
TKELog TMS
Phần mềm quản lý vận tải

Solution

Your Trust Solution



TKELog giúp gì cho công ty Vận tải

Tăng 80% hiệu suất điều vận, 
báo số cont. Giảm số lượng

cuộc điện thoại điều vận xử lý
hàng ngày.

Giảm gần như 100% tỉ lệ rớt
cont do quên, sót

Giảm 95% thời gian ra bảng
tính phí cuối tháng

Đo lường KPI xe, tài xế hiệu
quả

Quản lý thuận tiện, xem report 
mọi lúc, mọi nơi



Tại sao chọn TKELog TMS ?

Phù hợp

Áp dụng những công nghệ
hiện đại đã được kiểm chứng
vào quản trị ở nhiều công ty 

vận tải lớn.

Tối ưu

Vận hành hiệu quả nhờ các
thuật toán xử lý thông minh.

Tương tác

Khách hàng và đối tác tương
tác trên cùng hệ thống: mọi

lúc, mọi nơi

Tích hợp

Tích hợp với các giải pháp
khác, thiết bị, smartphone. 



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 hàng nhập TMS dành cho đầu kéo container XNK

Bill Lấy Hàng Báo nhập Trả rỗng Chi phí

Bill
- Nhận bill từ khách hàng.

- Nhập hay import vào TMS

Lấy Hàng
- Bảng điểu khiển điện tử

- Lên kế hoạch lấy hàng.

- Điều tour lấy hàng, giao hàng.

Báo nhập
- Bảng điều vận điện tử.

- Nhận lệnh báo nhập xong. Chuyển qua kế hoạch chờ trả rỗng

Trả rỗng
- Bảng điều khiển điện tử.

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

- Hoàn thành quá trình điều, Chuyển qua chờ thanh lý.

Chi phí
- Giải trừ chi phí theo cont.

- 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.



TKELog TMS Cont áp dụng như thế nào

Bảng trắng điều
xe bằng bút lông

Bảng điều xe
điện tử tự động

Bảng theo dõi
hoạt động xe

hàng ngày

Nhật ký hành
trình

Nhận giấy cont và
điền file excel mỗi

sáng

Báo cont qua 
app

Ngồi nhập hóa
đơn, tính phí

cuối tháng

Duyệt giải trừ
 Bảng phí tức

thời

Đếm cont, tính
lương sản lượng

cuối tháng

Report sản
lượng cont mọi

lúc mọi nơi

Bảng theo dõi
đăng kiểm

Bảng cảnh báo
đăng kiểm tự

động

Ước tính dầu
bằng cách dự trù

Bảng ước tính
dầu tự động

Ghi chú tình
trạng book, cont

trên giấy

Cảnh báo rớt
cont tự động

Nhận giấy điều tại
văn phòng

Nhận lệnh qua 
app

Lưu giữ hình, 
điện thoại sự cố
qua zalo, phân

tán

Lưu giữ trên
apps, chi tiết

từng hành trình, 
book, bill

Bảng ước tính chi phí

đầu tư xe, hiệu quả tài xế

Report tự động

Cảnh báo tự động

Giải trừ tự động

Điều vận điện tử



Support

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



Hạ Tầng

Đặt tại công ty

1 CPU 8 Core (16 thread)
Ram: 16G
HDD: SSD 256G + 1TB Sata.

Đặt trên cloud của TKSolution

Miễn phí chi phí dựng.



Backup và Rủi ro khi server hư

Auto backup

Local server: 1 ngày 4 lần vào lúc: 9h, 11h, 15h, 22h.
Microsoft Azure hay server cloud khác: 24h hàng ngày.

Rủi ro khi cả 2 server cùng hư hay sập

Nếu ổ cứng còn xài được: Không vấn đề, dựng tạm lại trong vòng 1h.
Nếu ổ cứng hư hay bị ransomware: Rollback lại thời điểm gần nhất
mà dữ liệu còn.
Tồi tệ nhất sẽ phải rollback lại vào lúc 24h đêm hôm trước từ file trên
azure hay cloud khác, thời gian rollback lúc đó mất khoảng 4-12h tùy
network.



MỘT SỐ HÌNH ẢNH DEMO VỀ VẬN TẢI CONTAINER XNK



Bảng điều vận điện tử



Bảng kiểm soát báo cont vào sáng sớm



Bảng báo cont cho Khách hàng sáng sớm



Apps dành cho tài xế



Apps dành cho tài xế



Bảng theo dõi tình hình hoạt động hàng ngày



Phiếu cấp Nhiên liệu hàng ngày



Lệnh điều xe cho tài xế hàng ngày



Nhật ký hành trình



Bảng tổng hợp tour



Bảng tính phí khách hàng



Bảng kê hóa đơn



Thank You
Phạm Văn Tiên

0909 22 10 13

tienpv@tks.com.vn

www.tks.com.vn
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