TM4sme
ิ ค ้าเพือ
ระบบจัดสง่ สน
่ ธุรกิจ SMEs

ภาพรวมของระบบ TM4sme
TM4sme เป็ นระบบวางแผนการจัดส่งสินค ้าแบบกาหนดเส ้นทางล่างหน ้า (Fixed
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route) สามารถทางานร่วมกับระบบบริหารคลังสินค ้าและระบบศูนย์กระจายสินค ้า
หรือการงานแบบ stand alone
TM4sme มีความสามารถหลักๆ ดังนี้
 กาหนดตารางจัดส่งและการจัดเส ้นทางเดินรถล่วงหน ้า (Trips
scheduling)
 คานวนจานวนรถทีต
่ ้องใช ้ในแต่ละเส ้นทางจากปริมาตรสินค ้าทีต
่ ้องจัดส่ง
(Load planning)
 ออกใบจัดส่งสินค ้า (Trips sheet)
 คานวนค่าจัดส่งแบบเหมาเทีย
่ ว (Trip rate) ระยะทาง (Distance rate)
ปริมาตร (Volume rate) และน้ าหนัก
 ระบบ เอกสารพิสจ
ู น์การส่งมอบ (POD)
 รายงานการจัดส่ง

การงานแบบ stand alone
TM4sme แบบ Stand alone สามารถรับคาสัง่ ในการจัดส่งสินค ้า (DO) โดยการ
สร ้างผ่านระบบ หรือ import จากไฟล์รป
ู แบบต่าง ๆ เช่น .txt .xml เป็ นต ้น

การทางานแบบ stand alone
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หน ้า 2

การทางานรวมกับระบบ ERP หรือ ระบบริหาร
ิ ค ้า WMS
คลังสน

สามารถทางานทางานรวมกับ
ระบบ ERP หรือ ระบบริหาร
คลังสินค ้า WMS โดยระบบ

data interfacing

TM4sme แบบ Stand alone สามารถรับคาสัง่ ในการจัดส่งสินค ้า (DO) โดย
ระบบ Data interfacing ซึง่ สามารถจัดการได ้ 2 รูปแบบ คือ
 รูปแบบทีแ
่ รก รับคาสัง่ ในการจัดส่งสินค ้า จากระบบ ERP หรือ
WMS แล ้วทาการคานวนจานวนรถ คานวนตารางและเส ้นทางการ
จัดส่ง
 รูปแบบทีส
่ อง เป็ นการรับคาสัง่ ในการจัดส่งสินค ้า จากระบบ ERP
จากนัน
้ ทาการคานวนจานวนรถ คานวนตารางและเส ้นทางการจัดส่ง
และส่งคาสัง่ ในการจัดส่งสินค ้าให ้ WMS เพือ
่ ทาการ pick งาน

คุณสมบัตข
ิ องโปรแกรม 1

ควบคุมกระบวนการจัดส่งสินค ้าให ้มี
ประสิธภ
ิ าพและทันเวลา โดยต ้นทุน
ค่าจัดส่งทีค
่ ุ ้มค่า

คุณสมบัตข
ิ องโปรแกรมประกอบด ้วย Function ในการทางานดังนี้
 กาหนดตารางจัดส่งและการจัดเส ้นทางเดินรถ (Trips
scheduling)
 คานวนตารางการจัดส่ง รับสินค ้า จากตารางการเดินรถ
(Fixed route)
 ปรับเปลีย
่ น ย ้าย หรือรวมตารางการจัดส่งจากหลายๆ
เส ้นทางได ้
 การคานวนจานวนรถทีใ่ ช ้ขึน
้ สินค ้า (Load planning)
 คานวนจานวนรถทีต
่ ้องใช ้ในแต่ละเส ้นทางจากปริมาตร
สินค ้า (Volume) ทีต
่ ้องจัดส่ง
 คานวนจานวนรถตามประเภทรถทีก
่ าหนดไว ้ในแต่ละ
เส ้นทางและเวลา
 ปรับเปลีย
่ น ย ้าย หรือรวมสินค ้าจากหลายๆเส ้นทางไว ้ใน
รถคันเดียวได ้
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ใบจัดส่งสินค ้า
 พิมพ์ใบจัดส่งสินค ้า (Trips sheet) และติดตามสถานะการ
จัดส่ง
คานวนค่าจัดส่ง
 แบบเหมาเทีย
่ ว (Trip rate)
 แบบระยะทาง (Distance rate)
 แบบคานวณจากปริมาตร (Volume rate) และ
 แบบคานวณจากน้ าหนัก (Weight)
บริหารรถเทีย
่ วขากลับ (Backhauling)
 แสดงตารางการรับของระหว่างทาง หรือเทีย
่ วขากลับ
 พิมพ์ใบรับของ (Collection sheet) แยกจากใบส่งของ
ระบบ POD
 ตรวจรับสินค ้าปลายทางผ่านหน ้าเว็บ ออกเอกสารพิสจ
ู น์
การส่งมอบ
รายงานการจัดส่ง

รองรับการโหลดสินค้าขึ้นรถโดยใช้
PAD ระบบบาร์ โค๊ ด และ POD
ด้วย Tablet

ความต ้องการของระบบ
เครือ
่ งแม่ขา่ ยและซอฟแวร์ 2
 Microsoft Windows Server 2008 หรือใหม่กว่า
 Microsoft SQL Server 2008 หรือใหม่กว่า
เครือ
่ งลูกข่ายและซอฟแวร์
 Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า
เครือ
่ งพิมพ์
 เครือ
่ งพิมพ์เลเซอร์ทวั่ ไป
PDA
 รองรับการใช ้งานผ่าน windows CE 2

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

1

คุณสมบัตข
ิ องโปรแกรมเป็ นเพียงคุณสมบัตโิ ดยกว ้าง กรุณา
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ จากทีป
่ รึกษาระบบ
2
กรุณาสอบถามเพิม
่ เติมจากจากทีป
่ รึกษาระบบ
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