
TKELog WMS
Phần mềm quản lý kho

Solution
Your Trust Solution



Giới Thiệu

9 Năm
Kinh nghiệm 40 Khách hàng

Active

- 2 Văn phòng Nam, Trung
- 12 Nhân viên

- 80 Kho – 2tr m2 Storage
- 14 đội xe cont, tải

- Thành lập: 2010

7 Logistics
Solution

- WMS
- TMS
- Customer Online Report
- ONP
- FMS
- Track & Trace System
- 3PL Social Portal



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

TKELog
WMS

TMS

ONP

Customer Website

Finance Report

Auto Tools, Risk Data Management

Giao tiếp VNACCS ECUS (Thái Sơn)

Mobility Tools

API Gateway 3rd



WAREHOUSE



TKELOG WMS



CÁC MÔ HÌNH KHO TKELOG WMS PHỤC VỤ

3PL General warehouse Kho tổng siêu thị. Kho tổng chuỗi cửa hàng Kho tổng chuỗi CVS.

Kho hàng JIT Kho hàng lẻ last mile Kho hàng đặc thù kiểm soát Shelf-Life:
Hóa chất, vật tư y tế, dược, bánh kẹo,
Café,….

Kho spare parts



KPI KHO HÀNG CÓ NHIỀU ĐƠN NHỎ LẺ

< 20 
phút / 

DO

Thời gian hoàn thành
Pick 1 DO 5 – 20ph

> 99% 
chính

xác tồn

Số tồn gần như chính xác
tuyệt đối nếu loại trừ sai
sót từ con người.

Vị trí
chính
xác > 
95%

Vị trí hàng chính xác cao
nếu loại trừ sai sót từ con
người

10.000 
transaction / ngày

Áp dụng Barcode 
100%

Master data 
30.000 SKU

Kết hợp dễ dàng
với hệ thống khác



NĂNG LỰC XỬ LÝ KHO KHI ÁP DỤNG WMS

2 XLCT Nhập 4 XLCT Xuất 60 NV Soạn Hàng 3 Điều phối kho

30 Pallet mover8 Reach Truck 52 Hand Pallet Mover

200+ 
Inbound

1300+ 
Outbound

19000+ 
Carton 

Pick

600+ 
Pallet 

Letdown

600+ 
Pallet

Inbound

15 Forklift



Kiểm soát luồng hàng hóa từ nhập --> ra khỏi kho

Receiving Put Away Storage Picking Delivery

Receiving
- Nhận excel, API, EDI từ khách hàng

- Kiểm, nhận hàng

- In phiếu nhập, GR

Put Away
- Dán LPN, Carton ID

- Auto put

- Đưa hàng vào kệ

Storage
- Khóa, mở vị trí hàng

- Kiểm soát trạng thái hàng

- Ghi chú chung về lô hàng

- Đảo chuyển vị trí

- Letdown vị trí

Picking
- Nhận excel kế hoạch xuất từ khách hàng

- Auto pick, Auto Letdown

- In phiếu letdown cho ReachTruck

- In phiếu pick cho nhân viên soạn hàng

- Điều phối kho xác nhận hoàn thành qui trình pick hàng

- Xác nhận letdown xong bằng smartphone

Delivery
- Kiểm hàng, xác nhận hàng ra kho

- Packing hàng.

- In phiếu xuất kho.



Hỗ trợ đầy đủ mẫu biểu in

4 Nhập kho,

- Phiếu kiểm hàng (Tally sheet)

- Phiếu nhập kho (Receiving Note)

- Pallet Label

Putaway 4 Soạn hàng,
Xuất hàng

- Phiếu soạn hàng (Picking List)

- Phiếu kiểm hàng (Tally sheet)

- Phiếu hạ pallet (Letdown List)

- Phiếu xuất kho (Delivery Note)- LPN

- Hỗ trợ đầy đủ tất cả các phiếu in ấn nhập xuất cho các bên liên quan ký.



HỖ TRỢ NHẬP LIỆU TỪ NHIỀU NGUỒN

EDI Excel XML JSON

FTP Web Service API Mail



Hỗ trợ barcode, Mobile Apps

Nhập hàng Quản lý kho Xuất hàng

- Kiểm và nhập hàng. - Xác nhận hàng lên kệ.

- Di chuyển vị trí hàng.

- Xác nhận pick hàng xong.

- Kiểm hàng xuất.

- Xác nhận Let down xong.

- Dữ liệu hàng kho được quản lý thời gian thực, chính xác.

- Giảm giấy tờ.

- Tăng hiệu suất vận hành kho.



Đa Kho, Đa Chủ Hàng

- 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



Tăng hiệu suất qui trình nhập hàng

Kế hoạch nhập Kiểm hàng bằng
barcode Auto Put

Xác nhận hàng
lên kệ bằng

barcode

- Đưa hàng vào kệ nhanh vì chỉ định, tiết kiệm thời gian cho xe nâng.

- 8 chiến lược Auto put.

- Áp dụng AI xử lý.

- Kiểm soát trạng thái hàng nhập thời gian thực.

- Kiểm soát vị trí trống dễ dàng.



Tăng hiệu suất qui trình xuất hàng

Kế hoạch xuất Auto Pick
Xác nhận pick 

xong bằng
barcode

Kiểm hàng bằng
barcode

- FIFO hoặc LIFO.

- Tự tìm vị trí

- Pick chỉ định: Life, Batch, PO….

- Hỗ trợ cơ chế Let down.

- Tăng tốc độ XLCT lên hàng chục lần.
- Tìm hàng nhanh chóng, chính xác, đúng tiêu chí yêu cầu từ chủ hàng.



Hỗ trợ KPI kiểm soát qui trình xử lý kho

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



Báo cáo khách hàng thời gian thực

WMS Auto Sync Online Report

- Xử lý nghiệp vụ tại kho - Đồng bộ data lên Internet. - Công cụ tra cứu Report dành cho chủ hàng

- Kế toán có data sản lượng tức thời, có thể tính toán chi phí bất cứ lúc nào.
- Chủ hàng theo dõi tình trạng hàng hóa tại kho trực tuyến.



Hỗ trợ nhiều mẫu Report cho việc quản trị

8 Report
Chi tiết 9 Report

Vận hành 6 Report
KPI

9 Report
Rủi ro 8 Report

Master Quản Trị



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



DEMO



1. Dashboard



2.1. Nhập hàng –Kế hoạch nhập



2.2 Nhập kho – 2.2 Quét barcode nhận hàng



2.3 Nhập hàng - Dán LPN, hoặc Carton ID



2.4 Putaway hàng lên kệ



2.5 Nhập hàng – Các mẫu phiếu in
Phiếu kiểm hàng nhập

Pallet Detail



Phiếu nhập kho
LPN



3.1. Quản lý kho - Đảo chuyển pallet bằng barcode



3.2 Quản lý kho - Khóa, Đổi trạng thái hàng



4.1 Xuất kho - Kế hoạch xuất





4.2 Xuất hàng – Auto Allocate hàng



4.3 Pick hàng bằng barcode



4.4 Xuất hàng - Xác nhận hàng ra kho bằng barcode



4.5 Xuất hàng – Các mẫu phiếu in 









5.1. Report KPI Report



Report KPI soạn hàng

Report KPI nhập hàng



Report KPI xuất hàng



5.2 Operation Report





5.3 Billing Report



Thank You
Phạm Văn Tiên
0909 22 10 13

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