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Giới Thiệu Công Ty



Doanh Thu (ĐVT: Tr)

2010

DT: 123

LN: 20.6

2011

DT: 495.5

LN: 91.1

2012

DT: 496.3

LN: -(69.2)

2013

DT: 822.5

LN: 64.7

2014

DT: 1,006.7

LN: -(161.5)

2015

DT: 1,487.1

LN: 379.2

2016

DT: 1,751.2

LN: 174.8

2017

DT: 1,950.76

LN: -(220)

2018

DT: 2402.3

LN: 280

2019

Chỉ tiêu: 4600

LN: 1300



Cơ Cấu Nhân Sự

2010

Dev: 2

Sales: 0

2011

Dev: 3

Sales: 0

2012

Dev: 4

Sales: 0

2013

Dev: 4

Sales: 1

2014

Dev: 9

Sales: 1

2015

Dev: 6

Sales: 1

2016

Dev: 6

Sales: 1

2017

Dev: 8

Sales: 1

2018

Dev: 10

Sales: 1

2019

Dev: 6

Sales: 5



Chúng tôi có thể giúp gì ?

 Chuẩn hóa qui trình.

 Tiết kiệm chi phí

 Giảm rủi ro.

 Tăng năng suất nhân viên.

Using

 Barcode, RFIC Control, IoT Device.

 Web Management System.

 Mobility System.



Khách Hàng



TKELog – Giải pháp Hệ sinh thái phần mềm Logistics 3PL

TKELog
WMS

TMS

ONP

Social

Mobility
Customer Website

Finance Report

Auto Tools, Risk Data Management

Giao tiếp VNACCS ECUS (Thái Sơn)

Hải quan điện tử (Kế hoạch 4098)

API Gateway 3rd



Giải Pháp WMS

Chủ Hàng Nhân Viên Kho
Mục Tiêu 
Quản Trị

Mục Tiêu 
Tự Động Hóa

HỆ THỐNG TKELOG WMS

HẠ TẦNG: BARCODE, SMARTPHONE, SERVER



Giải Pháp WMS (1)

Nhập
Hàng

Put 
Hàng

Auto Put Auto Pick Auto Let Down

General 
Report KPI Report Sản Lượng

Report
Realtime
Report

Risk 
Management 

Report

Phân Quyền Tính Năng Phân quyền đa kho Phân quyền đa khách hàng

Vị Trí Xuất
Hàng

Soạn
Hàng

Xếp
Tài

Barco
de 

Apps



Qui trình TMS dành cho vận tải nội địa

Shipment Planning Excutive Billing Khác

Shipment
- Nhận shipment từ excel, API

- Import hay auto nhận vào TMS

Planning
- Bảng điểu khiển điện tử

- Xếp tour cho các xe trên bản điều khiển

- In lệnh điều xe

Excutive
- Bản đồ nhật ký checkin xe qua apps.

- Bảng điều khiển điện tử.

- Check in, hoàn thành shipment qua apps tài xế

Billing
- Nhập thông tin chi phí từng hành trình của xe

- Tự động tính phí với hợp đồng chuẩn.

- Nhập thông tin phí dịch vụ với các shipment không tính tự động
được.

- Bảng tính phí tổng hợp cuối tháng cho khách hàng.

Khác
- Cảnh báo hạn đăng kiểm, bảo
dưỡng.

- Quản lý lịch bảo trì, bảo
dưỡng xe, vật tư vận tải.

- Bảng ước tính lãi lỗ hoạt động xe.



Qui trình hàng xuất TMS dành cho đầu kéo container XNK

Booking Lấy Rỗng Báo xuất Hạ hàng Chi phí

Booking
- Nhận booking từ khách hàng.

- Nhập hay import vào TMS

Lấy Rỗng
- Bảng điểu khiển điện tử

- Lên kế hoạch lấy rỗng.

- Điều tour lấy rỗng, giao cont.

Báo xuất
- Bảng điều vận điện tử.

- Nhận lệnh báo xuất xong. Chuyển qua kế hoạch chờ hạ

Hạ hàng
- Bảng điều khiển điện tử.

- Điều tour hạ hàng kết hợp lấy rỗng hoặc lấy hàng.

- Hoàn thành quá trình điều, Chuyển qua chờ vô sổ tàu và TLHQ.

Chi phí
- Giải trừ chi phí theo cont.

- Chụp hình, nhập cont qua mobile apps.

- Báo cont cho khách hàng.

- Tự tính phí dịch vụ theo hợp
đồng.
- Tự nhập phí dịch vụ với các
booking tự động tính.

- Tự động ra bảng tính phí cuối
tháng, bảng kê hóa đơn cho
KH.

- Bảng ước tính lãi lỗ hoạt
động xe.

- Chụp hình sự cố (nếu có) qua apps.

- Chụp hình sự cố (nếu có) qua apps.



Qui trình TMS dành cho các Nhà Phân Phối

Orders Planning Excutive Billing Khác

Orders
- Nhận order từ sales.

- Import hay auto nhận vào TMS

Planning
- Tự phân bổ đơn đến các hub con (nếu có)

- Lên kế hoạch điều hàng, xếp xe

- In lệnh điều xe

Excutive
- Bản đồ nhật ký checkin xe qua apps.

- Bảng điều khiển điện tử theo dõi thực thi

- Check in, hoàn thành shipment qua apps tài xế

Billing
- Nhập thông tin chi phí phát sinh.

Khác
- Cảnh báo hạn đăng kiểm, bảo
dưỡng.

- Quản lý lịch bảo trì, bảo
dưỡng xe, vật tư vận tải.

- Bảng tổng hợp chi phí hoạt động xe, tài xế.

- Báo hoàn thành orders cho phòng sales.

- Bản điều khiển điện tử cho kế hoạch.



Qui trình TMS dành cho các chành xe nhận hàng lẻ

Shipment Planning Excutive Billing Khác

Shipment
- Nhập shipment hay nhận từ web

- Tự động tính giá tiền mỗi shipment

Planning
- Bảng điểu khiển điện tử.

- Gom đơn, xếp tour trên bản điều khiển

- In lệnh điều xe

Excutive
- Bản đồ nhật ký checkin xe qua apps.

- Bảng điều khiển điện tử.

- Check in, hoàn thành shipment qua apps tài xế

Billing
- Nhập thông tin chi phí từng hành trình của xe

Khác
- Cảnh báo hạn đăng kiểm, bảo
dưỡng.

- Quản lý lịch bảo trì, bảo
dưỡng xe, vật tư vận tải.

- Bảng ước tính lãi lỗ hoạt động xe.



Thank You
Phạm Văn Tiên
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