiệp vận tải
nhỏ ít cơ hội
phục vụ DN lớn

• So sánh giá thủ
công
• Tính toán khá
cứng nhắc dựa
trên kinh
nghiệm
• Nhu cầu là flat
không tính đến
cung cầu thị
trường
• Thiếu minh bạch

• Đàm phán mất
rất nhiều thời
gian
• Thường một gói
thầu phải mất
từ 1-3 tháng
• Rất khó đánh giá
đúng nhà thầu
nên thường giới
hạn trong
confort zone

Chi phí

Giá không thực
sự cạnh tranh

Thời gian và
chi phí

3-5 nhà
vận tải lớn

2 tháng

Lên kế hoạch
vận chuyển

Giám sát

Chứng từ và
thanh toán

• Kế hoạch vận tải
thủ công
• Tốn nhiều thời
gian trao đổi
qua email,
phone
• Kế hoạch vận tải
không tối ưu
(chủ hàng và
chủ xe)

• Trao đổi qua
điện thoại
• Không biết chính
xác xe đến (soạn
hàng) và đi
(nhận hàng)
• Xe và khách
hàng thì chờ đợi
nhận hàng
• GPS không giải
quyết triệt để

• Thủ công
• Không cập nhật
real time
• Đối chiếu Billing
tốn thời gian và
thiếu chính xác
(phải chỉnh sửa)
• Mỗi doanh
nghiệp có cách
billing khác nhau
(200+ cách)

• KPI (OTIF) ảo do
dữ liệu không
chính xác và
khách quan
• Tính toán thủ
công bằng Excel
• Mô hình đối phó
hơn là hợp tác

Chi phí và thời
gian cho 2 bên

Chất lượng
dịch vụ

Chi phí và lãng
phí cho 2 bên

Không thúc đẩy
cải thiện

3-5 tiếng
mỗi ngày x2

1-2 tiếng chờ
nhận hàng

3-5 nhân sự
chứng từ

KPI và cải tiến

SMARTLOG MANAGED TRANSPORT SOLUTIONS BY LEVERAGING 4.0
Tìm nhà vận
tải và giá phù
hợp

Chủ hàng sản xuất
và phân phối
(FMCG, F&B,
HT&E..)

Nhà bán lẻ

Khớp lệnh

Cung cấp dịch vụ
quản lý vận tải
(Procure2Pay)

Sử dụng platform
để Procure2Pay

Lên kế hoạch
vận chuyển

Giám sát

SMARTLOG
TOTAL-MANAGED
TRANSPORT SERVICE
(STTS)

Giá Trị Kép
cho Chủ hàng và
Nhà vận tải

Chứng từ và
thanh toán

KPI và cải tiến

3PL
Quản lý và phối
hợp nhà vận tải
(Procure2Pay)

Sử dụng platform
để cung cấp dịch vụ
vận tải

Nhà vận tải lớn

Các chủ xe nhỏ và
chất lượng

Các hãng tàu
Provide Platform

Bảo hiểm vận tải
và hàng hoá

SMARTLOG PLATFORM
(STB, STM, SWM, SEM)

Provide Platform

Cổng thanh toán
(Banking, Fintech)

Hãy chuyển việc quản lý vận tải cho chúng tôi
Hãy chuyển đau đầu cho chúng tôi!
Hợp đồng Forward

Tìm kiếm
nhà vận tải
Chủ hàng sản xuất
và phân phối
(FMCG, F&B,
HT&E..)

SMARTLOG
MANAGED
TRANSPORT SERVICE
(SMT)

✓ Nền tảng công nghệ 4.0 trên đám mây (STB,
STM, SWM, SEM, SBI,..)
✓ Đã kết nối với mạng lưới vận tải uy tín trên hệ
thống STM
✓ Đội ngũ nhân sự kinh nghiệm quản lý vận tải
✓ Đội ngũ Data Scientist và Chuyên gia Supply
Chain tham gia design các giải pháp đặc thù
phù hợp với Doanh nghiệp và ngành

Tính toán giá
Đám phán
Lên kế hoạch
vận chuyển

Giám sát
Chứng từ và
thanh toán
KPI và cải tiến

Hợp đồng Spot

SỬ DỤNG GIẢI PHÁP CỦA SMARTLOG

Tìm kiếm
nhà vận tải
• One-stop
solutions
• Tiếp cận với
hàng trăm nhà
vận tải lớn và
nhỏ

Giá cạnh tranh
và cơ hội cho
nhà vận tải
nhỏ

Tính toán giá

Đám phán

• Hỗ trợ cơ chế so
sánh giá thông
minh trên nền
tảng AI/Machine
Learning
• Giá minh bạch
và cạnh tranh
trên cơ sở khai
thác tối đa xe và
thời gian xe
thiếu hàng

• Khớp lệnh tự
động dựa trên
dữ liệu tin cậy
về chủ xe, tài xế,
xe, hàng hoá cần
chuyên chở
• Tích hợp bảo
hiểm
• Hỗ trợ khớp
lệnh Spot và
Forward

Minh bạch và
cạnh tranh

Giảm thời gian

Lên kế hoạch
vận chuyển
• Kế hoạch xe tự
động và tối ưu
dựa trên
AI/Machine
Learning

Tối ưu và
tự động

Giám sát
• Tích hợp 100%
với GPS hoặc
Smartlog Tracker
• Tich hợp 100%
mobile app
• Quản lý và giám
sát tự động real
time

Nâng Chất
lượng dịch vụ

Chứng từ và
thanh toán

KPI và cải tiến

• Freight Audit tự
động
• Số hoá Freight
Payment
• Thanh toán
nhanh chóng

• Real time KPI for
Kaizen
• Hỗ trợ BI tool để
phân tích và
đánh giá history
và dự báo

Giảm chi phí
nhân sự và
admin

Thúc đẩy
cải tiến

Nền tảng công nghệ nào
đứng sau các giải pháp
đột phá của chúng tôi? a

HỆ SINH THÁI GIẢI PHÁP LOGISTICS CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

DỊCH VỤ BIDDING
GIỮA CHỦ HÀNG
VÀ CHỦ XE

CHO DOANH NGHIỆP VIỆT
VỚI CHI PHÍ THẤP

TẠO RA NHIỀU
GIÁ TRỊ HƠN

GIẢM CHI PHÍ
GIAO DỊCH

HỖ TRỢ
TĂNG TRƯỞNG

TỪ TIN CẬY
ĐẾN HỢP TÁC

TẠO RA HIỆU QUẢ
GẦY DỰNG NIỀM TIN

CÔNG NGHỆ 4.0 CỦA SMARTLOG

One-stop
solution
KHAI THÁC DỮ LIỆU LỚN
(BIG DATA ANALYTICS)

Hệ thống giao dịch vận tải
(STB)

BÊN
BÁN HÀNG

CỔNG
KẾT NỐI
(API/EDI)

VẬN TẢI
(STM)

KHO BÃI
(SWM)

BÊN
MUA HÀNG

CHUYỂN PHÁT
(SEM)

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ LOGISTICS DOANH NGHIỆP

TỰ ĐỘNG HÓA

TỐI ƯU HÓA

SỐ HÓA (IoT)

CỔNG
KẾT NỐI
(API/EDI)

CÔNG NGHỆ 4.0 CỦA SMARTLOG

➢ Giải pháp Thiết bị, Robot, IoT: smartphone với chi phí thấp, hộp đen chi phí rẻ + thông minh,

Robot kho hàng thông minh,...
➢ Giải pháp Phần mềm tập trung trên Cloud: tiết kiệm chi phí cài đặt, triển khai, bảo trì và nâng cấp
➢ Giải pháp Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) – Made in Smartlog: giải pháp tối ưu hóa và giảm chi phí vận tải

của Smarlog đặc thù cho từng khách hàng được mô hình hóa và giải quyết bằng các công nghệ Trí
tuệ nhân tạo/Machine Learning đặc thù trong logistics cho từng sản phẩm STB, SWM, STM, SEM

CÔNG NGHỆ 4.0 CỦA SMARTLOG

Kết nối tất cả các bên liên quan trên một nền tảng
Chủ hàng
Mua dịch vụ

Kết nối Chủ hàng và NVT
Tích hợp thông tin dễ dàng

KPI/BI

Chọn
dịch vụ
Giám sát
vận chuyển

Lên
kế hoạch

Theo dõi vận hành
Cập nhật theo thời gian thực | ePOD
Cải thiện chất lượng giao hàng
Quản trị KPI
Đo lường theo thời gian thực KPI
Phân tích dữ liệu để giảm lãng phí,
nâng cao chất lượng dịch vụ

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, OMS,..)
• 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++) và
Amazon Cloud Service
• 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

Cơ chế vận hành
ra sao?
a

QUY TRÌNH KHỚP LỆNH VẬN TẢI (BIDDING)

QUY TRÌNH CHÍNH VÀ HỆ THỐNG SỬ DỤNG

Tạo order
và push bid

Tính giá
tham chiếu

Tìm xe
phù hợp

STM

Tính chi phí

Khớp lệnh
Bidding

Thực hiện
vận chuyển

STB

STM
SMARTLOG

•
•
•
•
•

Giám sát
vận chuyến

Theo dõi các bidding
Giám sát việc thực hiện vận chuyển
Xử lý các phát sinh liên quan đến vận chuyển
Tham gia hỗ trợ bảo hiểm
Hỗ trợ thanh toán nhanh chóng

Chứng từ
Thanh toán

GIÁ TRỊ KÉP CHO CHỦ HÀNG VÀ CHỦ XE

•
•
Chủ hàng

Sàn Vận Tải
Smartlog Transport Bidding (STB)

Chủ xe

•
•

Hệ thống quản lý vận tải
(STM)

Hệ thống quản lý kho bãi
(SWM)

•
•

•

Các hệ thống bên thứ 3 :
ERP, OMS, CMS, CRM..

Hệ thống giao dịch đấu giá ngược về
vận tải
Các thông tin xe được kết nối với
GPS/Mobile app của tài xế

•
•

Cung cấp dữ liệu chính xác về năng lực
NVT và xe
Hệ thống Planning phối hợp giữa kho,
nhà vận tải và khách hàng
Tracking quá trình giao nhận tại kho,
trên đường và tại KH
Hỗ trợ Freight Audit

Tích hợp mở rộng với các hệ thống
khách hàng qua API/EDI
Hỗ trợ giám sát toàn diện
Hỗ trợ nhà vận tải quản lý hoạt động
vận tải của mình

CÁC THÁCH THỨC VỚI GIAO DỊCH VẬN TẢI TRỰC TUYẾN

LỢI THẾ CỦA SMARTLOG

SỰ TIN CẬY

SỰ THAM GIA
CỦA CHỦ HÀNG
VÀ CHỦ XE

XỬ LÝ RỦI
RO VÀ
VẤN ĐỀ
PHÁT SINH

THUẬN TIỆN

• Đảm bảo sự tin cậy khi giao dịch từ
phía chủ hàng và chủ xe
• Đảm bảo thanh toán

• Các chủ hàng và chủ xe trên hệ sinh thái Smartlog được trải
nghiệm sự tin cậy
• Các dữ liệu tin cậy (sau khi được đồng ý) sẽ là cơ sở để các giao
dịch thực hiện hiệu quả (sự tin cậy của xe, tài xế, chủ xe, chủ hàng)

• Cần có cơ chế thu hút chủ hàng và
chủ xe tham gia sàn vận tải

• Mạng lưới hàng trăm đến hàng nghìn chủ hàng và chủ xe đã, đang
và sẽ sử dung hệ sinh thái của Smartlog
• Ưu tiên khai thác xe chạy rỗng/nhàn rỗi

• Đảm bảo chi phí luôn tốt hơn

• Xử lý các vấn đề phát sinh khi nhận
hàng, vận chuyển và giao hàng

• Mô hình bảo hiểm chung cho các khách hàng trên hệ thống
• Đội ngũ kinh nghiệm vận tải của Smartlog

• Đảm bảo việc giao dịch ít khó khăn nhất
• Đảm bảo cơ chế thanh toán hiệu quả

• Smartlog sẽ thay mặt chủ hàng giám sát toàn bộ quá trình vận
chuyển
• Hỗ trợ chủ hàng đăng bid và xử lý bid theo ngân sách được duyệt

CHÚNG TÔI TẬP TRUNG VÀO ĐÂU?

Vận tải phân phối
FTL

Vận tải phân phối
LTL

Vận tải giao hàng
siêu thị

• Hỗ trợ
Procure2Pay cho
hàng FTL
• Thúc đẩy cải
thiện dịch vụ
vận tải bằng
Công nghệ và hệ
thống BI

• Phối hợp với các
nhà cung cấp
kho để xây dựng
giải pháp LTL
toàn diện, chất
lượng và chi phí
cạnh tranh
• Tuyến trục Bắc
Nam

• Phát triển mô
hình Milk-run/Xdocking trên
nền tảng công
nghệ

Vận tải container
• Tập trung vào
mô hình Swap
Cont
• Phát triển mô
hình trailer
pooling
• Mô hình tractor
mobility thông
qua Hub

Vận tải liên tỉnh
• Tập trung khai
thác hàng hai
chiều, nhất là
các chủ xe địa
phương

HÀNH TRÌNH KẾT NỐI

Hệ sinh thái Smartlog ngày càng mở rộng là cơ sở quan trọng
cho các giao dịch vận tải trực tuyến thành hiện thực

50+
Công ty logistics
và công ty SX/TM

5,000+

Xe tải chạy trên
hệ thống STM

500,000 m2

Kho bãi sử dụng
hệ thống SWM

• Đang hợp tác với nhiều đối tác
cung cấp thiết bị smartphone với chi
phí thấp, các gói thuê/mua hấp dẫn
•Đang phát triển các thiết bị hộp đen
chi phí thấp, thông minh hơn
(thuê/mua/hoặc miễn phí)
• Đang làm viêc với các đối tác cung
ứng xăng dầu, phụ tùng, linh kiện, xe
tải để đem lại các gói giá trị khác cho
ngành logistics với tiêu chí rẻ hơn,
thông minh hơn, và linh hoạt hơn.

GIÁ TRỊ KÉP
Chủ hàng

Chủ xe

✓ Có thể tiếp tiếp cận với nhiều nhà vận tải hơn
✓ Có thể thực hiện các nghiệp vụ vận tải phức
tạp (Swap Cont, Consolidation, X-docking..)
thông qua SMT

✓ Có cơ hội cung cấp dịch vụ vận tải cho các
doanh nghiệp uy tin nhanh chóng và hiệu quả
✓ Cải thiện doanh thu

Hệ thống quản lý
vận tải 4.0

✓ Ứng dụng hệ thống TMS hiện đại và thông
minh nhanh chóng
✓ Giảm thiểu chi phí đầu tư

✓ Ứng dụng hệ thống TMS hiện đại và thông
minh nhanh chóng để quản lý đội xe và tài xế
✓ Giảm thiểu chi phí đầu tư

Đối tác phù hợp
và toàn diện

✓ Tìm đúng đối tác trên cơ sở năng lực cụ thể
từng từng tuyến
✓ Tìm đúng xe và tài xế phù hợp

✓ Không lo lắng về việc thanh toán
✓ Được hỗ trợ tối đa trong quá trình giao nhận
hàng thông qua TMS

✓ Real time KPI
✓ Real time Track and Trace

✓ Real time KPI
✓ Real time Track and Trace
✓ Thúc đẩy cải thiện dịch vụ

✓ Giá và quy trình trọn nhà thầu là tự động
✓ Toàn bộ quy trình Procure2Pay được minh
bạch trên hệ thống

✓ Quy trình được lựa chọn minh bạch

Tối ưu Chi phí/
Doanh thu

Cải thiện
chất lượng
dịch vụ
Quy trình
minh bạch

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI SMARTLOG

2018

2019

2020

✓ Hệ sinh thái cho
vận chuyển thông
qua STB, STM

✓ Hệ sinh thái cho
kho hàng thông qua
SWB, SWM

✓ Phát triển IoT trong
Logistics

✓ Thí điểm Block
Chain

✓ Phát triển Supply
Chain Control Tower

✓ Phát triển trí tuệ
nhân tạo trong tối
ưu vận tải và
bidding

✓ Ứng dụng AI/Block
Chain trong SCT

✓ Phát triển công
nghệ khai thác Big
Data

Chúng tôi kiến tạo
một hệ sinh thái
vì một ngành logistics tốt đẹp hơn
trên nền tảng CN 4.0

Đường còn dài..
…nhưng nếu đi cùng
nhau, chúng ta sẽ
đi rất nhanh và rất xa
bằng công nghệ 4.0

Xin cảm ơn !
Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!

