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

Naâng cao hieäu quaû kinh doanh
Phương pháp tiếp cận truyền thống để quản lý kho thường tập 
trung và o việc đảm bảo các quá trình bên trong bốn bức tường 
của nhà  kho hoạt động một cách trôi chảy nhất. Đ iều nà y là  cần 
thiết nhưng không đủ để đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh 
doanh ngà y nay.

VớiVới tốc độ và  tính chất kinh doanh toà n cầu hiện nay, điều cần 
thiết là  phải vượt qua phạm vị bốn bức tường của nhà  kho và  
chia sẻ thông tin thực hiện theo thời gian thực với sản xuất, 
cung ứng và  giao vận. Đ ây là  chìa khó a để tạo nên giá trị của 
chuỗi cung ứng từ khái niệm đến khách hà ng. Các công ty mà  
có  thể thực hiện thà nh công việc chuyển đổi nà y sẽ có  một vị 
thế tốt hơn để nâng cao lợi nhuận, khả năng cạnh tranh và  phát 
triển.triển.

Kinh nghieäm trieån khai
Smart warehouse được triển khai ở nhiều doanh nghiệp lớn, tập 
đoà n đa quốc gia, hỗ trợ song ngữ Anh – Việt. Smart Warehouse 
là  một tập hợp các giải pháp hướng khách hà ng, đã được chứng 
minh đáp ứng đầy đủ yêu cầu hoạt động của một chuỗi cung 
ứng.

BênBên trong nhà  kho, nó  cung cấp các chức năng tốt nhất để đạt 
được sự xuất sắc trong hoạt động. Bên ngoà i nhà  kho nó  tạo ra 
giá trị bằng cách mở rộng khả năng kho và  nâng cao hiệu quả 
đầu tư. 

SmartSmart Warehouse được xây dựng theo kiến trúc khách/chủ, lập 
trình theo mô hình ba tầng dựa trên nền tảng công  nghệ hiện 
đại, phù hợp với sự thay đổi liên tục không thể tránh khỏi trong 
hoạt động kinh doanh. Bạn sẽ không bao giờ bị khó a và o các 
phiên bản hiện tại, rất khó  để nâng cấp hoặc bị giới hạn bởi tính 
năng của hệ thống mà  không thế đáp ứng được nhu cầu thay đổi 
trong tương lai. 



“  Với các doanh  ngh iệp s ản xuất và k inh  doanh  h àng h óa, q uản lý k h o và ch uỗi cung ứng h iệu q uả là vấn đề 
s ống cò n. Dò ng ch ảy vật ch ất từ nguyên vật liệu đầu vào tới k h âu s ản xuất ra s ản ph ẩm  và ph ân ph ối ra th ị 
trường ph ải được k iểm  s oát s ao ch o s ự luân ch uyển đó là liên tục và m ức tồn k h o luôn là tối ưu. Sm art W are-
h ous e k h ông ch ỉ cung cấp các ch ức năng k iểm  s oát giao dịch  nh ập – xuất k h o m à cò n tương tác với các tiến 
trình  th u m ua, s ản xuất và ph ân ph ối h àng h óa ra th ị trường. Nh ờ vậy doanh  ngh iệp có th ể k iêm  s oát và điều 
độ toàn bộ ch uỗi cung ứng của m ình  m ột cách  dễ dàng và h iệu q uả. ”

Quaûn lyù mua haøng
Smart Warehouse hỗ trợ xây dựng kế hoạch mua hà ng, quyết 
định đặt hà ng thông qua các báo cáo phân tícht tồn kho và  
thông tin cảnh báo lượng hà ng thiếu hụt theo chính sách tồn 
kho.

SmartSmart Warehouse cho phép bạn cập nhật thông tin đơn hà ng 
của bộ phận thu mua, theo dõi trạng thái và  quá trình cung cấp 
của các đơn đặt hà ng. Chương trình cho phép khởi tạo phiếu 
nhập kho từ thông tin đơn đặt là m tăng độ chính xác và  giảm 
thời gian nhập liệu. Ngoà i ra chương trình cò n xử lý tốt trong các 
trường hợp nhập hà ng thay thế...

NhờNhờ việc tương tác với chức năng quản lý mua hà ng mà  Smart 
Warehouse có thể báo cáo được lượng hà ng đang chuyển từ thu 
mua và  tính toán các chỉ tiêu tồn kho hiệu lực, trợ giúp cho 
quyết định sản xuất, kinh doanh.

Quaûn lyù baùn haøng
Smart Warehouse hỗ trợ bộ phận kinh doanh ra quyết định bán 
hà ng thông qua việc cung cấp đầy đủ thông tin về lượng hà ng 
tồn kho hiệu lực. Smart Warehouse cho phép bạn cập nhật 
thông tin đơn hà ng của bộ phận kinh doanh, theo dõi trạng thái, 
quá trình cung ứng của các đơn bán hà ng. 

Quaûn lyù saûn xuaát
Thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về sản 
lượng bán hà ng dự báo, tồn kho thà nh phẩm và  nguyên vật liệu, 
chương trình hỗ trợ việc xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý nhất 
cho từng giai đoạn.

SmartSmart Warehouse cho phép cập nhật và  quản lý định mức tiêu 
hao nguyên vật liệu của mỗi sản phẩm cần sản xuất, nhờ vậy 
việc xuất kho nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nhanh chóng và  
chính xác.

Chương trình cho phép khởi tạo phiếu xuất kho từ thông tin đơn 
bán hà ng là m tăng độ chính xác và  giảm thời gian nhập liệu. 
Ngoà i ra chương trình cò n xử lý tốt trong các trường hợp xuất 
hà ng thay thế...

Quaûn lyù kho
Smart Warehouse hỗ trợ nhiều loại giao dịch nhập xuất khác 
nhau như mua bán hà ng hóa, luân chuyển, khuyến mãi, hà ng 
trả lại…

Chúng tôi thiết kế các giao diện đặc thù cho mỗi loại giao dịch 
nhập-xuất kho, để sao cho thông tin tham chiếu giữa các phân 
hệ chức năng liên quan được đầy đủ và  tiện lợi nhất.

GiaoGiao diện quản lý giao dịch đem đến cái nhìn tổng quan về trạng 
thái của chuỗi cung ứng: các đơn hà ng đang xử lý, hà ng đang 
chuyển, các giao dịch mới phát sinh…

TrongTrong khi đa số các giải pháp nội địa chỉ cho phép đưa và o 
chính sách tồn kho theo số lượng, Smart Warehouse cho phép 
cập nhật chính sách tồn kho theo ngà y với 3 mức thấp, cao và  
cảnh báo. Rõ rà ng với tốc độ luân chuyển liên tục thay đổi thì 
chỉ tiêu tồn kho theo ngà y tối ưu hơn rất nhiều so với theo số 
lượng cố định.

CácCác chức năng khác như theo dõi luân chuyển, kiểm kê, đối 
chiếu và  điều chỉnh tồn kho… đều được thiết kế để đáp ứng các 
yêu cầu khắt khe của các nhà  quản lý quốc tế.



Coâng ty Hieän Ñaïi
Th ành  lập từ năm  2004 , k iên trì th eo đuổi m ục tiêu xây  dựng 
và cung cấp các giải ph áp có tính  ch iến lược dài h ạn.

Công ty  H iện Đại cam  k ết cung cấp dịch  vụ ch u y ên  ngh iệp lâu 
dài, đồng h ành  cùng doanh  ngh iệp, đảm  bảo th ực h iện th ành  
công các m ục tiêu k inh  doanh  của h ọ.

Coâng Ty CP Phaàn Meàm Quaûn Lyù Hieän Ñaïi
Website : www.hiendai.com.vn
Địa chỉ : nhà B1-4 khu đô thị 54, ngõ 85, Hạ Đình, Thanh 

Xuân, Hà Nội

Email : sale@hiendai.com.vn  /  contact@hiendai.com.vn

Điện thoại : 04.2210.7136

An toaøn - hieäu naêng cao
Sm art W areh ouse được th iết k ế để đáp ứng việc q uản lý các 
ch uỗi cung ứng rộng lớn th ông q ua m ôi trường Internet. Vì vậy , 
ch ất lượng của giải ph áp được q uan tâm  đến từng ch i tiết, các 
giải ph áp k ỹ th uật được cân nh ắc k ỹ lưỡng đảm  bảo ch o sự 
th ành  công của dự án.

GiảiGiải ph áp ph ân k ỳ dữ liệu th ông m inh , ch o ph ép tính  toán liên 
năm , nh anh  ch óng k h ông bị ảnh  h ưởng bởi độ lớn của cơ sở dữ 
liệu.

Ph ânPh ân q u y ền đa ch iều: th eo nh óm  người sử dụng, th eo từng biểu 
m ẫu ch ức năng, th eo ph ạm  vi dữ liệu, nh ờ đó h ệ th ống được sử 
dụng bởi rất nh iều tác nh ân nh ư:  bộ ph ận q uản lý k h o, ph òng 
k inh  doanh , ph òng k ế toán, ph òng k ế h oạch  sản xuất, các cấp 
q uản lý… nh ưng vẫn đảm  bảo được tính  bảo m ật, an toàn th ông 
tin.

Giải ph áp an toàn/bảo m ật dữ liệu đáp ứng các tiêu ch í k ỹ th uật 
k h ắt k h e của các tập đoàn đa q uốc gia. Cùng với th ực tế đã vận 
h ành  nh iều năm  với tốc độ đường tru y ền giới h ạn, k h oảng cách  
lớn (m áy  ch ủ triển k h ai ở nước ngoài) là m inh  ch ứng k h ông th ể 
ph ủ nh ận về m ức độ an toàn và h iệu năng của Sm art W are-
h ouse.

Th ông q ua việc gh i nh ận và tập h ợp đầy  đủ các th ông tin giao 
dịch , th ông tin dự báo/k ế h oạch … của các tiến trình  h oạt động 
k h o và các bộ ph ận trong ch uỗi cung ứng, từ đó h ệ th ống cung 
cấp m ột lượng lớn các báo cáo ph ân tích  đa dạng, nh iều ch iều, 
giúp các nh à q uản lý gần nh ư ngay  lập tức có được nh ững th ông 
tin m à m ình  m ong đợi.

CácCác báo cáo của Sm art W areh ouse được th iết k ế dựa trên nh ững 
y êu cầu th ực tiễn, từ nh ững doanh  ngh iệp đa q uốc gia và vì vậy  
nó ch ứa đựng cả nh ững công ngh ệ q uản lý tiên tiến. 

Trí tueä doanh nghieäp
Sm art W areh ouse được th iết k ế k h ông đơn th uần là th ụ động 
gh i nh ận và k iểm  soát các giao dịch  và ph ản ánh  h iện trạng k h o, 
m à để trở th ành  m ột h ệ th ống h ỗ trợ ra q u y ết định  (Busines s  
Inteligence). 
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