
Chuyên nghiệp và đa dạng nghiệp vụ số 1 Việt Nam 

Phần mềm quản lý hàng hoá

Phát triển bởi 



Cách hệ thống quản lý hàng vận hành

Tổng quan luồng vận hành

Các mô hình hợp tác đối tác giao nhận
hàng giúp nhà xe có nguồn doanh thu
mới và chi phí không đổi 

Nguồn doanh thu mới

Gồm website quản lý hàng, app quản lý
hàng, app cho tài xế, trang web tạo đơn
cho khách và nhiều hơn nữa! 

Các sản phẩm hàng hoáNội dung
VeXeRe sẽ chia sẻ các thông tin sau:

VeXeRe hỗ trợ đa dạng dịch vụ. Bao
gồm gói Miễn phí trọn đời, không thu
bất kỳ khoản phí nào! 

Các dịch vụ



Video giới thiệu
Bạn mở link: https://youtu.be/9M_XUq87WzA
hoặc dùng điện thoại quét mã để xem video
giới thiệu nhé!



Phần mềm quản lý
bán vé online

Website quản lý
Vé xe khách

App quản lý
Vé xe khách 

Nền tảng bán vé online
lớn nhất Việt Nam 
VeXeRe.com

Hệ sinh thái
sản phẩm
của VeXeRe
Ngoài Phần mềm Gửi hàng,
VeXeRe còn có nhiều sản phầm
khác nằm trong cùng hệ sinh
thái. Các sản phẩm này đồng bộ
về mặt dữ liệu giúp chủ xe có thể
quản lý mọi thứ một cách thật
đơn giản. 
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Hệ sinh thái quản lý hàng của VeXeRe giúp bạn...
Giảm 30% chi phí vận hành

Tăng độ hài lòng khách hàng

Mở rộng nguồn doanh thu

Quy trình được tối ưu và tự động hoá giúp giảm thời
gian xử lý, hạn chế sai xót và rủi ro.  

Chuẩn hoá quy trình cùng với các dịch vụ đi kèm
giúp tăng trải nghiệm khách hàng, từ đó tăng danh
tiếng và độ uy tín của doanh nghiệm.

Tăng doanh thu đến từ việc tích hợp và hợp tác với
các đối tác vận chuyển tận nơi và toàn quốc mà
không tốn thêm chi phí mặt bằng và nhân sự.



Luồng vận hành
Mô tả các bước tạo đơn, xuất kho, vận chuyển
hàng, nhập kho, và giao nhận hàng tại văn
phòng hoặc tại nhà 



Bước 1: Nhận hàng và Xuất kho 
Khách có thể gửi hàng tại văn phòng, hoặc yêu cầu nhà xe cho xe đến lấy. Phần mềm đều
có quy trình chuẩn để hỗ trợ. Sau khi tạo đơn, đơn hàng nằm ở Văn phòng. Khi có xe đến,
nhân viên thao tác xuất kho cho hàng lên xe bằng cách chọn đơn hoặc quét mã vạch/QR. 

Lấy tận nhà

Khách gửi tại văn phòng

Tạo đơn

Văn phòng/Kho hàng

Xuất kho

Xe chở hàng/khách



Bước 2: Vận chuyển hàng
Sau khi xuất bến, xe có thể nhận hàng từ khách gửi dọc đường hoặc các văn phòng khác
trên tuyến đường. Ngoài ra, tài xế có thể dùng ứng dụng để giao hàng dọc đường 

Hàng văn phòng khác

Giao dọc đường 

Văn phòng nhậnVăn phòng gửi 

Lấy hàng dọc đường

Tạo đơn Giao hàng

Xuất kho 



Nhập kho nhận

Bước 3: Nhập kho và giao hàng
Sau khi xe chở hàng đến văn phòng nhận, nhân viên thao tác nhập kho.Tại đây, khách
hàng có thể đến nhận tại văn phòng hoặc nhà xe điều phối tài xế giao tận nhà. 

Nhận tại văn phòng

Giao tận nhà

Văn phòng nhận

Thu hộ và trả
người gửi



Bước 4: Thu tiền và đối soát 
Tiền cước hàng được thu lúc tạo đơn, lúc giao hàng, hoặc quản lý công nợ. Các báo
cáo được xây dựng theo từng giao dịch ➔ Từng nhân viên ➔ Từng văn phòng ➔
Toàn nhà xe. Do đó, báo cáo dễ dàng truy soát và có độ chuẩn xác cao. 

Các văn phòng

Nhà xe - Văn phòng chính

Các nhân viên



Các sản phẩm
quản lý hàng hoá 
Hệ sinh thái gồm nhiều sản phầm phục vụ đầy
đủ nhu cầu nhà xe và khách gửi nhận hàng 



Website gửi hàng 
Trang quản lý hàng hoá trên máy tính với các
nghiệp vụ hàng hoá từ cơ bản đến nâng cao 



Website gửi hàng

Website gửi hàng là gì?
Đây là một trang web gửi hàng, không phải cài đặt bất kỳ ứng
dụng nào trên máy tính. Do đó, chỉ cần thông tin đăng nhập,
bạn có thể quản lý từ bất kỳ đâu. 

Ai sẽ dùng phần mềm này?
Nhân viên văn phòng tạo đơn, giao hàng. 
Quản lý xem các thống kê và báo cáo để điều phối và thu tiền. 
Chủ xe xem nhanh các chỉ số vận hành theo thời gian thực.

Thiết bị hỗ trợ
Tất cả các máy tính hoặc thiết bị có thể truy cập internet. Đặc
biệt, website có thể chạy trên bất kỳ cấu hình máy nào
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Một số hình ảnh của Website gửi hàng 



Một số hình ảnh của Website gửi hàng 



Một số hình ảnh của Website gửi hàng 



Một số video thao tác trên Website gửi hàng 

Hướng dẫn tạo đơn
Link: https://youtu.be/irhTwAUsXpU

Gán nhãn cho đơn hàng 
Link: https://youtu.be/h7atAQVyGZ8

Tìm kiếm đơn hàng
Link: https://youtu.be/LrxeDrAZM8A

Gửi yêu cầu và xét duyệt 
Link: https://youtu.be/6Joaz0weAbI



App gửi hàng
Phiên bản ứng dụng của web gửi hàng để bạn có
thể thao tác mọi lúc mọi nơi 



App gửi hàng

App gửi hàng là gì?
Là phiên bản app của website gửi hàng với các tác vụ tối ưu
cho điện thoại. Ngoài ra, app còn hỗ trợ một số nghiệp vụ đặc
biệt trên website chưa có. 

Ai sẽ dùng app này?
Nhân viên văn phòng dùng tạo đơn khi không có máy tính,
xuất kho và nhập kho cũng tiện lợi hơn trên điện thoại.
Quản lý và chủ xe có thể xem nhanh các chỉ số vận hành mà
không cần mở máy tính.

Thiết bị hỗ trợ
App với dung lượng nhỏ gọn nên phù hợp với tất cả điện thoại
thông minh chạy hệ điều hành Android hoặc iOS. 
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Bạn có thể quét mã
để tải app nhé!



Một số hình ảnh của App gửi hàng



Một số video thao tác trên App gửi hàng 

Link: https://youtu.be/qZwfFd_mPxg

Hướng dẫn tổng quát

Link: https://youtu.be/8bW-iFUJmUE

Tìm kiếm đơn hàng trên app



App tài xế 
Giúp tài xế dễ dàng quản lý các đơn trên xe và
giao nhận hàng tận nơi 



App tài xế 
App tài xế là gì?
Đây là app giúp tài xế quản lý đơn hàng và các thao tác khác
trong quá trình vận chuyển hàng và giao nhận hàng cho khách.

Ai sẽ dùng App này?
Tài xế xe đường dài hoặc tài xế xe giao nhận tận nhà sẽ dùng
để quản lý danh sách đơn hàng trên xe và giao nhận hàng cho
khách. 

Thiết bị hỗ trợ
App với dung lượng nhỏ gọn nên phù hợp với tất cả điện thoại
thông minh chạy hệ điều hành Android hoặc iOS. 
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Một số hình ảnh của App tài xế



Tạo đơn online &
Tra cứu đơn hàng 
Tăng độ hài lòng và giảm thiểu tối đa chi phí hỗ
trợ khách hàng của tổng đài 



Tạo đơn online & Tra cứu đơn hàng
Sản phầm này là gì?
Sản phẩm cho phép khách hàng kiểm tra cước, tuyến gửi hàng
và tạo đơn cho nhà xe. Khách hàng cũng có thể tra cứu trạng
thái đơn mới nhất mà không cần gọi tổng đài.

Ai sẽ dùng phần mềm này?
Người gửi hoặc người nhận sẽ tạo đơn trên website nhà xe.
Nhân viên nhà xe có thể quản lý và điều phối đơn hàng thông
qua trang Website gửi hàng.

Thiết bị hỗ trợ
Bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào có kết nối mạng đều
có thể tạo đơn online thông qua đường link nhà xe cung cấp
hoặc tải app nhà xe.
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Một số hình ảnh Tạo đơn online



Một số hình ảnh Tạo đơn online



Một số hình ảnh Tra cứu đơn hàng 



Một số hình ảnh Tra cứu đơn hàng 



Hợp tác vận chuyển
Mở rộng doanh thu 

VIETTEL POST 

Đối tác vận chuyển toàn quốc
với độ phủ rộng nhất nước

GRAB

Đối tác giao nhận tận nhà với
đội ngũ tài xế đông đảo

AHAMOVE

Đối tác giao nhận tận nhà với
cước phí hợp lý nhất 



Hợp tác vận chuyển toàn quốc
VeXeRe tích hợp nhiều đối tác giao nhận toàn quốc giúp nhà xe có thể nhận gửi hàng đi tất
cả các tuyến. Nhân viên chỉ cần nhận hàng, tạo đơn và lưu kho. Đối tác sẽ đến nhận hàng
và vận chuyển đến tay khách nhận.
Cuối tháng VeXeRe sẽ thanh toán mức chiết khấu theo giá trị cước hàng cho nhà xe. Nhà xe
còn có thể thu phí gửi hàng cao hơn giá niêm yết để hưởng doanh thu chênh lệch. 

Tận dụng mặt bằng và nhân viên
đã có sẵn để nhận hàng. Bất kỳ ai
cũng có thể nhận hàng và tạo đơn
lên hệ thống. 

Không tốn chi phí

Giờ đây khách hàng gửi đi bất cứ đâu
cũng sẽ tìm đến nhà xe của bạn để gửi.
Nhờ đó danh tiếng và hình ảnh nhà xe
cũng tăng cao. 

Mở rộng tập khách hàng

Trên mỗi đơn hàng, nhà xe sẽ
nhận được mức chiết khấu cực tốt
so với thị trường, góp phần tăng
doanh thu cho nhà xe. 

Chiết khấu ưu đãi



Hợp tác giao nhận tận nơi 
VeXeRe hợp tích hợp các đối tác giao nhận tận nơi như Grab, AhaMove,... để giúp nhà xe
mở rộng dịch vụ lấy hàng và giao hàng tận nhà khách hàng. Khi hợp tác, nhà xe ghi nhận
các đơn hàng có nhu cầu giao nhận trên hệ thống và điều phối đơn qua đối tác (nhà xe
tuỳ chọn đối tác). Đối với đơn lấy tận nơi, tài xế sẽ đến nhà khách để lấy hàng. Đối với đơn
giao, tài xế có thể lấy cùng lúc nhiều đơn để giao với chi phí tiết kiệm nhất cho nhà xe. 

Nhà xe không tốn chi phí tuyển
dụng, quản lý và đào tạo tài xế
riêng. Đối tác đã có tài xế được
đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. 

Tiết kiệm chi phí

Nhà xe có thể thu thêm cước giao hoặc lấy
tận nơi trên mỗi đơn hàng. Nhu cầu này
ngày càng cao đặc biệt là trong mùa dịch. 

Tăng đến 20% doanh thu 

Việc bổ sung dịch vụ lấy và giao
tận nhà giúp khách hàng cảm
thấy thuận tiện và an toàn hơn
trong mùa dịch.

Nâng cao sự hài lòng



Các gói dịch vụ
Nhà xe hoàn toàn có thể sử dụng miễn phí trọn

đời mà không mất khoản phí nào!



Miễn phí Cơ bản

App gửi hàng

Web gửi hàng

App tài xế

Số đơn/tháng

Phí ban đầu

Tiêu chuẩn Nâng cao Đặc biệt

Phí hosting/tháng

Hỗ trợ 24/7

Tính năng nâng cao

Miễn phí chọn thêm 

750 đơn 3,000 đơn 10,000 đơn Không giới hạn Không giới hạn 

Nhãn đơn hàng
Tác vụ yêu cầu
Kiểm kho
Tạo đơn offline
Tạo kho mới
Điều hành xe

Tất cả tính năng 

5 triệu 8 triệu Tất cả tính năng

7,9 triệu 11,9 triệu 15,9 triệuMiễn phí 3,9 triệu

Miễn phí 900 nghìn 1,9 triệu 3,9 triệu 5,9 triệu



Chính sách ưu đãi
Giảm giá đến 25% phí hosting 
Giảm 15% phí hosting khi thanh toán trước 6 tháng
Giảm 25% phí hosting khi thánh toán trước 1 năm
Ví dụ, bạn trả phí hosting gói Cơ bản theo năm thì mỗi tháng
chỉ mất 675,000đ,

Nâng cấp không giới hạn đơn hàng
Nâng cấp không giới hạn đơn hàng từ gói cước bất kỳ chỉ với
1 triệu đồng/tháng  

Ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm khác 
Khi sử dụng sản phẩm hàng hoá kèm với các sản phẩm khác
của VeXeRe sẽ có chính sách ưu đãi rất tốt. Chi tiết bạn liên hệ
nhân viên VeXeRe nhé! 
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Triển khai online

Triển khai trực tiếp tại HCM/HN 

Triển khai trực tiếp tại các tỉnh thành khác

Miễn phí hoàn toàn

Các hình thức triển khai phần mềm

300,000vnđ/ngày/nhân viên VeXeRe

1,000,000vnđ/ngày/nhân viên VeXeRe
Chi phí di chuyển và ăn ở nhà xe thanh toán

Chi phí triển khai này không bao gồm trong phí khởi tạo phần mềm ban đầu.
Đây là mức phí để nhân viên VeXeRe hỗ trợ hướng dẫn nhà xe sử dụng phần
mềm.
Tuỳ vào nhu cầu của nhà xe có thể chọn hình thức và thời gian triển khai. 
Nhà xe hoàn toàn có thể chọn hình thức triển khai online, tự tìm hiểu tài liệu và
video hướng dẫn sử dụng mà không mất thêm bất kỳ khoản phí nào. 



Dùng  đánh dấu các đơn quá cỡ,
đơn cần gửi gấp, lọc các đơn đại
lý, hoặc bất kỳ mục đích nào khác

Nhãn đơn hàng
Hỗ trợ đơn chuyển qua nhiều hơn 2
văn phòng hoàn lại cho văn phòng
gửi nếu khách không nhận 

Chuyển kho

Các tính năng nâng cao 
Đây là các tính năng có thể tích hợp thêm, chưa bao gồm trong các gói Miễn phí, Cơ bản, Tiêu chuẩn 

Kiểm tra các đơn tồn kho có khớp
giữa thực tế và hệ thống hay
không, giúp phát hiện các đơn bị
mất, xuất/nhập kho sót,... 

Kiểm kho Tạo đơn offline

Giúp quản lý công nợ, phân loại và
giảm giá theo từng khách hàng. 
 Thấy được khách hàng tiềm năng
hoặc có nguy cơ giảm sút 

Quản lý khách hàng

Khách hàng tạo đơn cho nhà xe,
kiểm tra cước và trạng thái đơn,
giúp giảm thời gian hỗ trợ cho
tổng đài 

Đơn online

Nếu đơn có quá nhiều kiện và
không thể vận chuyển cùng lúc,
phần mềm giúp bạn tách đơn và
quản lý một cách độc lập

Tách kiện

Tạo đơn hàng khi không có kết
nối mạng (vẫn in được). Phần
mềm sẽ tự tải đơn lên khi có
mạng.

...và nhiều tính năng khác nữa

Nhân viên gửi yêu cầu huỷ đơn, 
 sửa cước,... Quản lý sẽ nhận thông
báo và duyệt được trên điện thoại 

Tác vụ yêu cầu



Rất nhiều nhà xe đã tin dùng phần mềm Hàng
hoá của VeXeRe!

Tiến Oanh Hoa Mai Sao Việt X.E Việt Nam Hà Lan

Đồng Phước Kim Mã Tân Thanh Thuỷ Tân Kim Chi

Cùng nhiều nhà
xe khác nữa!



Liên hệ ngay 
để nhận ưu đãi 

Hotline: 0988 957 866
Văn phòng: tòa nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Chi nhánh phía Bắc

Hotline: 0357 949 989
Văn phòng: 222 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Hồ
Chí Minh 

Chi nhánh phía Nam

Hoặc kết nối Zalo



Cảm ơn bạn đã dành thời gian
cho VeXeRe nhé!


