Logistics eco-system
transforming logistics
landscape

Nội dung

Về smartlog
Các giải pháp của Smartlog
Năng lực cạnh tranh của Smartlog
Dịch vụ hỗ trợ
Case Study

Về Smartlog

Tổng quan

Smartlog cung cấp hệ sinh thái giải pháp logistics để số hóa, tự động
hóa, tối ưu hóa từ đầu đến cuối chuỗi cung ứng
Smartlog là công ty khởi nghiệp tiên phong về các giải pháp quản trị logistics.
Với đội ngũ tâm huyết và am hiểu sâu sắc về quản trị chuỗi cung ứng, quản trị
logistics, Smartlog đang dần thay đổi cách thức vận hành logistics theo xu
hướng cách mạng công nghiệp 4.0. Khách hàng của Smartlog nâng cao được
hiệu quả vận hành và cải thiện rõ rệt chất lượng dịch vụ logistics.

Smartlog mong muốn phát triển một hệ sinh thái tích hợp Logistics tốt nhất, lớn nhất và
duy nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á
Tài sản

Kho vận

Vận tải

Cơ hội đầu tư

Công nghệ

Giá trị trong 5 năm tới

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Trở thành nền tảng và hệ sinh thái tích hợp đầu
tiên cho hoạt động logistics với phạm vi bao phủ
lớn nhất tại Việt Nam – Đông Nam Á

Tham gia cung cấp và cải tiến hiệu suất cho tất cả các
bên liên quan trong chuỗi cung ứng thông qua nền
tảng toàn diện bằng cách đẩy mạnh Công nghệ, Con
người và Tài sản

Công ty thành
lập

2015

# Nhân viên

100+

Trụ sở chính
HỒ CHÍ MINH

100
TRIỆU
USD

SỨ MỆNH CỦA SMARTLOG: TẠO NỀN TẢNG LOGISTICS TOÀN DIỆN CHO TƯƠNG LAI
Big Data và nền tảng AI để tối ưu hóa

Nền tảng hoán
đổi Container

WMS/VMI/
Tồn kho

FMS

Nhà cung cấp

Nền tảng giao dịch
Vận tải/ Kho vận

Hãng tàu

TMS

Nhà vận hành kho

Bãi xe đầu kéo

Tháp kiểm soát chuỗi
cung ứng E2E

IoT và Viễn
thông

Công ty vận tải

Tài chính trong chuỗi
cung ứng

WMS/XDocking

Nhà sản xuất

TMS

Nhà bán lẻ/phân phối

Điểm tập trung
hàng hóa

Chuỗi cung ứng nhập
Chuỗi cung ứng phân phối
Chuỗi cung ứng xuất

Và chúng ta có thể mở rộng nền tảng CNTT cho toàn bộ chuỗi cung ứng để áp dụng cho
hoạt động kinh doanh của KHÁCH HÀNG (Chủ hàng) không?
Khách hàng (Chủ hàng) có thể triển khai Nền tảng chuỗi cung ứng Smartlog E2E để cải thiện mô hình
logistics
Sàn giao dịch vận tải
(STX)

Giảm chi phí
Phương thức vận tải mới
• Đấu thầu vận tải
• Giao dịch hàng hóa
• Giao dịch container
• Giải pháp Xdocking

Lớp giải
pháp
Dịch vụ xuất sắc
Tháp kiểm soát E2E
• Hiển thị thời gian thực
• Phân tích dịch vụ
• Giám sát KPI

Tháp kiểm soát hậu cần
Hệ thống
ERP

Lớp vận
hành

Hệ thống quản lý vận tải

Hệ thống quản lý kho bãi

Hơn 70 khách hàng lớn đã sử dụng nền tảng
của chúng tôi
DHL

SABECO

CJ GMD

THMILK

SAGAWA

VNPOST

ABBOTT

SOTRANS

TBS LOG
..

Hợp tác Logistics
• Khám phá thêm các nhà
cung cấp dịch vụ
• Phối hợp với các chủ hàng
khác để giảm chi phí hậu cần
• Nền tảng duy nhất tích hợp
liền mạch

Sàn giao dịch/Đấu thầu vận tải

Big data
(Phân tích dữ liệu lớn)

Nhà kho và nhà vận chuyển
Nền tảng đấu thầu
Mạng lưới người
giao hàng

Mạng lưới vận
chuyển

Nhà cung
cấp. Cổng
thông tin

STM dựa trên
nền tảng đám mây

SWM dựa trên
nền tảng đám mây

Hệ thống quản lý logistics E2E

AUTOMATION
TỰ
ĐỘNG HÓA

OPTIMIZATION
TỐI ƯU HÓA

IOT AND ROBOTICS

Khách
hàng.
Cổng
thông tin

Sản phẩm và Năng lực của Smartlog
Bắt đầu với CMA CGM, Liên minh vận tải. Mở rộng các tuyến vận chuyển khác, ..

Hợp tác với VNPost, HTC, ..100 giao dịch/ngày

20-30 giao dịch tái sử dụng container/ngày

Dự kiến 2020: Tổng giá trị giao dịch: 5 triệu USD

Shipper

Shipping Lines/Ports

Transporter

Shipper

Transporter

• Giải pháp chuỗi cung
ứng cho vận tải đường
bộ phân phối và

Nền tảng
LaaS

• Container Re-use
• Container Transport
Exchange

• Transport Exchange
• Warehouse Exchange
• Intersite Market

container Im-Ex
• B2B marketplace
• Tập trung vào các
khách hàng có quy mô
vừa và lớn
• Giảm thiểu thời gian

Container Transport
Marketplace Platform

Distribution Transport
Market place Platform

Hơn 30 3PLs/Xe tải tham gia TMS dành cho container/ 1000 chuyến/ ngày

nhận tài khoản
• Nỗ lực nhỏ, kết quả lớn
hơn

Hơn 50 Chủ hàng và 200 3PL/Nhà vận tải tham gia TMS dành cho phân phối/ 2000
chuyến/ ngày

• Software As A

Nền tảng
SaaS

Container

Im-Ex

Container

Im-Ex

Transport System
(STM)

Warehouse system
(SWM)

Transport System
(STM)

Warehouse system
(SWM)

Service (SaaS)
• Có thể chuyển đổi
thành lưu lượng truy
cập trên thị trường
trong thời gian ngắn

Saas(Software as a service)

Saas(Software as a service)

với nhiều giao dịch

Cột mốc phát triển Smartlog

2020
Chính thức ra mắt SWM
Doanh nghiệp: 20
1 triệu xe tải

2017

2018

STX chính thức ra mắt
Ra mắt chính thức AI cho Logistics
Investment Funding

Smartlog thành lập & Hình
2015
thành sản phẩm
2016 STM chính thức ra mắt
Angel Investment
Đơn hàng: 250k

Ban quản trị
Kurt Bình – Founder/CEO
• Thạc sĩ ngành Quản Lí Chuỗi Cung
Ứng (ĐH MIT, Hoa Kỳ)
• 18 năm kinh nghiệm quản lí, vận
hành chuỗi cung ứng

Thắng Lý
D.CEO - Smartlog

Duy Hồng
D.CEO - Smartlog

• Cử nhân chương trình đào tạo Maersk
MISE
• Hơn 15 năm kinh nghiệm hậu cần, vận
hành và phát triển tài năng,
• Từng làm việc cho nhiều công ty đa
quốc gia như: Maersk, GHN, Coca
Cola, .

• Thạc sĩ chuyên ngành Logistics
• Hơn 12 năm kinh nghiệm vận hành
logistics
• Từng làm việc cho nhiều công ty đa
quốc gia như:CJ GLS, YCH Supply
Chain

Vi Lại
Head of Sales

Thành Lại
Head of Operation

Hạnh Đỗ
Head of AI

• EMBA, ĐH QUAM,Canada
• 17 năm kinh nghiệm trong ngành
logistics, phát triển kinh doanh chuỗi
cung ứng và giải pháp trong APL Log,
UPS, Panalpina, DHL ,..

• Bằng Cử nhân chuyên ngành Logistics,
Trường Đại học giao thông vận tải
HCM
• 6 năm kinh nghiệm trong mảng tư vấn
kho vận và logistics
• Từng làm việc: CJ Gemadept Logistics

• Tiến sĩ Toán học, PhD, UC Berkly, USA
• Có hơn 12 năm trong Thuật toán, AI,

Đặng Hùng
Head of Tech

Khuyên Nguyễn
Head Of Product and Solutions

Dương Đặng
D.Head of Platform

• Thạc sĩ chuyên ngành CNTT, Viện JAIST
(Nhật Bản )
• Hơn 10 năm kinh nghiệm trong các dự án
CNTT lớn
• 7 năm làm việc tại Nhật Bản: Tsudakoma,
Hayabusa

• Cử nhân Đại học Kinh tế TP. HCM
• 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn và giải pháp logistics
• Từng làm việc cho các công ty như: CJ
Gemadept Logistics, DHL Supply Chain

• Msc, Logistics, Leige, Bỉ
• 10 năm kinh nghiệm trong hoạt động và
phát triển logistics
• Từng làm việc cho: Nokia, Toll Group,
DB Schenker,

Hệ thống quản lý vận
tải - STM

Giải pháp logistics toàn diện - STM

Dock scheduling
Lập kế hoạch

Xác nhận đến kho

Xác nhận nơi đến

Giám sát xếp hàng

Giám sát dỡ hàng

Xác nhận rời kho

COD

• Tối ưu hóa
• Đặt chỗ/ đấu thầu nhà cung cấp tự
động

Xử lý đơn hàng

Xác nhận OTP

Vận chuyển

Kho hàng

Xác nhận POD

Cửa hàng

I

Xếp hàng

Giao hàng

Milk-run
Cross-docking

Giám sát
Theo dõi lộ trình
Ghi nhận phát sinh
Cập nhật tiến độ

•
•

Kiểm toán hàng hóa
Quản lý hiệu suất

Trả về

Hệ thống Smartlog TMS toàn diện

STM

Đơn hàng

•
•

Tích hợp với ERP qua API/EDI
Theo dõi trạng thái đơn hàng realtime

Điều phối

•
•

Tối ưu kế hoạch vận chuyển (tuyến đường, nhà thầu, trọng tải)
Tối ưu chọn thầu (cước, tuyến đường, năng lực đáp ứng)

Giám sát

•
•

Giám sát real time (GPS, Mobile GPS)
Quản lý vấn đề, chi phí phát sinh

Quản lý chứng từ

•
•

E-POD
Chụp ảnh chứng từ

Quản lý KPI

•
•

KPI theo thời gian thực (OTIF, ..)
Quản trị năng lực (thầu, khách hàng,..)

Báo cáo/Billing

•
•

Báo cáo đối chiếu thầu tự động
Tuỳ biến báo cáo theo nhu cầu

Quản trị đội xe

•
•

Quản trị vận hành đội xe
Lương tài xế

Hệ thống Smartlog TMS toàn diện
• Tích hợp với ERP qua API/EDI
• Theo dõi trạng thái đơn hàng
realtime
Đơn hàng
• Tối ưu kế hoạch vận chuyển (tuyến đường,
• Quản trị vận hành
đội xe
• Lương tài xế

nhà thầu, trọng tải)
• Tối ưu chọn thầu (cước, tuyến đường, năng

Quản trị đội
xe

Điều phối

• Giám sát real time (GPS, Mobile

• Báo cáo đối chiếu
thầu tự động
• Tuỳ biến báo cáo

lực đáp ứng)

Giám sát
(track&trace)

Báo cáo/
Billing

theo nhu cầu

• KPI theo thời gian thực (OTIF, ..)
• Quản trị năng lực (thầu, khách
hàng,..)

Quản lý KPI

Quản lý
chứng từ

• E-POD

GPS)
• Quản lý vấn đề, chi phí phát sinh

Đơn hàng

Điều phối tự động

1

2

1.Chọn đơn hàng và phương tiện
2.Các thông số và ràng buộc được thiết lập
3.Kết quả lập kế hoạch vận chuyển tự động

3

Trạng thái đã gửi thầu

1. Đơn đặt hàng được gửi đến nhà thầu

2. Nhà thầu nhận đơn hàng

3. Nhà thầu cập nhật thông tin chuyến đi

4. Các chuyến đi đã được phê duyệt sẽ được gửi đến Mobile App của tài xế

Giám sát

Dashboard

Mobile app cho tài xế

So sánh trước và sau khi sử dụng STM

Sau khi sử dụng STM

Trước khi sử dụng STM

Gọi điện tài xế thường xuyên để cập nhật trạng thái
giao hàng và vị trí tài xế.

Giao tiếp với tài xế

Không thể phát hiện vi phạm tuyến đường vì bất kỳ lý
do cụ thể nào .

Tuân thủ tuyến
đường đi

Không thể/ Chậm trễ phát hiện và xác thực vấn đề phát
sinh trong chuyến đi (vd: xe hỏng, phí trạm, COD, …)

Không có công cụ để thông báo cho khách hàng khi có
sự chậm trễ giao hàng (tắc đường, xe hỏng,…)

Vấn đề phát sinh

Tự động cảnh báo

Tự động, cập nhật thường xuyên theo thời gian thực
về vị trí, tình trạng giao hàng qua GPS hộp đen và
mobile tài xế.

Tự động thông báo khi tài xế đi lệch tuyến đường định
sẵn, giám sát chặt chẽ vận hành của tài xế

Tài xế được phân quyền cập nhật chi phí, vấn đề phát
sinh và chụp ảnh bằng chứng đính kèm

Tự động kích hoạt thông báo khi có bất kỳ khả năng
chậm trễ so với kế hoạch

Giá trị mang lại

Tự động hoá

•
•
•
•

Xử lý đơn hàng
Lập kế hoạch vận chuyển
Báo cáo KPI (với nhiều mẫu định dạng khác nhau và dashboard thu hút)
Billing

Tối ưu hóa

•
•
•
•
•

Năng lực vận hành đội xe
Thời gian giao hàng
Quãng đường giao hàng
Chi phí nhà thầu (trong trường hợp sử dụng nhiều hơn 1 nhà thầu phụ)
Máy học cho những cải tiến trong tương lai

Giám sát
giao hàng

•
•
•

Giám sát theo thời gian thực (GPS hộp đen và mobile app tài xế)
Tự động cảnh báo (trễ giờ giao hàng, lệch tuyến đường, dừng đỗ sai điểm)
Xác thực giao hàng (E-POD), chụp ảnh chứng từ

Quản trị đội xe

•
•

Quản lý vận hành: xăng dầu, nhiên liệu, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng
Quản lý tài xế: lương, chấm công

Tiết kiệm

90%

Tối ưu

20%

Thiết bị hộp đen – Smart tracker
Thiết bị theo dõi hành trình được phát triển bởi Smartlog như một giá trị tăng thêm trong toàn giải pháp

Quản trị đội xe

Tích hợp với TMS

• Giám sát vị trí, tốc độ, nhiệt độ

• Giám sát vị trí, tốc độ, nhiệt độ

• Giám sát toàn bộ phương tiện trên hệ
thống

Dễ dàng triển khai

M

E

D

• Tiết kiệm chi phí đầu tư

Thông tin
• Đơn giá: 2,000,000 VND/ thiết bị
• Miễn phí 18 tháng phần mềm tracking

• Thu phí hàng tháng

Được sử dụng cho

• Giám sát toàn bộ phương tiện trên hệ
thống

I

Xe tải

Đầu kéo

Container

Romooc

Sà lan

Ban dự án

Ban lãnh đạo khách hàng

• Phê duyệt tính năng, phạm vi dự án
• Phê duyệt triển khai dự án

• Thu thập thông tin

• Cung cấp thông tin
Quản lý dự án

Quản lý
Kho/Vận tải

IT

• Phối hợp triển khai
• Nghiệm thu tính năng

Kế toán

Quản lý dự án

Phát triển kinh
doanh

Thủ kho/
Điều phối

Chuyên viên tư
vấn

Chứng từ

Chuyên viên hỗ
trợ sau triển khai

• Cung cấp giải pháp
• Hướng dẫn, đào tạo

IT

Chuyên viên triển
khai

Hệ thống quản lý kho
bãi - SWM

Giải pháp logistics toàn diện SWM

Đa dạng thông tin

Barcode

Cảnh báo nhập hàng sai
Quản lý nhiều nhà cung cấp

Tự động gợi ý ví trí

Barcode hoặc kiểm thủ công

Đa dạng chiến thuật

Cảnh báo soạn hang sai

Kiểm tra & Dán tem

Nhập hàng

Soạn hàng

Kiểm tồn

i

Cất hàng

Nhận hàng
Barcode hoặc
kiểm thủ công
Hỗ trợ in
item label

Xuất hàng

Barcode

Đa dạng
chiến thuật

Sorting

Kiểm tra

Dễ dàng xuất
dữ liệu

Châm hàng
theo chiến thuật

Dock Scheduling
Trích xuất
dữ liệu báo cáo

Mô hình các kho phục vụ

Kho nguyên vật liệu

Kho thành phẩm

Quản lý nguyên vật liệu đầu vào trong một quá trình sản xuất liên
kết với nhà máy

Quản lý thành phẩm được nhập từ nhà máy và giao các kênh phân
phối khác

Kho phân phối
Kho mà ở đó các đơn hàng được hoàn thiện và hoạt động với một
tốc độ cao

Kho bán lẻ
Kho bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng

Kho CFS

Kho ngoại quan

Kho thực hiện các hoạt động gom, chia, tách nhiều chủ hàng thành
chung container

Kho lưu hàng đã làm thủ tục hải quan được gửi để chờ xuất/nhập
khẩu

Cấu trúc hệ thống

Thiết lập

01

Vận hành
Thiết lập phân
quyền

Quản lý tổng thể

02

Cấu hình hệ thống

03

Quản lý nhập
hàng

04

Quản lý tồn kho

05

Quản lý xuất kho

05

Quản lý cửa/
Sân bãi

Tài chính/ Kế toán
Nâng cao

01

Báo cáo/
Dashboard

02

Tính chi phí/
Billing

03

Nhân công

04

Tích hợp

Tính năng giải pháp SWM

Tính năng cơ bản

Tính năng nâng cao

✓

Nhận hàng

✓

Chọn đơn soạn hàng

✓

Phân luồng hàng

✓

Kiểm hàng

✓

Hợp nhất đơn hàng

✓

Quản lý nhà cung cấp

✓

Cất hàng

✓

Kiểm tra tồn kho thực tế/
kiểm đếm

✓

Quản lý Dock/Sàn & RFID

✓

Quản lý tồn kho

✓

Cross Docking

✓

Phân tích dữ liệu

✓

Load hàng

✓

RF/Mobile

✓

Tích hợp TMS, ERP

✓

Sắp xếp

✓

Di chuyển hàng hóa trong kho

✓

Báo cáo trực quan

✓

Châm/rót hàng lẻ

✓

Giá trị dịch vụ gia tăng

✓

Tự động tính hóa đơn

Nhập hàng

Tính năng chính
• Tự động chỉ định vị trí cất hàng theo chiến thuật
• Tùy chỉnh biểu mẫu/phiếu xuất theo yêu cầu khách hàng
• Cảnh báo nhập sai mặt hàng
• Quản lý toàn bộ thông tin hàng hóa
• Tích hợp với thiết bị cầm tay

Nhập hàng

Nhập hàng thủ công

Nhập hàng khi sử dụng SWM

• Ghi nhận thủ công – giấy tờ khi nhập hàng

• Tự động chỉ định vị trí cất hàng

• Kiểm đếm bằng mắt, rủi ro kiểm sai và kiểm thiếu.
• Cất hàng theo kinh nghiệm

• Giám sát chặt chẽ thời gian nhập kho
• Tự động cập nhật thông tin đơn hàng

• Không tối ưu diện tích lưu trữ.

• Tự động gửi cảnh báo sau khi sai mã hàng
• Dễ dàng giám sát toàn bộ quá trình khi nhập những lô hàng lớn
• Quản lý các docks nhập hàng

Quản lý và kiểm soát tồn kho

Thực hiện giao dịch

Lịch sử tồn kho

Lưu trữ tồn kho

Kiểm đếm

• Nhập hàng đúng giờ

• Kiểm soát toàn diện tất cả các

• Theo vị trí hàng được phân chia

• Kiểm đếm tồn kho theo vị trí và

• Đưa hàng vào vị trí tồn kho
• Soạn hàng và xuất hàng bằng

giao dịch
• Truy xuất các lịch sử thao tác,

thành các phần độc lập chẵn lẻ,
hàng bị hỏng hoặc quá hạn sử

handheld chính xác
• Tiết kiệm chi phí và thời gian
• Kiểm tra thông tin hàng hóa
• Di chuyển hàng trong kho bằng
handheld

xuất - nhập, điểu chỉnh tồn kho

dụng
• Theo số LOT thủ kho sẽ dễ dàng
biết được những mặt hàng đã
hết date hoặc cận date
• Theo Pallet ID, số LOT, vị trí

số LOT
• Chủ động kiểm soát bằng
handheld
• Tiết kiếm giấy tờ và chi phí giấy
tờ

Quản lý tồn kho

Kiểm soát hàng tồn kho theo lô, số
lô, Hạn sử dụng,…

Kiểm tồn

Kiểm tồn thủ công

Kiểm tồn khi sử dụng SWM

• Kiểm tồn dựa trên giấy tờ thủ công, lãng phí nhiều

• Kiểm tra real-time tồn kho theo location, mã sản phẩm, zone...

thời gian
• Lãng phí thời gian để kiểm đếm

• Kiểm đếm trực tiếp trên thiết bị cầm tay
• Đảm bảo tồn kho lên đến 99%

• Rủi ro kiểm sai, kiểm thiếu hàng

• Dễ dàng truy xuất lịch sử giao dịch khi có sự trên lệch

• Rất khó truy xuất lịch sử giao dịch khi số lượng lưu

• Xuất ngay báo cáo kiểm tồn sau khi kiểm xong

trữ chêch lệch

Xuất hàng

Tính năng chính
• Chỉ định xuất hàng theo chiến thuật FIFO, FEFO...
• Quản lý tình trạng các đơn hàng đang soạn, đã
soạn, đã xuất...
• Quản lý chi tiết thông tin hàng hóa như đơn giá,
tên mặt hàng, số lượng..
• Tùy chỉnh phiếu xuất theo format của khách hàng
• Xuất báo cáo theo ngày, tháng và quý

Xuất hàng

Xuất hàng

Xuất hàng thủ công

Xuất hàng khi sử dụng SWM

• Lấy hàng trong kho theo kinh nghiệm của nhân sự

• Tự động chỉ định vị trí nhặt hàng theo chiến thuật FIFO, FEFO

• Tốn nhiều thời gian để đi tìm hàng trong kho
• Hàng hóa dễ hư hỏng vì đảo chuyển nhiều

• Tối ưu hóa quãng đường di chuyển trong kho
• Không phụ thuộc vào kinh nghiệm nhân sự

• Xuất sai, nhầm hàng, không đáp ứng FIFO, FEFO

• Giám sát tổng quan quá trình xuất hàng

• Kiểm đếm xuất hàng bằng mắt dễ sai sót

• Kiểm đếm tự động khi xuất hàng

Dashboard

• Đánh giá trực tuyến hiệu quả hoạt động
kho
• Kéo và thả báo cáo
• Xuất ra định dạng excel, máy in, PDF

Báo cáo

• Báo cáo tự động cho các dịch vụ định kỳ
và phát sinh
• Các hình thức tính khác nhau (theo thể
tích, trọng lượng, pallet, doanh thu, v.v)
• Tùy chọn kỳ báo cáo (hàng tháng, hàng
quý, hàng năm)

Quản lý dock

• Lập kế hoạch hiệu quả cho việc nhận và
giao hàng của xe tải
• Các cửa được chỉ định cho xe tải vào theo
thời gian dỡ / xếp hàng cụ thể
• Quản lý hiệu quả thời gian dỡ / xếp hàng
và đo lường KPI
• Sử dụng dễ dàng bằng cách kéo và thả xe
tải vào khung thời gian được phân bổ

Các tính năng vượt trội khác

Quản ký BOM, KIT

In phiếu theo yêu cầu khách hàng

SWM

Đánh giá KPI, năng xuất vận hành của nhân sự

Quản lý mô hình cross-docking

Quản lý dock: Nhập – Xuất hàng

Tính năng khác

Quá hạn sử dụng

Thực nhận khác với kế hoạch

Tự động cảnh báo

Cảnh báo tồn kho theo min-max

Nhập, xuất hàng sai SKU

Tuỳ biến cảnh báo theo yêu cầu

Thiết bị phần cứng

Hãng
Chainway C4050-Q4

SEUIC – AUTOID9

Kaicom K7

Model

Tốc độ xử lý

Qualcomm 1,3GHz, Quad-core

Qualcomm 1,3GHz, Quad-core

Qualcomm 1,0GHz, Quad-core

2Gb/16Gb

2Gb/16Gb

1Gb/8Gb

4″WVGA (480*800)

4″WVGA (480*800)

4″WVGA (480*800)

4,000 mAh

3,200 mAh

4,000 mAh

Android 5.1

Android 5.1

Android 5.1

Loại kết nối

4G/Wifi/Bluetooth

4G/Wifi/Bluetooth

4G/Wifi/Bluetooth

Độ bền (IP)

IP67

IP64

IP65

15,500,000

12,200,000

14,100,000

Bộ nhớ (RAM/ROM)
Màn hình
Pin (mAh)
Hệ điều hành

Giá tham khảo

Thiết bị phần cứng

Hãng
Zebra GX430t

Zebra ZD230

Zebra ZT410

Model

Độ phân giải (dpi)

203

300

203

Khổ rộng đầu in (mm)

118

104

118

512mb Flash – 256mb SD Ram

4mb Flash 8mb Expanded Flash

512mb Flash – 256mb DRam

365

356

450

1 năm

1 năm

1 năm

Bộ nhớ máy
Tốc độ in (mm/s)
Bảo hành

Sàn giao dịch vận tải STX

Sàn giao dịch vận tải (STX)

Chủ hàng
STX với lượng lớn xe được kết nối với ứng dụng di động, nơi chủ
hàng luôn tìm được người vận chuyển uy tín với giá tốt nhất trên
mọi lộ trình

8000+
65.000.000.000+

Số chuyến đã thực hiện
trên STX

Tổng cước phí đã
thực hiện

Chủ xe
Hàng trăm đơn hàng được cập nhật mỗi ngày, người vận chuyển
có cơ hội tiếp cận với những đơn hàng liên tục mà không lo xe
chạy rỗng, chi phí được thanh toán nhanh chóng

3200+
50+
20%

Số lượng xe trên hệ thống

Hơn 50 đơn hàng trong ngày

Giảm chi phí vận chuyển hàng hóa

Mô hình vận hành các hệ thống
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Giám sát vận hành chuyến

STM
CHỦ HÀNG

Đơn hàng

kiế
m

Chứng từ

Thanh toán

Báo cáo

STM
NHÀ VẬN TẢI

Điều phối

Giám sát

App tài xế

Nền tảng tối ưu hóa
container - COS

Nền tảng tái sử dụng container rỗng - COS

COS là gì?
COS là cổng thông tin cung cấp nền tảng để các hãng tàu có thể
đưa ra giải pháp tối ưu hóa container cho các 3PLs, chủ hàng, và
chủ xe
Các cải tiến
• Tự động xử lý đơn hàng
• Giảm các chuyến chạy rỗng và phí nâng hạ bằng cách liên kết
các nhà nhập khẩu với các nhà xuất khẩu
• Giảm kẹt xe và ô nhiễm môi trường
Khách hàng & đối tác

Container RE-USE
Giảm sự di chuyển và nâng hạ rỗng bằng cách liên kết các nhà nhập khẩu với các
nhà xuất khẩu có nhu cầu sử dụng container

Container MT-MOVE

Tăng sự linh hoạt trong việc thay đổi vị trí nhận/trả container

Container MT Rental

Tăng khả năng vận chuyển hàng hoá bằng cách đưa các container rỗng lên sàn
giao dịch

Giá trị mang lại

MT RE-USE
Tiết kiệm chi phí nâng hạ rỗng và cắt giảm thời gian di chuyển đến
depot
MT MOVE
Tăng khả năng vận chuyển hàng hóa bằng container rỗng trước
khi đến vị trí nhận/trả rỗng
MT RENTAL
Tăng khả năng vận chuyển hàng hóa bằng cách đưa các container
rỗng lên một thị trường

Năng lực

Giải thưởng

Smartlog đã vinh dự 2 năm liền được nhận Danh hiệu Sao
Khuê cho cặp đôi phần mềm Giải pháp quản trị tối ưu
nguồn lực logistics. Cụ thể, năm 2019 Smartlog được trao
Danh hiệu Sao Khuê cho Giải pháp quản trị vận tải (STM);
và năm 2020 là Danh hiệu Sao Khuê cho Giải pháp quản
trị kho hàng (SWM).

Khách hàng (Chủ hàng)

Khách hàng (3PL)

Đối tác và chiến lược

v CÔNG NGHỆ VÀ PHẦN CỨNG

v NGHIÊN CỨU ROBOT, BIG DATA, MACHINE, LEARNING, AI

v BUSINESS INTELLIGENCE & TƯ VẤN

Công nghệ

Server & ngôn ngữ lập trình

STM

SWM

STX

Ngôn ngữ lập trình
.Net & Angular

Ngôn ngữ lập trình
.Net, Nodejs & Angular

Ngôn ngữ lập trình
.Net, Nodejs, React & Angular

Server
Viettel & Microsoft IIS

Server

Server

Aws Cloud, Docker, Eks

Aws Cloud, Docker, Eks

Hỗ trợ

Dịch vụ hỗ trợ: Cam kết của chúng tôi

PHÂN LOẠI

CẤP ĐỘ

MÔ TẢ CẤP ĐỘ

THỜI GIAN PHẢN HỒI

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT

SLA cao

Hệ thống bị treo hoàn toàn
không thể chạy

1 giờ

0 ngày – 4 giờ

SLA trung bình

Hệ thống có thể chạy nhưng
thao tác xử lí chậm

4 giờ

1 ngày – 0 giờ

SLA thấp

Hệ thống có lỗi phát sinh
nhưng vẫn có thể chạy và làm
việc được

4 giờ

3 ngày – 0 giờ

Tất cả yêu cầu

Những yêu cầu phát sinh thêm
ngoài hợp đồng

4 giờ

Sẽ thống nhất giữa 2 bên

LỖI HỆ THỐNG

YÊU CẦU MỚI

Tích hợp

Năng lực hệ thống

Cơ sở dữ liệu và
lập trình ngôn ngữ

Web Client

Mobile
Websocket

Json

IoT
HTTP

Client side

Server side
Front-end
Angular, React

Authenticate

Back-end
NodeJS, .Net
Database
MySQL, MongoD

Service

Service

Service

HTTP
Service

MySQL

MongoDB

Khả năng •ch hợp

Cấu trúc hệ thống
• Cấu trúc định hướng, nền tảng đám mây
• Tích hợp với SAP, Oracle, Bravo
• Dữ liệu quốc tế với Viettel IDC

Khả năng tích hợp
Chức năng giao thức truyền đa thông điệp

XML

FPT

CSV

Hệ
thống
chính

Hệ
thống
chính I/F

Định
dạng Xml

Chức
năng
chuyển
dổi

XML

Đối tác EDI

CSV

Đối tác EDI

FLAT

Đối tác EDI

FLAT

Đối tác EDI

VAN

FLAT

XML

WEB
SERVICES

Kinh nghiệm •ch hợp

Customer

Tích hợp 3PL

System

Tích hợp trực tiếp

Hệ thống đã tích hợp

Kinh nghiệm tích hợp

Customer

Owner

Description

Global/
Local

Protocol

Integrated System

SWM ( Smartlog Warehouse Management systems)
VINAFCO

MOTUL

Lubricant

Global

FTP/EDI

SAP

TRASAS

JPAL

Fashion

Global

EDI

SAP

TRASAS

TRASAS

Alcohol, food

Local

API

SAP

FIXMART

FIXMART

Material

Local

API

Kios Viet

ACC

ACC

Chemical

Local

API

Microsof Dynamic

VINAFCO

Central group

Fashion

Global

EDI

GOLD/AX

STM ( Smartlog Transport Management systems)
Nutifood

Nutifood

Milk

Local

EDI

Oracle

Sabeco

Sabeco

Beer

Global

API

Bravo

SNPL

SNPL

3PL

Local

API

OTM

Sotrans

Colgate

3PL

Global

EDI

SAP

SAFI

SAFI

3PL

Global

EDI

FAST

API

GPS black box

All

Bảo mật hệ thống

Phân quyền truy cập
• Thiết lập thời gian giới hạn để người dùng thông thường
không thể chỉnh sửa dữ liệu trong ngày cụ thể.
• Danh mục người dùng có thể dùng để kiểm soát nhằm ngăn
chặn người dùng xem các dữ liệu không phù hợp đối với
những công việc đã được phân công.
• Người quản lý có thể theo dõi được nguồn gốc truy cập của
người dùng bao gồm ngày, giờ, địa chỉ IP

Bảo mật hệ thống

Giới hạn địa chỉ IP
• ID của người dùng có thể được cài đặt để đăng nhập vào từ
những địa chỉ IP cụ thể. Điều này cho phép người dùng có
thể đăng nhập vào máy tính của công ty hoặc điện thoại.

Bảo mật hệ thống

Chính sách về mật khẩu
• Chúng tôi khuyến cáo người dùng thay đổi mật khẩu một
cách thường xuyên để đảm bảo mức độ bảo mật cao đối với
dữ liệu được duy trì.
• Người dùng có thể chọn khoảng thời gian để thay đổi mật
khẩu.
• Một địa chỉ ID sẽ bị khóa sau 5 lần đăng nhập thất bại.

Bảo mật hệ thống

Máy chủ
• Các máy chủ SMARTLOG không nằm trong bất kỳ văn phòng
nào của SMARTLOG mà được lưu trữ trên hệ thống máy chủ
của Viettel IDC/AWS. Các máy chủ được lắp đặt trong một
cơ sở dữ liệu an toàn, được đảm bảo an toàn và trong môi
trường kiểm tra chặt chẽ.
• Nhân viên không có quyền truy cập máy chủ.
• Dữ liệu của khách hàng được lưu trữ trên nhiều máy chủ
riêng biệt ở mọi thời điểm.
• Các máy chủ được bảo vệ 24/24.
• Không cho phép sử dụng thiết bị lưu trữ ngoại vi kết nối.

Bảo mật hệ thống

ISO 27001
• Hệ thống WMS của SMARTLOG được lưu trữ trên dịch vụ
của công ty Viettel ICD. Và Viettel IDC đã được chứng nhận
ISO 27001 cho thấy SMARTLOG đã đáp ứng được những
yêu cầu của hệ thống quản lý bảo vệ thông tin nhằm dự đoán
và bảo vệ khỏi những nguy cơ tiềm năng về việc vi phạm bảo
mật thông tin.
• SMARTLOG cũng thường xuyên theo dõi để đảm bảo hệ
thống quản lý được đặt đúng nơi và thực hiện đúng cách.
• Hệ thống trung tâm dữ liệu của Viettel IDC được chính thức
cấp chứng chỉ ISO 27001:2013 về hệ thống quản lý an toàn
thông tin.

Bảo mật hệ thống

ISO 27001
• Thông qua việc triển khai ISO 27001 sẽ giúp xác định được
loại thông tin và xác định được các mối nguy cơ và đe dọa.
Từ đó giúp thiết lập hệ thống, thiết lập sự kiểm soát và các
quy trình để giảm thiểu nguy cơ. ISO 27001 tạo ra một hệ
thống theo dõi và duy trì:
o Tính bảo mật thông tin
o Tính sẵn có của thông tin
o Tính chính xác của thông tin
• Việc Viettel IDC được cấp chứng chỉ ISO 27001:2013, cho
thấy rằng hệ thống trung tâm dữ liệu của Viettel IDC có đầy
đủ điều kiện để đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn. Và
rằng những mối rủi ro về an ninh đều sẽ được đánh giá và
giảm thiểu, Viettel IDC có sẵn những hệ thống để bảo vệ và
khôi phục thông tin nhanh chóng trong trường hợp mất dữ
liệu.

Sao lưu & phục hồi

Bảo mật hệ thống

Sao lưu theo khách hàng
• Dữ liệu của khách hàng được sao chép một cách thường
xuyên. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong ba máy chủ khác
nhau và được sao chép hàng ngày.
• Sao chép hàng ngày cho phép kiểm soát và bảo mật dữ liệu.

Bảo mật hệ thống

Sao lưu theo người dùng
• Ngoài việc sao lưu bởi SMARTLOG, chúng tôi khuyến khích
khách hàng xuất dữ liệu. Việc này cũng là một hành động sao
lưu và ghi nhận cá nhân.

Bảo mật hệ thống

Lưu trữ dữ liệu
• Hệ thống được cài đặt để thông tin không bị xóa do vô tình.
Nếu thông tin bị xóa, nó sẽ xuất hiện thông báo “Xóa“. Vì thế,
nếu dữ liệu vô tình bị xóa, dữ liệu có thể được sao chép và
phục hồi. Trong trường hợp dữ liệu bị xóa do phá hoại,
SMARTLOG sẽ làm việc với khách hàng trong từng trường
hợp cụ thể để có thể phục hồi dữ liệu trong thời gian sớm
nhất

Hỗ trợ khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Hỗ trợ khách hàng liên tục
• Hỗ trợ khách hàng 24/7
• Xử lý nhanh chóng, kịp thời
• Đa dạng các kênh giao tiếp
• Đội ngũ trẻ trung, năng động, giàu kiến thức

Case study

STM & SWM case study: SABECO

TOP công ty giải khát tại Việt Nam

Thực trạng vận hành
• Số lượng xe mỗi ngày: > 500
• Số chuyến mỗi ngày: 700
• Số thầu phụ: 30
• Số lượng kho: 100
Giải pháp
• Tháp kiểm soát trực quan toàn diện E2E
• Giám sát tình trạng đơn hàng real time qua TMS và giảm giấy tờ qua
WMS
• Quản lý 100 kho và 30 nhà thầu
• Phát hiện bán phá vùng
• Đối chiếu thầu và báo cáo tự động

STM case study: BRENNTAG & Tối ưu hóa vận tải

Brenntag hiện đang là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu về phân phối hóa chất

Thực trạng vận hành
• Quản lý trực quan đội xe
• Lập kế hoạch vận chuyển và điều phối xe
• Chi phí vận hành cao
• Quản lý dữ liệu thủ công
• Thanh toán kéo dài
Giải pháp
• Sử dụng hệ thống quản lý vận tải Smartlog STM

Kết quả
Tự động lên kế hoạch và phân chuyến cho tài xế thông qua monile app
Đơn hàng
Thủ công
Tự động
99 điểm giao

120 phút

10 phút

=> Tiết kiệm 91% thời gian
Tối ưu hóa tuyến đường và xe, giảm 22% chi phí
Thủ công
Tổng km vận chuyển

3405 km

Tổng xe yêu cầu

25 xe

Tự động
3216 km
23 xe

=> Tổng chi phí tiết kiệm hàng tháng: 22%
Theo dõi đơn hàng theo thời gian thực (GPS, Mobile GPS)
Giảm bớt tài liệu
Giảm chi phí đối chiếu thầu: 80%

SWM case study : VINAFCO và Các nhà cung cấp logistics lớn

Nhà cung cấp dịch vụ Logistics (Vận tải, Kho bãi) hàng đầu Việt Nam

• Khách hàng đã triển khai: Central Group, Perfetti Van Melle (Vietnam) Ltd,…
VẤN ĐỀ

Kết quả
• Giảm thời gian tạo đơn hàng nhập/xuất kho lên đến 40%-50%
• Giảm 45% thời gian cất hàng

• Giảm chi phí hàng tồn kho, giảm thời gian cho soạn hàng & cất hàng

• Giảm 40% thời gian lấy hàng

• Giảm thiểu sai sót trong vận hành kho

• Giảm 25% nhân lực

GIẢI PHÁP

• Giảm 25%-40% phí vận hành kho
• Quản lý kho theo thời gian thực

Sử dụng hệ thống quản lý kho Smartlog (SWM)

STX case study: VN POST

Công ty vận tải lớn nhất tại Việt Nam

Thực trạng vận hành
• Chi phí vận tải cao
• Nhiều giấy tờ
• Không theo dõi đơn hàng theo thời gian thực
Giải pháp
• Sàn giao dịch vận tải Smartlog Transport Exchange (STX)
• Hệ thống quản lý vận tải Smartlog (STM)

STX case study: Hợp tác chiến lược CMA - CGM

MT RE-USE
Giảm các lượt chạy cont rỗng và chi phí nâng hạ bằng cách liên kết
các luồng nhập khẩu với nhu cầu xuất khẩu

MT MOVE
Sử dụng container rỗng bằng việc thay đổi vị trí trả/ nhận container

MT RENTAL
Sử dụng container rỗng bằng việc cung cấp điều chuyển container
rỗng trên thị trường

Cảm ơn đã theo dõi

