
 

 

App-Shipping 
Phần mềm ứng dụng 

  

 

Giới thiệu 
Phần mềm Ứng dụng App-Shipping 
được xây dựng với mục đích đơn giản 
hóa quá trình vận chuyển hàng hóa từ 
điểm giao đến điểm nhận. 

App-Shipping cung cấp công cụ, tiện 
ích hỗ trợ quản lý đơn hàng vận chuyển 
một cách thuận tiện mang lại hiệu suất 
và hiệu quả cho doanh nghiệp: 

1. Bảng điều khiển hợp nhất: Thông 
tin dữ liệu quan trọng hiển thị trực 
quan. Bảng chỉ số hiển thị thông tin 
đơn hàng, trạng thái đơn hàng tiếp 
nhận cho phép xem nhanh các số 
liệu thống kê quan trọng. 

2. Truy vết đơn hàng: Tính năng 
quét mã QR-Code dành riêng biệt 
cho mỗi đơn hàng giúp cập nhật vị 
trí và trạng thái đơn hàng. 

3. Phân tích dữ liệu hoạt động: Dựa 
trên thông tin dữ liệu thống kê báo 
cáo từ hoạt động hằng ngày, cung 
cấp các công cụ tiện ích phân tích để 
hỗ trợ quản lý và ra quyết định. 

4. Tối ưu hóa các kênh phân phối: 
Hỗ trợ cập nhật thông tin điều 
chuyển đơn hàng đến các đại lý 
phân phối. Cung cấp kênh đăng ký 
liên kết giữa các đại lý phân phối để 
tạo nên mạng lưới kết nối mở rộng. 

Phần mềm ứng dụng App-
Shipping đảm bảo tính thuận tiện 
cho việc khởi tạo đăng ký, giao 
nhận và điều phối đơn hàng một 
cách nhanh chóng. Phục vụ hỗ trợ 
nhà quản lý, nhân viên, đối tác và 
khách hàng có đầy đủ thông tin dữ 
liệu được thể hiện thông qua hệ 
thống thống kê báo cáo tổng quan, 
chi tiết về trạng thái đơn hàng một 
cách trực quan. 

Tính năng cho Khách hàng: 

• Đăng ký tài khoản dễ dàng 
• Truy cập nhanh chóng tiện lợi 
• Tra tìm cửa hàng thuận tiện 
• Lên lịch gửi hàng dễ dàng 
• Cập nhật tiến độ đơn hàng thuận tiện 

Tính năng cho Cửa hàng: 

• Công cụ quản lý thông tin khách hàng 
• Tính năng khởi tạo và quản lý đơn hàng 
• Đăng ký danh sách cửa hàng điều chuyển 
• Giám sát tiến độ đơn hàng 
• Thống kê báo cáo 

Nghiệp vụ ngành logistics rất đa dạng, với những 
mảng ghép khác nhau trong chuỗi cung ứng 
Logistics. App-Shipping với mong muốn hỗ trợ 
cung cấp công cụ quản lý đơn giản nhưng mang 
lại hiệu suất để gia tăng khả năng quản lý đa 
chiều: Quản lý đơn hàng; Quản lý phân phối & 
Quản lý hiệu suất. 

Tính năng mở rộng: 

• Thông báo đa dạng (Notifications: Email, SMS, 
Viber, Zalo, Whatsapp, …) 

• Hành trình đơn hàng (MAP) 
• Cổng thanh toán (Trong nước: VNPTPay/ Zalopay/ 

Momo/…; Quốc tế: Paypal/ Credit Card/…) 
• Nền tảng di động (MobileApp: Android/ iOS) 


