GIẢI PHÁP
QUẢN LÝ KHO VẬN
Giải pháp quản lý kho toàn diện cho doanh
nghiệp

THÁCH THỨC TRONG
QUẢN TRỊ KHO VẬN

SMARTLOG WMS

KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU

GIỚI THIỆU
VỀ SMARTLOG

XU HƯỚNG TỒN KHO CỦA VIỆT NAM

Nhu cầu thuê kho ngày càng tăng
-> Giá thuê kho tăng lên
KHU VỰC

2018

2019-2020

Phía Bắc

2.0%

1.5%

Phía Nam

4.0%

3.5%

Xu hướng công nghệ 4.0: Tự động hóa quản lý kho hoàn toàn
trong 3 năm tới
Báo cáo Vietnam Logistics 2017 của MOIT

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG VẬN HÀNH KHO

1

Quản lý đơn đặt hàng

• Đơn hàng bị thất lạc
• Đặt hàng khẩn cấp và số lượng lớn

Dễ gây nhầm lẫn

2 Cất hàng/soạn hàng
• Cất/soạn hàng
• Soạn hàng

Thủ công và lặp đi lặp lại

Nhiều khả năng sai sót

• Vị trí/khu vực hàng

Khó tìm kiếm và xác lập

các ưu tiên về Shelf-life: FIFO, FEFO, LIFO,…

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG VẬN HÀNH KHO

4

Khu vực nhận/chất hàng

• Thời gian chờ đợi và quy trình cất hàng lâu
• Xác định khu vực/vị trí

5

Chưa tối ưu

Kiểm kê tồn kho

• Kiểm đếm

Thủ công và lặp đi lặp lại

• Dữ liệu đếm thủ công hoàn toàn

Không chính xác

• Thời gian chết trong khi đếm

• Nhiều nhân lực cho việc đếm thủ công

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG VẬN HÀNH KHO

5

Quản lý

• Quá nhiều nhân sự cho việc vận hành
• Việc vận hành vẫn phụ thuộc vào người có kinh nghiệm
• Nhiều thủ tục giấy tờ

Nhiều công việc

Tiêu tốn nhiều thời gian, tiền bạc và công sức
• Có lỗi xảy ra

Kho phải thông báo với chủ hàng và

không thể chỉnh sửa tức thời

NHỮNG VẤN ĐỀ TRONG VẬN HÀNH KHO

6

Tài chính

• Nhiều nhân sự

Nhiều chi phí nhân lực

• Báo cáo tồn khô

Không chính xác

• Báo cáo nhập/xuất/kiểm kê kho hằng ngày
Không cập nhật tức thời
• Doanh thu chi tiết trong một tuần/tháng/khu vực
hoặc mã hàng

7

Không thể tính toán được

KPI

• Thiếu các công cụ để đánh giá hiệu suất vận hành tổng thể
• Khó để đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên.
• Thiếu những thống kê để đề ra những đề xuất và phát triển

GIẢI PHÁP SWM CỦA SMARTLOG SWM
MỤC TIÊU CỦA GIẢI PHÁP

1 Tăng tính tương tác với khách hàng

4 Đồng bộ hóa dữ liệu 2 bên

2 Giảm chi phí vận hành thủ công

5 Giảm sự thừa thải, tiết kiệm chi phí

3 Chuẩn hóa quy trình vận hành

6 Nâng cấp chất lượng dịch vụ

KHÁCH HÀNG

NHÀ KHO

TỔNG THỂ GIẢI PHÁP
Giải pháp quản lý kho toàn diện cho doanh nghiệp

Dán nhãn

Hỗ trợ RF

Lắp
ráp

RMAs
Quản lý

Nhận hàng

nhận hàng

Cross Dock
Cất hàng

Kiểm tra

Chi
phí

Tầm nhìn toàn cầu
RTVs

Xuất hàng

Quản lý

Châm hàng

Đóng gói

Mô tả tổng thể
quy trình
WMS

WIP
Issues

Tích hợp đa dạng

Kiểm
Chuyển
kho

Mua hàng

chuyển

Soạn hàng

xuất hàng

Vận chuyển

Di

Sản xuất

Tài chính

hàng

TỔNG THỂ GIẢI PHÁP
GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA SWM

Hiệu suất nhân lực
• Tự động hóa công việc

Hiệu dụng nguồn lực
•

• Tối ưu hóa công việc
• Giảm thiểu thời gian di

Tối ưu hóa không gian

Hiệu dụng tồn kho
•

chứa hàng
•

chuyển
•

Giảm thiểu chi phí tồn
kho

Tận dụng tối đa các

•

Sắp xếp cất hàng tối ưu

thiết bị

•

Tự động hóa việc châm

Tối ưu hóa đường di

chuyển của hàng hóa

hàng

QUY TRÌNH CỐT LÕI
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA SWM

SWM
Smartlog Warehouse Management
Chức năng cơ bản

Quản lý từng khu vực
chứa hàng

Nhận hàng

Kiểm tra hàng

Quản lý nhà cung cấp

Cất hàng

Quản lý
Quản lý dock/yard

RFID

tồn kho

Soạn hàng

Chức năng nâng cao
Quản lý đơn
đặt hàng

Quản lý vận tải

Ghép đơn hàng
Kiểm kho

Visibility/Collaboration

Cross Docking
Dịch vụ giá trị
gia tăng

Châm hàng

Quá trình xuất hàng

Chuyển kho
nội bộ

RF/Mobile

Phân tích và tối ưu

Quản lý sự kiện

QUY TRÌNH CỐT LÕI
CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA SWM

Tìm kiếm chi tiết

Khách hàng mới

Đơn vị cái

Nhập từ Excel

Xuất báo cáo

Nhập từ Excel

Xuất báo cáo

Thông tin đóng hàng

SWM – QUY TRÌNH NHẬP HÀNG
LUỒNG HÀNG HÓA

NHẬP LIỆU

KIỂM HÀNG

XẾP HÀNG
XUỐNG

IN DÁN NHÃN

CẤT HÀNG

LUỒNG THÔNG TIN

HÓA ĐƠN NHẬP
HÀNG

BẢNG ĐẾM

IN DÁN NHÃN

DANH SÁCH
CẤT HÀNG

XÁC NHẬN
ĐƠN NHẬP HÀNG

SWM – CẤT HÀNG TỰ ĐỘNG

Chọn vị trí
tự động

Danh sách
cất hàng

Xác nhận
nhận hàng

SWM – CẤT HÀNG TỰ ĐỘNG

SWM – QUY TRÌNH XUẤT HÀNG
LUỒNG HÀNG HÓA

ĐƠN XUẤT HÀNG

SẮP XẾP HÀNG

LẤY HÀNG

DÁN NHÃN

GIAO HÀNG

LUỒNG THÔNG TIN

KHU VỰC
XUẤT HÀNG

DANH SÁCH
LẤY HÀNG

HÓA ĐƠN
XUẤT HÀNG

XÁC NHẬN
GIAO HÀNG

SWM – LẤY HÀNG TỰ ĐỘNG VỚI
NHIỀU CHIẾN THUẬT KHÁC NHAU

 Soạn hàng theo các đơn vị khác nhau
 Phiếu soạn hàng hoặc handheld RF
 Các chiến lược soạn hàng:
 Phiếu soạn hàng
 Dán nhãn
 Soạn hàng theo RF
 Soạn hàng lẻ
 Nhóm hàng
 Lô hàng
 Gộp hàng
 Soạn hàng theo khu vực

SWM – LẤY HÀNG TỰ ĐỘNG VỚI
NHIỀU CHIẾN THUẬT KHÁC NHAU

SWM – NHIỀU CÁCH QUẢN LÝ CÁC MÓN HÀNG

• Quản lý shelf-life

• Quản lý nhóm hàng BOM, Kit

• Tính linh hoạt và tích
hợp cho việc hiệu chỉnh

FIFO, LIFO, FEFO, LEFO

Shelf-Life nhập hàng
Shelf-Life xuất hàng

SWM

Ngày sản xuất, ngày hết hạn,
ngày xuất hóa đơn
Hết hạn theo ngày, giao hàng theo ngày,
tốt nhất theo ngày

Kiểm soát tùy chỉnh cho chủ hàng, khách hàng,
Mã hàng, vị trí, …

QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT TỒN KHO

•

•

Quản lý hoạt
động

Lịch sử tồn kho

Quản lý tồn kho

Kiểm đếm

Quản lý toàn bộ
hoạt động vận
hành kho

Trực quan tất cả
giao dịch với người
dùng và thời gian
tương ứng

Bằng vị trí
Bằng số lượng
Bằng số ID

Dùng handheld hoặc
phiếu kiểm kho

Cập nhật tồn kho
tức thời

Xuất ra theo kế
hoạch kiểm đếm
Hiệu chỉnh thủ
công hoặc tự đông

SWM – CROSS DOCKING

NHẬP - CROSSDOCKING – XUẤT
CHỦ HÀNG

KHÁCH HÀNG

Quản lý đơn hàng
Theo dõi và giám sát

Quản lý giao nhận
Hỗ trợ xuất hóa đơn

NHẬP HÀNG

XUẤT HÀNG

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH TÍCH HỢP VỚI CÁC
BÁO CÁO

Đánh giá trực tuyến tình hình vận hành kho;
Báo cáo kế hoạch và tuyến đường đi

Thiết lập và tiêu chuẩn báo cáo; in dán nhãn;
Làm hồ sơ theo hiệu chỉnh của người dùng

Tích hợp các lớp dữ liệu

Báo cáo dạng kéo-và-thả

Output to Excel format, Printer, PDF

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH TÍCH HỢP VỚI CÁC
BÁO CÁO

SWM – HỖ TRỢ SCANNING MOBILE/RF/BARCODE

• Mobile apps được thiết kế để thích ứng với yêu
cầu của người dùng và doanh nghiệp.
• Mobile apps hỗ trợ tất cả các bước vận hành
theo thời gian thực.

SWM – HỖ TRỢ SCANNING MOBILE/RF/BARCODE

SWM –
Trung tâm dữ liệu tập trung

SWM – TRUNG TÂM TẬP TRUNG DỮ LIỆU

• Kiến trúc hướng dịch vụ
(SoA), điện toán đám mây
• Dễ dàng tích hợp với các hệ
thống khác(ERP, kế toán)
• Hỗ trợ phân tích dữ liệu
thông minh (BI)
• Server dữ liệu quốc tế
tại trạm Viettel IDC (Tier 3++)

SWM – TRUNG TÂM TẬP TRUNG DỮ LIỆU
Giao thức
đa kênh

XML

FPT

CSV
Hệ thống
chính

Hệ thống
chính
I/F

Chuẩn
XML của
3PL

Chuyển đổi
format

XML

Đối tác của
EDI

CSV

Đối tác của
EDI

FLAT

Đối tác của
EDI

VAN
FLAT

FLAT

Dịch vụ
WEB

FLAT

Đối tác của
EDI

CÁC KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU
Những khách hàng lớn đang sử dụng SWM

CÁC KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA SMARTLOG

CHỦ HÀNG

3PLs

NHÀ XE

KERRY LOGISTICS

Khách hàng triển khai: Danisa
THÁCH THỨC/CƠ HỘI
• Giảm chi phí lưu kho

KẾT QUẢ
• Giảm thời gian vận hành:
o

40% thời gian cho việc cất và soạn
hàng

• Giảm thiểu lỗi trong vận hành
• Giảm thiểu nguồn nhân lực
GIẢI PHÁP
• Smartlog Warehouse Management (SWM)

• Giảm chi phí vận hành:
o

Chi phí nhân công giảm 25%-40%

o

Chi phí bồi thường do vận hành giảm
25%

• Tổng chi phi vận hành
từ 25%-40%

và quản lý kho giảm

PAN PACIFIC

Kho 3PL chuyên nghiệp với nhiều khách hàng lớn:
Unilever, Chveron, IFM, Coca-cola,…
Diện tích kho lên đến 220,000 m2 với sức chứa tối
đa 60,000 containers, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ
kho ngoại quan đến kho thông thường.

“Từ khi có phần mềm SWM, công việc của tôi trở
nên đơn giản hơn. Không cần tốn nhiều data để xử
lý nhập xuất cho 1 khách hàng. Data bây giờ có
thể quản l, 2, thậm chí 3 khách hàng cùng 1 lúc.”
Phạm Thị Thu Hương, Data, Pan Pacific Logistics
KẾT QUẢ

THÁCH THỨC/CƠ HỘI

• Nhân sự yêu cầu giảm 25%

• Giảm thời gian cất và soạn hàng

• Tiết kiệm 80% thời gian làm chứng từ

• Giảm thời gian làm việc với chứng từ

GIẢI PHÁP
• Smartlog Warehouse Management (SWM)

TÂN CẢNG ICD SÓNG THẦN

Khách hàng lớn: Logitem, Toll, P&G, APL
Logistics, Nile, Gap, Yamaha, Panasonic, Hanjin,
NYK...
Tốc độ phát triển trung bình của công ty trong 5
năm gần đây lên đến 45%
THÁCH THỨC / CƠ HỘI
• Khó khăn trong việc thay đổi và cải tiến quy
trình hiện tại.
• Tốn kém trong việc nâng cấp các thiết bị hiện
đại
• Có thể quản lý hàng tồn kho một cách chính xác,
đáp ứng được các nhu cầu cao hơn của khách hàng.
• Tăng doanh thu

GIẢI PHÁP
Sử dụng hệ thống quản lý SWM tích hợp cùng với:
• Handheld
• Máy in barcode Zebra
KẾT QUẢ
•
•
•
•

Tăng
Thời
Giảm
Giảm

hiệu suất lao động 15%
gian soạn hàng giảm 20%
chi phí tồn kho
chi phí quản lý IT

TBS

• Trung tâm trọng điểm Logistics khu vực miền
Nam.
• Đối tác chiến lược của khách hàng trong nước và
quốc tế như: Decathlon, Sketcher, Dulos, King
Jim,…
• Diện tích kho lên đến 220.000 m2 với sức chứa
tối đa 60,000 containers trải dài từ kho ngoại
quan đến kho nội địa, từ kho bách hóa đến kho
chuyên dụng.
THÁCH THỨC/CƠ HỘI:
• Giảm thiểu thời gian đưa hàng vào vị trí và
soạn hàng
• Giảm thiểu thời gian làm chứng từ

GIẢI PHÁP
• Smartlog Warehouse Management

KẾT QUẢ
• Việc cất hàng và soạn hàng cải thiện 40%
• Nhân lực yêu cầu giảm 25%
• Tiết kiệm được 75% thời gian làm chứng từ

VINAFCO

Là công ty hàng đầu về cung cấp dịch vụ Logistics
(Vận tải, Kho hàng) ở Việt Nam
Khách hàng triển khai: Central Group, Perfetti
Van Melle (Vietnam) Ltd,…
THÁCH THỨC/CƠ HỘI
• Giảm chi phí lưu kho, cải thiện thời gian cất và
soạn hàng
• Giảm thiểu tối đa lỗi trong vận hành kho hàng.

GIẢI PHÁP
• Smartlog Warehouse Management
• Hệ thống Handheld

KẾT QUẢ
•
•
•
•
•
•

Thời gian tạo 1 đơn hàng xuất nhập giảm 40%-50%
Thời gian cất hàng vào vị trí giảm 45%.
Thời gian lấy hàng giảm 40%
Nguồn nhân lực giảm 25%
Chi phí vận hành kho giảm 25%-40%
Quá trình xuất nhập hàng theo thời gian thực

TẠI SAO CHỌN

SMARTLOG?
ĐIỀU KHÁC BIỆT

CÔNG NGHỆ 4.0
SMARTLOG sẽ đầu tư sử dụng các thiết bị

SỐ HÓA CÔNG NGHỆ ROBOT
TÍNH KẾT NỐI THEO THỜI GIAN THỰC
ĐIỆN TOÁN INTERNET VẠN VẬT (IoT)

CÔNG NGHỆ 4.0

KHÁCH HÀNG

Sản xuất ngày càng Sự tham gia của
thông minh
khách hàng vào
(Máy in 3D)
thiết kế sản phẩm

TIẾP THỊ

SẢN PHẨM

LOGISTICS

Lĩnh vực
dữ liệu lớn

Thông minh

Sản phẩm sản xuất
theo nhu cầu với giá
thành thấp, giao hàng
tận nhà và đúng giờ

ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA SMARTLOG

Thấu hiểu
người dùng & công nghệ

Năng lực triển khai
CÙNG NGÔN NGỮ

Hiệu quả chi phí
GIẢM THIỂU SAI SÓT

Đội ngũ triển khai có
kinh nghiệm vận hành
dịch vụ logistics, nói
“cùng ngôn ngữ” với
người dùng cuối

Nâng cao năng lực quản
lý vận hành logistics,
giảm sai sót do lỗi con
người

TỐI ƯU HÓA

TRIỂN KHAI NHANH

CẮT GIẢM LÃNG PHÍ

Thuật toán thông minh
giúp tự động hoá và tối
ưu hoá tác vụ

Đáp ứng nhu cầu triển
khai trên cả nước trong
thời gian ngắn
(2 tuần – 6 tuần)

Giúp rút ngắn thời gian

ĐA DẠNG NGHIỆP VỤ

ĐẦU TƯ DỄ DÀNG

Kinh nghiệm triển khai
toàn diện các giải pháp
logistics (kho bãi, vận
tải, chuyển phát
nhanh..)

Dịch vụ đám mây giúp
giảm thiểu chi phí đầu
tư và quản trị hệ thống

100+
Tổng số năm kinh nghiệm
của đội ngũ cung cấp
giải pháp logistics

thực hiện tác nghiệp

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

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP SMARTLOG

TỐI ƯU NGUỒN LỰC

TỐI ƯU TUYẾN ĐƯỜNG/
SỨC CHỞ

TỐI ƯU XE

HỆ SINH THÁI

Real-time

Quản lý Hoá đơn & Hợp đồng

Cổng giao tiếp

CHỦ XE

Real-time

Cổng giao tiếp

Transportation
Management
(STM)

Warehouse
Management
(SWM)

Forwarding
Management
(SFM)

CHỦ HÀNG

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP SMARTLOG

Giải pháp thông minh cho các công ty Logistics ở Việt Nam

PHÙ HỢP

TỐI ƯU HOÁ

TÍCH HỢP

Ứng dụng công nghệ
hàng đầu thế giới
vào thị trường Việt Nam

Vận hành hiệu quả nhờ
thuật toán thông minh

Khách hàng và đối tác cùng
tương tác trên một hệ thống

TỔNG QUAN GIẢI PHÁP SMARTLOG

01
Đội ngũ chuyên gia dày dặn
kinh nghiệm về SAP, Infor,
…

04

02

Được thiết kế
để đáp ứng UI,
biểu mẫu, …

Đáp ứng nhu cầu
linh hoạt của
các 3PLs, công
ty sản xuất,
buôn bán, …

03
Dễ dàng tích hợp với
các hệ thống khác
(ERP, TMS, ...)
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FOR WATCHING

