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TKELOG PROFILE

Giải quyết hơn 30 bài toán tối ưu vận hành kho

41 khách hàng đang tin dùng TKELog WMS
để vận hành kho, cụm kho của mình

110+ kho đang sử dụng TKELog WMS 

TKELog có hơn 260 tính năng cho phần cấu hình
tùy chỉnh tùy thuộc vào từng loại hình kho

3M+ diện tích kho hàng, trung tâm phân phối
Đang sử dụng WMS



10 Dự án kho tiêu biểu
Cụm kho ngoại quan và phân phối U&I Nam Tân Uyên
180.000 m2 diện tích sàn, 1M+ diện tích lưu kho, hơn 400 cont nhập,
xuất hàng ngày.

Trung tâm phân phối Hóa mỹ phẩm Co.opmart miền nam
14.000 m2 diện tích sàn, kệ 6 tầng. 1800 đơn nhập xuất hàng ngày với
40.000 kiện hàng. Dùng nhiều kỹ thuật tiên tiến: Replenishment, 
master pick, Auto putaway,…

Kho lạnh NewlandVJ
20.000 m2 diện tích kho lạnh, lưu trữ và phân phối cho 30 chủ hàng thuê kho
Hỗ trợ đăng ký tài, cổng tra cứu online report, nhiều loại hình tem barcode
khác nhau

Trung tâm phân phối hàng điện máy Nguyễn Kim
Với 14.000 m2 diện tích sàn, hoạt động cùng lúc trên 2 mô hình giao hàng
On-demand bằng xe máy và giao hàng cách ngày bằng xe tải, với hơn 1200
đơn 1 ngày. Áp dụng barcode 100% từ lúc kiểm, picking, xác nhận ra kho,
Giao tiếp chặt chẽ với SAP qua API để đồng bộ hóa các transaction

Chuỗi Trung tâm phân phối tạp hóa các tỉnh Ninjavan
Hoạt động theo từng trung tâm phân phối từng tỉnh với hơn 7 DC để có
thể cung ứng hàng cho các tiệm tạp hóa theo mô hình new retail áp dụng, 
với khả năng kiểm soát và cảnh bảo tồn ở các DC để phục vụ tốt nhất cho
chuỗi cung ứng. Kết hợp API với Hệ thống giao nhận Ninjadash của Ninjavan.

Kho 3PL: Tín nghĩa Logistics, Duy Hưng Logistics,…
Với nhiều kho nhỏ, cho nhiều chủ hàng thuê với nhiều loại hình hàng khác
nhau như bánh kẹo, hóa chất, gỗ, bông, hóa mỹ phẩm,… Áp dụng nhiều
Chiến lược pick khác nhau: FIFO, FEFO, theo shelf-life, theo batch,….

Kho Last mile pin, điện thoại DTR
Kho nhỏ những quản lý từng ID thùng, từng series sản phẩm, kiểm soát
Hàng được lấy đúng theo FIFO và kiểm soát các số IMEI rời khỏi kho, cái IMEI
còn tồn

Kho Fullfillment cross-border Cambodiaship
Kho lưu hàng cross-border, chủ hàng tại Việt Nam ký gửi hàng tại kho CBS
Sau khi bên Campuchia đặt mua thì có thể lấy hàng tại kho CBS, đóng gói giao
Kết hợp API, Webhook với cá chủ hàng, hệ thống Delivery của CBS.

Kho dự án Hồ Tràm GrandStrip, Kho dự án C.N.D
Hàng dự án được thiết kế và dán barcode tại giai đoạn sản xuất. Lúc vô kho
hoặc ra kho sẽ được scan barcode 100% để tạo phiếu nhập, xuất, không cho
phép tạo tay. Item ra vô kho hàng ngày khoảng 3000 – 4000 item, tem có series
Chống bắn 1 lần 2 barcode

Trung tâm linh kiện Daikin Việt Nam 
Hàng nhỏ, lẻ chiếm đa số. Tem phụ sẽ được dán khi nhập khẩu về hoặc sản
xuất xong. Được quản lý bằng các rổ được định danh bằng barcode. Nhãn phụ
kiêm luôn tính năng truy xuất nguồn gốc để quản lý hàng return, chống bắn 2 lần



CÁC LOẠI HÀNG TKELOG WMS ĐÃ HỖ TRỢ

Hóa Mỹ Phẩm Thực phẩm, đồ uống Hóa chất Linh kiệnĐiện máy

Thời trang Gỗ Nội thất Pin, điện thoại Dược phẩm

Y tế Nhôm kính



CÁC LOẠI HÌNH KHO TKELOG WMS ĐÃ HỖ TRỢ

3PL General warehouse TTPP Siêu Thị TTPP chuỗi cửa hàng

Kho hàng Crossdock, JIT Kho Fullfillment Kho dự án Kho nhà máy

Kho Ngoại Quan



1. Kiểm, nhận hàng

2. Putaway

3. Di chuyển hàng

4. Soạn hàng

5. Kiểm hàng xuất

6. Đóng gói hàng

7. Xác nhận hàng ra kho

Tất cả qui trình đều có thể sử dụng barcode để quản lý







Phù hợp tất cả loại hình kho

1. Barcode vị trí

2. Barcode mã hàng

3. Nhãn phụ, QRCode lô hàng

4. Carton ID

5. LPN ID

6. Tem không phù hợp

7. Pallet, Put Label



Barcode vị trí Barcode mã hàng Nhãn phụ, QRCode lô hàng

Carton ID LPN ID Pallet, Put Label



Hỗ trợ nhiều process kiểm, nhận khác nhau

1. Kiểm bằng barcode dựa trên kế hoạch 100%

2. In tally sheet, kiểm nhận hàng bằng giấy.

3. Kiểm, nhận hàng 1 phần.

Phù hợp tất cả loại hình kho





1. Dán barcode vị trí

Phù hợp các loại hình kho có kệ.

2. Dán barcode Pallet, rổ (với hàng nhỏ thì xem 1 rổ = 1 pallet)

3. Auto đề xuất vị trí trống theo các qui tắc: Cân nặng, tầng, khu vực, qui tắc 5 line,…





Phù hợp tất cả các loại hình kho.

1. Tất cả phiếu xuất đều phải qua chỉ định auto pick của kho mới được đi lấy hàng.

2. Cấu hình chiến lược pick FIFO, FEFO theo từng mã hàng.

3. Giảm thời gian tìm hàng đến 95%, tăng hiệu suất làm việc kho.



Phù hợp trung tâm phân phối hàng lẻ, giao hàng on-demand trong ngày.

< 20 
phút / 

DO

10.000 
transaction / ngày

1. Nhận API

2. Tự Auto pick

3. Thông báo xuống màn hình ti vi kho

4. Picker nhận đơn trên apps đi pick

5. Đem hàng ra bãi, xác nhận xong





1. Nhận đơn

2. Gom đơn tại 1 thời điểm tạo Master DO

3. Auto pick master DO

4. In phiếu master pick theo xe, line

5. Chia giấy đi pick, xác nhận xong bằng PDA

6. Bắn barcode hậu kiểm theo xe

1. Dùng giấy kết hợp với PDA

2. Cho 1 xe reach truck đi chung với 2-4 picker

3. Double check 2 lần tại barcode pick xong,
hậu kiểm

Phù hợp kho pick hàng giao cách ngày: 3PL, DC tổng,…





Phù hợp kho bánh kẹo, café, thực phẩm, hóa chất…

1. Nhận đơn

2. Khai báo chỉ định batch, shelf-life

3. Auto pick

4. Hệ thống sẽ ưu tiên pick theo chỉ định trước

1. Với các hàng bánh kẹo, cafe. Chủ hàng
phân loại hàng Loại A, B, C. VD như Loại A
Shelf-life > 80%, Loại B 61  80% chẳng hạn

2. Với 1 số hàng khác thì yêu cầu lấy hàng
> 30 ngày sử dụng,…. Hoặc lô sản xuất nào đó

3. TKELog WMS giúp khai báo chỉ định, khi
Auto pick thuật toán sẽ ưu tiên các điều kiện
Chỉ định trước sau đó mới FIFO hay FEFO 



1300+ 
Outbound

8 Reach Truck

80 NV Soạn Hàng

19000+ 
Carton 

Pick

1200+ 
Pallet 

nâng hạ

1. Áp dụng kỹ thuật Replenishment (Letdown).

Áp dụng cho các TTPP tổng siêu thị, pick kiện lẻ nhiều

2. Các mã hàng sẽ được khai báo 1 vị trí primary dưới đất để hàng.

3. Lúc pick hệ thống sẽ tìm hàng dưới primary, khi hết sẽ ra lệnh
Letdown hàng từ trên cao xuống primary.

4. In phiếu letdown theo dãy và phân phát cho xe reach truck phụ trách.

5. Xe reach truck châm hàng xong sẽ bắn barcode xác nhận Letdown 
thành công.





Áp dụng: Các kho fulfillment, Last mile delivery

1. Nhận đơn, Auto pick

2. Pick hàng xong

3. Đóng gói vô kiện

4. Dán AWB

5. Bàn giao đơn vị vận chuyển





Áp dụng: Tất cả các kho

1. Hàng chất không đủ xe, cont

2. Khách hàng không nhận, hàng còn trong kho
1. Dùng chức năng giảm ói hàng

2. Lưu lịch sử

3. Đem hàng về kho, có kiểm định rồi (không
Khuyến khích, chỉ nên áp dụng 1 số case đặc thù)

3. Đem hàng trả về vị trí



Áp dụng: Kho dự án, Kho lưu hàng event

1. Kế hoạch dự án

2. In, dán tem QRCode khi sản xuất xong

3. Scan barcode nhập hàng

4. Scan barcode xuất hàng

5. Scan barcode nhận hàng tại công trình

6. Scan barcode giao hàng xuống lắp đặt





Áp dụng: Kho sản xuất, Kho linh kiện, Kho dự án, event

Dùng tem QRCode, Nhãn phụ. Thông tin QRCode

Với hàng nhập khẩu, khi dãn mã phụ dùng PDA scan mã
phụ, scan barcode mã hàng để kiểm tra tem có được
dán chính xác không



1. Tồn Batch chỉ chính xác 100% nếu bắn
QRCode lúc nhập, xuất hàng

2. WMS thì số tồn hầu như chính xác 100 do phải
tuân thủ nghiêm ngặt quy trình ASN --> 
Receiving --> Putaway --> DO --> Allocated --> 
Picking --> Packing --> Ship. 

- Tồn inventory = Đầu kỳ + nhập - xuất + điều chỉnh
tăng giảm

Các số tồn trong TKELog WMS

- Tồn tại bãi

- Tồn available tại các bị trí

- Tồn bị khóa: Damaged, Hold, Warranty, QC, Return...

- Tồn onhand = Tồn Available + tồn tại bãi + Tồn bị khóa

- Tồn theo Lot, batch, Shelf-Life

- Tồn tại công trình với các kho dự án

3. Hỗ trợ công cụ quản lý, đối chiếu chéo.

Áp dụng: Tất cả các kho



1. Tuân thủ quy trình Putaway nên vị trí hầu như là chính xác.

2. Pick hàng theo thuật toán auto pick của hệ thống.

3. Có quy trình quản lý hàng thất lạc.

4. Có quy trình quản lý hàng lẻ, dồn pallet.

Áp dụng: Các kho hàng có rack, kệ



1. Hỗ trợ quy trình kiểm toàn kho.

2. Hỗ trợ quy trình kiểm một phần kho (Cycle Count).

Áp dụng: Tất cả các kho





EDI Excel XML JSON

FTP Web Service API Mail

API hỗ trợ
- Nhận ASN

- Nhận DO

- Nhận Master Data mã hàng

- Nhận Master Data nơi xuất đến

- List mã hàng

- List xuất nhập tồn

- List tồn vị trí hiện tại

Webhook hỗ trợ
- Good Receipt

- DO

- DO Picking List

- DO Status change

- Cảnh báo tồn tối thiểu

- Cảnh báo shelf-life, hạn sử dụng

Đã kết nối: SAP, nRMS, Ninjadash, Haravan.



Áp dụng: Tất cả các kho

- Phân quyền dữ liệu hiệu quả, ai làm chủ hàng, kho nào chỉ được xem dữ liệu trong phạm vi đó.

- Quản lý xem báo cáo số liệu các kho, chủ hàng một cách nhanh chóng, tức thời mà không
cần phải tổng hợp như xưa

Định nghĩa kho

Định nghĩa chủ
hàng

Phân quyền dữ
liệu

Chia vùng dữ
liệu quản lý



Kế hoạch nhập Xe tới Nhận, kiểm
hàng

Đưa vào kệ

Thời gian nhận và kiểm hàng Thời gian đưa hàng lên kệ

Kế hoạch xuất Auto Pick Đi pick hàng Ra khỏi kho

Thời gian soạn hàng

KPI Nhập hàng

Thời gian hàng nằm chờ tại bãi

KPI Xuất hàng

Thời gian XLCT

Phù hợp: Tất cả các kho





Hệ thống hỗ trợ thống kê định kỳ hàng Fast, Slow để bên kho có thể cắm bảng, điều chỉnh chiến
Lược Putaway cho phù hợp

Phù hợp: Các kho phân phối, có tần suất pick hàng cao, liên tục



1. Tạo user cho chủ hàng

2. Phân quyền dữ liệu

3. Đăng nhập và tra cứu thông tin

20+ 
Report

Phù hợp: Các kho 3PL cho thuê



Phù hợp: Các kho 3PL cho thuê

1. Khai báo hợp đồng dịch vụ

2. Tự tính phí cuối tháng cho KH

3. Nhập bổ sung phí ngoài hợp đồng

4. Billing tháng

1. Các loại phí tính
- Phí lưu kho

- Handling nhập

- Handling xuất

- Phí quản lý kho

- Phí kiểm đếm nhập

- Phí kiểm đếm xuất

2. Đơn vị cấu hình phí

- m2

- CBM

- Tấn





Phù hợp: Tất cả loại hình kho

1. Các hàng hư sẽ bị khóa, không
xuất được

2. Trong 1 kho nên để 1, 2 pallet 
Hay tạo 1 phòng để quản lý hàng hư



Phù hợp: Tất cả loại hình kho

Hàng để dưới nền kho, không biết
đem đi đâu Hàng thất lạc

1. Nếu tem LPN còn

1. Dùng PDA quét tem LPN

2. PDA hiện vị trí hàng, xe nâng đem vô
vị trí cũ là xong

2. Nếu mất tem LPN

Đem hàng vô phòng chứa hàng thất lạc



Phù hợp: Tất cả loại hình kho

1. Hàng trả về sẽ được dán tem return và đưa vào khu vực return để QC kiểm tra

2. Khi hàng kiểm xong sẽ được đưa qua khu vực ưu tiên xuất, thuật toán auto pick sẽ ưu tiên tìm ở khu
cực này trước nếu có FIFO hoặc FEFO



Phù hợp: Trung tâm phân phối có tính năng last mile hay fullfillment

1. Mỗi một kiện hàng sẽ được cấp
phiếu gửi như là phiếu gửi xe.

2. Qui trình nhận gửi đều được
kiểm soát bằng barcode.



Phù hợp: Tất cả loại hình kho

Cảnh báo hạn sử dụng

Cảnh báo định mức tồn

Cảnh báo hàng JIT

Đơn hàng pick quá lâu





Phù hợp: Các trung tâm phân phối có sản lượng nhập, xuất lớn

1. Cung cấp 1 portal cho nhà cung cấp đăng ký tài

2. Kiểm soát sản lượng nhập theo giờ để sắp xếp dock và nhân sự phù hợp

3. Quản lý xe nằm trong kho, xe đang xuống hàng

4. Gọi tài dễ dàng, Quản lý thời gian loading hàng của các xe



Phù hợp: Tất cả loại hình kho

Việt Nam English

Japanese China



Phù hợp: Tất cả kho

Hotline

- 3 hotline giờ Hành chánh
(8h – 17h). Thứ 2 - 6

- 1 Hotline 16/7 for 
remote support. (8h –
24h)

Phương thức hỗ trợ

- Xử lý online trong vòng
1h.

- Có mặt tại DC trong vòng
24h nếu sự cố không
được giải quyết từ xa.

Các hình thức hỗ trợ

- Xử lý error.
- Hướng dẫn nghiệp vụ

phần mềm

Backup chuẩn
3 nơi

Rủi ro dữ liệu bị mất cao nhất
không nhiều hơn 24h bất kể

động đất, Ransomware, hư hạ
tầng….

Khôi phục hoạt
động trong

vòng 2h



Thank You
Phạm Văn Tiên
0909 22 10 13

tienpv@tks.com.vn
www.tks.com.vn
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