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Warehouse and Transportation Consultant service

Warehouse and Transportation Consultant service

AIT solution Co.,Ltd.

Warehouse consultant
AIT Solution เรารับเป็ นทีป่ รึกษา ออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทางานด ้าน
1. คลังจัดเก็บสินค ้าทัว่ ไป
2. คลังกระจายสินค ้า (Distribution Center)
3. คลังสินค ้าเพือ่ การผลิต (Manufacturing warehouse)
บริการของเราประกอบด ้วย
 ปรึกษาวางแผนออกแบบขบวนการต่างๆในคลังสินค ้า






Warehouse project manager

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทางานในคลังสินค ้า
ปรึกษาและออกแบบเรือ
่ งการนาเทคโนโลยีมาให ้ในคลังสินค ้า
ปรึกษาและออกแบบการส่งข ้อมูล (data integration) ระหว่างคลังสินค ้ากับ
ลูกค ้า
เราช่วยระบุปัญหาและนาเสนอแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ จัดทาเอกสารขบวนการทางานและ
คาเสนอแนะต่างๆอย่างเป็ นมาตรฐานและเป็ นระบบเพือ
่ ให ้คุณสามารถนาไปใช ้งานได ้จริง
และติดตามแผนงานเพือ
่ ให ้การเปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
้ บรรลุผล

…………………………………………………………………………….
Logistics Consultant
ไม่มใี ครเข ้าใจธุระกิจของคุณดี
เท่าตัวคุณเอง AIT Solutions
รับฟั งทุกปั ญหาและความ
ต ้องการของคุณ

เน ้นบริการให ้คาปรึกษาและแนะนาการนาเทคโนยีและซอฟแวร์ทางด ้านโลจิสติกส์เพือ
่
ปรับปรุงงานด ้าน
 การจัดเส ้นทางการขนส่งสินค ้า (Route planning)
 การจัดตารางการขนส่ง (Scheduling planning)
 ติดตามสถานะสินค ้า (Tracking and trace)
เพือ
่ ช่วยเพิม
่ ประสิทธิภาพและลดต ้นทุนการบริหารการขนส่ง ระบุปัญหาและนาเสนอ
แนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ช่วยปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่างๆเพือ
่ ลดความซับซ ้อนของ
ระบบงานและเพือ
่ ช่วยลดต ้นทุนการจัดจัดส่ง ลดการส่งคืนสินค ้าเพือ
่ เพิม
่ ความมั่นใจให ้กับ
ผู ้ใช ้บริการของธุรกิจคุณ
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As-Is To be Gap analysis

หากคุณกาลังประสบปั ญหา การ
ทางานในคลังสินค ้าไม่เป็ นระบบ
ขาดเอกสารแนวทางการปฏิบต
ั งิ าน
ต ้นทุนสูง ระยะเวลาในการจัดส่ง
นาน ลองโทรมาคุยกับเรา

การวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทางานแบบ As-Is and To-Be เป็ น
วิธก
ี ารทีเ่ ราใช ้ในการให ้คาแนะนาและเสนอแนะกับลูกค ้าซึง่ กระบวนการนีจ
้ ะ
ทาให ้เรามองเห็นสถานการณ์ปัจจุบน
ั จากนัน
้ จะนาเสนอการเปลีย
่ นแปลง
ปรับปรุงในอนาคตว่าจะมีประสิทธิภาพเพิม
่ ขึน
้ อย่างไร
As-Is คือรายละเอียดของกระบวนการทางานทีด
่ าเนินการในปั จจุบน
ั ซึง่ เป็ น
การเก็บข ้อมูลการทางานปั จจุบน
ั เพือ
่ ใช ้ในการวิเคราะห์ปัญหาซึง่ ทางเราจะ
ใช ้เป็ นพืน
้ ฐานในการปรับปรุงขบวนการทางานและข ้อเสนอแนะต่างๆให ้กับ
ลูกค ้า (To-Be Report)

……………………………………………………………………….

As-Is
To be

As-Is Report

To be process
report

Deliverable

•
•

As-Is To be report
Solutions support

ทาไมต ้องเป็ นเรา
As-Is and To-Be เป็ นวิธก
ี ารที่



เราใช ้ในการให ้คาแนะนาและ
เสนอแนะกับลูกค ้าซึง่ จะทาให ้เรา
มองเห็นสถานการณ์ปัจจุบน
ั
เปรียบเทียบกับอนาคตว่าจะมี
ประสิทธิภาพเพิม
่ ขึน
้ อย่างไร





่ วชาญและมีประสบการณ์ทางด ้าน
เรามีบค
ุ คลากรทีม
่ ค
ี วามเชีย
Warehouse แลt Transportation ซึง่ เคยทางานอยูใ่ นบริษัท
้ นาของโลก
ด ้าน Logistics and Supplier chain ชัน
เรามีประสบการณ์ในการวางระบบงานคลังสินค ้า (Warehouse
Management System และระบบบริหารการจัดส่ง
(Transportation Management System) กับหลายซอฟแวร์ซงึ่
เป็ นทีย
่ อมรับในธุรกิจว่าเป็ นระบบทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
เรามีประสบการณ์ในการให ้คาปรึกษากับธุรกิจการผลิตและค ้าส่ง
ขนาดใหญ่ทัง้ ในและนอกประเทศ
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สงิ่ ทีท
่ า่ นจะได ้รับ





หากท่านกาลังมองหาทีป่ รึ กษาลอง
โทรมาหาเราที ่

เอกสารการวิเคราะห์และปรับปรุงการทางาน As-Is and To-Be
report
เอกสารการปรับปรุงการทางาน ขบวนการทางานอย่างเป็ นระบบ
ติดตามและปรึกษาเพือ
่ ให ้แผนงานบรรลุผล
คาแนะนาเพิม
่ เติมอืน
่ ๆ

ติดต่อสอบถาม
ั่ จากัด
บริษัทเอไอที โซลูชน
747/93 หมู่ 7 บางนา-ตราด กม 10 ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
โทร.+66 02 186 9311, +66 089 530 1258
e-mail sale@aitsolution.co.th
www.aitsolution.co.th
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