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“ Smart Warehouse ñaõ trieån khai thaønh coâng
cho taäp ñoaøn ña quoác gia taïi Vieät Nam ”

Kinh nghieäm trieån khai
Smart warehouse được triể
n khai ởnhiề
u doanh nghiệ
p lớn, tập
đoà n đa quốc gia, hỗtrợsong ngữAnh –Việ
t. Smart Warehouse
là một tập hợp các giảipháp hướng khách hà ng, đã được chứng
minh đáp ứng đầy đủyêu cầu hoạt động của một chuỗi cung
ứng.
Bên trong nhà kho, nó cung cấp các chức năng tốt nhất đểđạt
được sựxuất sắc trong hoạt động. Bên ngoà i nhà kho nó tạo ra
giá trịbằng cách mởrộng khảnăng kho và nâng cao hiệ
u quả
đầu tư.
Smart Warehouse được xây dựng theo kiế
n trúc khách/chủ, lập
trình theo mô hình ba tầng dựa trên nề
n tảng công nghệhiệ
n
đại, phù hợp với sựthay đổi liên tục không thểtránh khỏi trong
hoạt động kinh doanh. Bạn sẽkhông bao giờbịkhó a và o các

Naâng cao hieäu quaû kinh doanh
Phương pháp tiế
p cận truyề
n thống đểquản lý kho thường tập
trung và o việ
c đảm bảo các quá trình bên trong bốn bức tường
của nhà kho hoạt động một cách trôi chảy nhất. Đ iề
u nà y là cần
thiế
t nhưng không đủđểđáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh
doanh ngà y nay.
Với tốc độvà tính chất kinh doanh toà n cầu hiệ
n nay, điề
u cần
thiế
t là phải vượt qua phạm vịbốn bức tường của nhà kho và
chia sẻthông tin thực hiệ
n theo thời gian thực với sản xuất,
cung ứng và giao vận. Đ ây là chìa khó a đểtạo nên giá trịcủa
chuỗi cung ứng từkhái niệ
m đế
n khách hà ng. Các công ty mà
có thểthực hiệ
n thà nh công việ
c chuyể
n đổi nà y sẽcó một vị
thếtốt hơn đểnâng cao lợinhuận, khảnăng cạnh tranh và phát
triể
n.

phiên bản hiệ
n tại, rất khó đểnâng cấp hoặc bịgiớihạn bởitính
năng của hệthống mà không thếđáp ứng được nhu cầu thay đổi
trong tương lai.

“ Vớicác doanh ngh iệp s ản xuấtvà k inh doanh h àng h óa, q uản l
ýk h o và ch uỗicung ứng h iệu q uảl
à vấn đề
s ống cò n.Dò ng ch ảy vậtch ấttừnguyên vậtl
iệu đầu vào tớik h âu s ản xuấtra s ản ph ẩm và ph ân ph ốira th ị
trường ph ảiđược k iểm s oáts ao ch o s ựl
uân ch uyển đó l
àl
iên tục và m ức tồn k h o l
uôn l
à tốiưu.Sm artW areh ous e k h ông ch ỉcung cấp các ch ức năng k iểm s oátgiao dị
ch nh ập – xuấtk h o m à cò n tương tác vớicác tiến
trình th u m ua, s ản xuấtvà ph ân ph ốih àng h óa ra th ịtrường.Nh ờvậy doanh ngh iệp có th ểk iêm s oátvà điều
độtoàn bộch uỗicung ứng của m ình m ộtcách dễdàng và h iệu q uả.”

Quaûn lyù mua haøng
Smart Warehouse hỗtrợxây dựng kếhoạch mua hà ng, quyế
t

Chương trình cho phép khởi tạo phiế
u xuất kho từthông tin đơn

đị
nh đặt hà ng thông qua các báo cáo phân tícht tồn kho và

bán hà ng là m tăng độchính xác và giảm thời gian nhập liệ
u.

thông tin cảnh báo lượng hà ng thiế
u hụt theo chính sách tồn

Ngoà i ra chương trình cò n xửlý tốt trong các trường hợp xuất

kho.

hà ng thay thế
...

Smart Warehouse cho phép bạn cập nhật thông tin đơn hà ng

Quaûn lyù saûn xuaát

của bộphận thu mua, theo dõi trạng thái và quá trình cung cấp

Thông qua việ
c cung cấp thông tin đầy đủchính xác vềsản

của các đơn đặt hà ng. Chương trình cho phép khởi tạo phiế
u

lượng bán hà ng dựbáo, tồn kho thà nh phẩm và nguyên vật liệ
u,

nhập kho từthông tin đơn đặt là m tăng độchính xác và giảm

chương trình hỗtrợviệ
c xây dựng kếhoạch sản xuất hợp lý nhất

thờigian nhập liệ
u. Ngoà i ra chương trình cò n xửlý tốt trong các

cho từng giai đoạn.

trường hợp nhập hà ng thay thế
...
Smart Warehouse cho phép cập nhật và quản lý đị
nh mức tiêu
Nhờviệ
c tương tác với chức năng quản lý mua hà ng mà Smart

hao nguyên vật liệ
u của mỗi sản phẩm cần sản xuất, nhờvậy

Warehouse có thểbáo cáo được lượng hà ng đang chuyể
n từthu

việ
c xuất kho nguyên vật liệ
u phục vụsản xuất nhanh chóng và

mua và tính toán các chỉtiêu tồn kho hiệ
u lực, trợgiúp cho

chính xác.

quyế
t đị
nh sản xuất, kinh doanh.

Quaûn lyù kho
Smart Warehouse hỗtrợnhiề
u loại giao dị
ch nhập xuất khác
nhau nhưmua bán hà ng hóa, luân chuyể
n, khuyế
n mãi, hà ng
trảlại…
Chúng tôi thiế
t kếcác giao diệ
n đặc thù cho mỗi loại giao dị
ch
nhập-xuất kho, đểsao cho thông tin tham chiế
u giữa các phân
hệchức năng liên quan được đầy đủvà tiệ
n lợi nhất.
Giao diệ
n quản lý giao dị
ch đem đế
n cái nhìn tổng quan vềtrạng
thái của chuỗi cung ứng: các đơn hà ng đang xửlý, hà ng đang
chuyể
n, các giao dị
ch mới phát sinh…
Trong khi đa sốcác giải pháp nội đị
a chỉcho phép đưa và o
chính sách tồn kho theo sốlượng, Smart Warehouse cho phép

Quaûn lyù baùn haøng

cập nhật chính sách tồn kho theo ngà y với 3 mức thấp, cao và
cảnh báo. Rõ rà ng với tốc độluân chuyể
n liên tục thay đổi thì

Smart Warehouse hỗtrợbộphận kinh doanh ra quyế
t đị
nh bán

chỉtiêu tồn kho theo ngà y tối ưu hơn rất nhiề
u so với theo số

hà ng thông qua việ
c cung cấp đầy đủthông tin vềlượng hà ng

lượng cốđị
nh.

tồn kho hiệ
u lực. Smart Warehouse cho phép bạn cập nhật
thông tin đơn hà ng của bộphận kinh doanh, theo dõi trạng thái,

Các chức năng khác nhưtheo dõi luân chuyể
n, kiể
m kê, đối

quá trình cung ứng của các đơn bán hà ng.

chiế
u và điề
u chỉ
nh tồn kho… đề
u được thiế
t kếđểđáp ứng các
yêu cầu khắt khe của các nhà quản lý quốc tế
.

Trí tueä doanh nghieäp
Sm art W areh ous e được th iế
t k ếk h ông đơn th uần l
à th ụđộng
gh inh ận và k iể
m s oátcác giao dị
ch và ph ản ánh h iệ
n trạng k h o,
m à đểtrởth ành m ột h ệth ống h ỗtrợra q uy ế
t đị
nh (Bus ines s
Intel
igence).
Th ông q ua việ
c gh i nh ận và tập h ợp đầy đủcác th ông tin giao
dị
ch , th ông tin dựbáo/k ếh oạch … của các tiế
n trình h oạt động
k h o và các bộph ận trong ch uỗi cung ứng, từđó h ệth ống cung
cấp m ột l
ượng l
ớn các báo cáo ph ân tích đa dạng, nh iề
u ch iề
u,
giúp các nh à q uản l
ý gần nh ưngay l
ập tức có được nh ững th ông
tin m à m ình m ong đợi.
Các báo cáo của Sm artW areh ous e được th iế
tk ếdựa trên nh ững

Giảiph áp an toàn/bảo m ật dữl
iệ
u đáp ứng các tiêu ch í k ỹth uật

y êu cầu th ực tiễ
n, từnh ững doanh ngh iệ
p đa q uốc gia và vì vậy

k h ắt k h e của các tập đoàn đa q uốc gia. Cùng với th ực tếđã vận

nó ch ứa đựng cảnh ững công ngh ệq uản l
ý tiên tiế
n.

h ành nh iề
u năm với tốc độđường truy ề
n giới h ạn, k h oảng cách
l
ớn (m áy ch ủtriể
n k h ai ởnước ngoài) l
à m inh ch ứng k h ông th ể
ph ủnh ận vềm ức độan toàn và h iệ
u năng của Sm art W areh ous e.

Coâng ty Hieän Ñaïi
Th ành l
ập từnăm 2004 , k iên trì th eo đuổi m ục tiêu xây dựng
và cung cấp các giải ph áp có tính ch iế
nl
ược dài h ạn.
Công ty H iệ
n Đại cam k ế
t cung cấp dị
ch vụch uy ên ngh iệ
pl
âu
dài, đồng h ành cùng doanh ngh iệ
p, đảm bảo th ực h iệ
n th ành
công các m ục tiêu k inh doanh của h ọ.

An toaøn - hieäu naêng cao
Sm art W areh ous e được th iế
t k ếđểđáp ứng việ
c q uản l
ý các
ch uỗi cung ứng rộng l
ớn th ông q ua m ôi trường Internet. Vì vậy,
ch ất l
ượng của giải ph áp được q uan tâm đế
n từng ch i tiế
t, các
giải ph áp k ỹth uật được cân nh ắc k ỹl
ưỡng đảm bảo ch o s ự
th ành công của dựán.
Giải ph áp ph ân k ỳdữl
iệ
u th ông m inh , ch o ph ép tính toán l
iên
năm , nh anh ch óng k h ông bịảnh h ưởng bởi độl
ớn của cơs ởdữ
l
iệ
u.
Ph ân q uy ề
n đa ch iề
u:th eo nh óm ngườis ửdụng, th eo từng biể
u
m ẫu ch ức năng, th eo ph ạm vi dữl
iệ
u, nh ờđó h ệth ống được s ử

Coâng Ty CP Phaàn Meàm Quaûn Lyù Hieän Ñaïi

dụng bởi rất nh iề
u tác nh ân nh ư: bộph ận q uản l
ý k h o, ph òng

Website : www.hiendai.com.vn

k inh doanh , ph òng k ếtoán, ph òng k ếh oạch s ản xuất, các cấp

Đị
a chỉ: nhà B1-4 khu đô thị54, ngõ 85, HạĐình, Thanh

q uản l
ý… nh ưng vẫn đảm bảo được tính bảo m ật, an toàn th ông

Xuân, Hà Nội

tin.

Email : sale@hiendai.com.vn / contact@hiendai.com.vn
Điện thoại : 04.2210.7136

