
Quản lý sản phẩm

Quản lý nhóm sản phẩm, sản phẩm, mã hàng dùng để 
vận hành

Quản lý khách hàng

Quản lý khách hàng và nhóm khách hàng

Quản lý kho hàng

Quản lý kênh bán hàng

Quản lý đơn vị vận chuyển

Quản lý tài khoản

Quản lý kênh bán hàng online (trực tiếp)

Quản lý đơn vị vận chuyển và loại hình vận chuyển

Quản trị người dùng

Hệ thống SOM

Quản lý kho hàng

Thiết lập

Thiết lập danh sách hàng, nhóm hàng hóa, mã vạch,...

Thiết lập mặt bằng kho (khu vực, vị trí)

Quản trị

Quản trị người dùng

Thiết lập kho, chủ hàng, phiếu in

Quản trị mobile app

Nhập hàng

Quản lý danh sách đơn mua hàng và đơn nhập hàng

Quản lý đơn nhập hàng loạt

Tính năng hỗ trợ nhập hàng (chia pallet, ghi nhận, 
nhập hàng,...)

Tính năng hỗ trợ cất hàng (gợi ý vị trí, xác nhận 
cất hàng)

Tính năng hỗ trợ soạn hàng (gợi ý vị trí, xác nhận 
soạn hàng,...)

Báo cáo nhập hàng, xuất hàng, tồn kho theo ngày, 
năng suất

Tính năng hỗ trợ xuất hàng (kiểm đếm và xác nhận 
xuất hàng,...)

Thiết lập chiến thuật chỉ định, chiến thuật cất hàng

Thiết lập chiến thuật châm hàng

Thiết lập đối tác (khách hàng, nhà cung cấp, 
nhà vận chuyển)

Hệ thống SWM

Tồn kho

Danh sách tồn kho

Xuất hàng

Báo cáo vận hành

Dashboard vận hành (sản lượng nhập xuất, tồn kho 
theo mã hàng,...)

Dashboard

Quản lý danh sách đơn bán hàng và đơn xuất hàng

Quản lý đơn soạn/xuất hàng

Dashboard thống kê chỉ số hiệu quả

Danh sách lệnh châm

Thay đổi thuộc tính hàng hóa (trạng thái, vị trí,...)

Thiết lập lệnh kiểm đếm tồn kho

Lưu trữ lịch sử thao tác người dùng

SWM cơ bản SWM nâng cao

Xuất dữ liệu excel

Truy cập tất cả các module

Truy cập tất cả các module trừ module quản trị

Thanh toán

Cập nhật tính năng mới đều đặn

Chấp nhận chính sách sử dụng

Chấp nhận quy định bảo mật

Quản trị và bảo mật

Hỗ trợ người dùng

Hệ thống SWM: Super user
Hệ thống SOM: Admin

Hệ thống SWM: User
Hệ thống SOM: Member

User có quyền vào Workspace

Số lượng hệ thống truy cập/tài khoản

Số lượng thành viên truy cập/hệ thống

Dung lượng tệp tải lên

Dung lượng ảnh tải lên

Thời gian lưu lịch sử

Dung lượng sử dụng

Không giới hạn

Hệ thống SWM: 1GB
Hệ thống SOM: 5MB

Không giới hạn

5MB

Không giới hạn

Bảng giá & Gói giải pháp

Hotline: 0938.545.272

Chúng tôi cung cấp đa dạng các Gói giải pháp 
với chi phí phù hợp cho từng Doanh nghiệp.

Giải pháp quản lý vận hành Smartlog Solution for Mass - SSM
Hotline: marketing@gosmartlog.com
Website: gosmartlog.com

1.000.000 800.000 700.000 500.000

1 tháng 3 tháng
(Saving 20%)

6 tháng
(Saving 30%)

1 năm
(Saving 50%)

1.500.000 1.200.000 1.000.000 800.000

Gói cơ bản

SWM - SSM 
(VNĐ/user/tháng)

Gói nâng cao


