THILOGI ứng dụng phần mềm STM trong vận tải nông sản
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Sau thời gian nghiên cứu về tính khả thi và hiệu quả ứng dụng, đầu tháng 8/2022, THILOGI đã chính thức hợp tác với Công ty Giải
pháp Chuỗi cung ứng Smartlog triển khai giải pháp quản lý vận tải (STM) trong giao nhận, vận chuyển nông sản .
Phần mềm STM giúp quản lý quy trình vận tải xuyên suốt từ lập đơn hàng, xây dựng kế hoạch vận chuyển, kết nối, tương tác thông
tin giữa các bên đến giám sát đội xe… một cách chặt chẽ, hiệu quả và kịp thời cảnh báo các vấn đề phát sinh trong quá trình vận
chuyển, từ đó nâng cao chất lượng, đảm bảo tính an toàn và tiến độ vận tải nông sản.

Ứng dụng phần mềm STM là tiền đề để THILOGI triển khai quản lý kho bãi thành phẩm bằng phần mềm giải thuật thông tin SWM
và sàn giao dịch vận tải STX nhằm tối ưu hóa việc khai thác và vận hành kho bãi, nâng cao năng lực vận chuyển của đội xe. Để
từng bước chuyển đổi số trong hoạt động logistics, thời gian tới, THILOGI sẽ nghiên cứu và đưa vào vận hành các phần mềm như:
Eport - Cổng thông tin điện tử cảng Chu Lai, phần mềm Forwarder F.A.S.T PRO, Camera AI, quản lý dịch vụ kho bãi, xe thành
phẩm…

Để ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác chuỗi dịch vụ, THILOGI đã nghiên cứu, cập nhật các xu hướng
công nghệ mới trong ngành logistics; phối hợp với các công ty phần mềm hàng đầu Việt Nam như: Bravo, PL, Adsun, Smartlog,
Portlogics… nghiên cứu, phát triển các phần mềm phù hợp với thực tiễn; tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự thành thạo công nghệ
thông tin.

