
Các mô hình định giá truyền thống đang 
được cải tiến, mở hướng cho việc định 
giá theo trọng lượng và kích thước công 
bằng và lợi ích cao hơn.

Lựa chọn mô hình định giá
Chỉ khi định giá không gia, công ty vận 
chuyển bằng xe tải hay hàng không mới 
có thể chắc chắn họ được trà hợp lý. Việc 
tính phí dựa trên trọng lượng sẽ không có 
lợi về kinh tế nếu một chiếc xe tải đã bị 
lắp đầy trước khi đạt tới công suất của nó. 
Mặc dù các công ty vận chuyển thường 
sử dụng máy đo kích thước để kiểm tra 

việc phân loại lô hàng nhưng công nghệ 
hiện có vẫn chưa đủ nhanh để xử lý tất cà 
pallet với công suất lớn. Với các máy đo 
kích thước pallet đồng đầu tiên được tung 
ra thị trường, cuối cùng cũng có thể giải 
quyết vấn đề trên.

Hiệu ứng lan truyền
Nhà vận chuyển có thể tránh các chi phí 
ngoài dự kiến bằng cách riêng của họ để 
xác định kích thước. Chúng tôi cung cấp 
các giải đo khác nhau cho nhà kho, nhà 
vận chuyển với quy mô và công suất khác 
nhau.

Đo 100% kích thước pallet 
Cải thiện doanh thu cho các hãng vận tải 
Nhờ công nghệ đo kích thước mới, việc đo toàn bộ vật thể, vận chuyển 
công suất cao, giờ đây đã thành hiện thực. Lần đầu tiên, việc định giá 
theo trọng lượng,kích thước đem lại nhiều lợi ích cho ngành vận chuyển.

Vận tải và
Hậu cần

Tất cả các phép đo mà bạn cần Bản tin

p. 2

Việc định giá vận chuyển 
theo trọng lượng và kích 
thước sẽ thay đổi quy trình

p. 4

Đo 100% pallet với việc 
đo kích thước động 

p. 6

Giải pháp phục hồi 
doanh thu cho mọi 
quy mô hoạt động 

p. 10

Thiết lập thành công với 
lắp đặt chuyên nghiệp 
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METTLER TOLEDO Bản tin số 12 về vận tải và hậu cầnMETTLER TOLEDO Bản tin số 12 về vận tải và hậu cần

Một vài lý do tại sao việc định giá theo trọng lượng và kích 
thước lại là cách tốt nhất để tính phí vận chuyển hàng hóa 

1 Hãng vận tải được trả tiền phù hợp với không gian
Hãng vận tải mất nhiều tiền nhất cho hàng hóa lớn, cồng kềnh có trọng lượng tương đối thấp. Bằng 
cách tính phí cho những hàng hóa này dựa trên kích thước, các hãng vận tải sẽ được thanh toán hợp 
lý cho không gian cần thiết trong xe tải hoặc máy bay.

2 Việc này công bằng hơn cho tất cả mọi người
Mục đích của việc định giá theo trọng lượng và kích thước là không chỉ để “kiếm được nhiều tiền” hơn, 
mà là cách kiếm tiền hợp lý. Khi hóa đơn được dựa trên chi phí vận chuyển thực tế, thì sẽ công bằng 
cho nhà vận chuyển và hãng vận tải.

3 Với thiết bị phù hợp, sẽ dễ dàng thực hiện việc này
Giải pháp đo kích thước và cân được tích hợp hoàn toàn sẽ tính toán trọng lượng và kích thước cho 
bạn. Các hệ thống lập hóa đơn được cập nhật tự động.

4 Rất khó để gian lận
Nhà vận chuyển có thể chỉ ra việc phân loại sai, trọng lượng không chính xác hoặc việc vi phạm hợp 
đồng. Khi có các hệ thống phù hợp để tính toán trọng lượng và kích thước, mọi doanh thu bị mất do 
dữ liệu khai báo không chính xác có thể được phục hồi dễ dàng.

4 lý do nên chọn
Định giá theo trọng lượng và kích thước

Lần đầu tiên, có thể đo 100 phần trăm kích thước pallet. Điều này cho phép 
sử dụng mô hình định giá theo trọng lượng và kích thước, mang tính đại diện 
nhiều hơn cho chi phí vận chuyển thực tế và do đó công bằng hơn. Vẫn chưa 
thuyết phục được bạn? Đọc để tìm hiểu thêm.

Những hạn chế của phương pháp định giá thay thế

Phân loại vận chuyển hàng hóa ở Bắc Mỹ
Vì hệ thống phức tạp, nên các nhà vận chuyển luôn không biết cách phân loại hàng hóa của 
mình. Điều này dẫn đến việc phân loại lại gây tốn thời gian, tăng thêm chi phí cho nhà vận chuyển 
và sự bất tiện cho hãng vận tải. Hệ thống lỗi thời không phản ánh chính xác loại hàng hóa mà 
các hãng vận tải đang vận chuyển ngày nay, đôi khi dẫn đến việc tính phí quá cao hoặc quá thấp 
cho việc vận chuyển hàng hóa. 

Định giá dựa trên trọng lượng 
Hãy tưởng tượng bạn đang vận chuyển một pallet chứa các thỏi vàng và một pallet chứa đầy 
lông. Cả hai có nên được tính phí vận chuyển như nhau không? Cả hai sẽ chiếm cùng một không 
gian trong một chiếc xe, nhưng nếu bạn tính phí cho chúng dựa trên trọng lượng, thì một pallet 
sẽ quá đắt và pallet còn lại sẽ quá rẻ.

Lập hồ sơ bằng hợp đồng 
Việc lập hồ sơ bằng hợp đồng sẽ có hiệu quả nếu bạn biết chính xác nhà vận chuyển sẽ gửi 
những gì. Nếu khách hàng của bạn là nhà cung cấp máy giặt và mỗi lần giao hàng đều giống 
nhau, thì việc lập hồ sơ vận chuyển hàng hóa và hóa đơn dựa trên hợp đồng sẽ rất có lợi. Nếu 
trọng lượng và kích thước của các lô hàng khác nhau, thì bạn cần một mô hình định giá linh hoạt 
hơn để đảm bảo đã tính mọi chi phí.

Tìm hiểu thêm 
Đọc để biết lý do tại sao việc định giá theo trọng lượng và 
kích thước lại là mô hình định giá tốt nhất để dịch vụ hậu cần 
mang lại lợi nhuận trong ngành vận chuyển hàng hóa và LTL.

Tải tài liệu
www.mt.com/pallet-dim-whitepaper

50 kg50 kg50 kg 50 kg 50 kg 50 kg

Những pallet này có nên được tính 
phí vận chuyển như nhau không?
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Để duy trì hiệu quả ở mức cao nhất, bạn cần một máy đo kích 
thước pallet không giới hạn hoạt động. TLD970 không yêu cầu 
giảm tốc độ, đo xe tải đang di chuyển ở tốc độ 8 mph mà không 
cần định vị cẩn thận hay đánh dấu trên sàn hoặc xe tải. Thực tế, 
thiết bị này được tích hợp rất liền mạch, bạn sẽ gần như không 
biết nó được lắp đặt ở đó.

Đo 100% pallet
Liên tục phục hồi doanh thu

 ` www.mt.com/TLD970

Thích hợp cho những khách hàng yêu cầu 
khối lượng lớn. Yêu cầu tối ưu hóa quy 
trình và cơ sở hạ tầng nhất định.

Mọi dữ liệu đều nằm trong một quy trình động 
Nhiều khả năng bạn đang sử dụng cân xe nâng để cân. Hãy kết hợp cân và máy 
đo kích thước, bạn sẽ có một quy trình để tạo hồ sơ dữ liệu hoàn chỉnh cho mỗi 
pallet. Sử dụng dữ liệu đó để lập hóa đơn, lên kế hoạch và liên lạc với khách 
hàng, tất cả trong một giải pháp tích hợp liền mạch duy nhất.

Không có vật cản trên sàn 
Trong môi trường xử lý hàng hóa có nhịp độ nhanh, bất cứ 
thứ gì được đặt trên mặt đất đều cản trở và dễ gây hư hỏng. 

TLD970 được gắn phía trên đầu để không cản trở việc di 
chuyển của xe nâng.

Bảo trì với chi phí thấp
Nhanh gấp 4 lần máy đo thông thường. Việc chỉ có một thành 
phần chính để đo kích thước, tốc độ và độ nghiêng của xe 
nâng giúp bảo trì hệ thống dễ dàng và tiết kiệm. Bằng cách 
loại bỏ việc đánh dấu trên sàn, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và 
giảm rắc rối với việc bảo trì. 

Đo mọi pallet ngay lần đầu tiên 
Một số máy đo kích thước gặp khó khăn trong việc đo pallet 
được phủ một số vật liệu nhất định như nhựa đen. Ống kính 
lớn của TLD970 đảm bảo rằng mỗi pallet được đo một cách 
dễ dàng, ngay cả ở tốc độ cao.

Không làm chậm hoạt động 
Xe nâng có thể tiếp cận máy đo kích thước từ mọi góc độ, từ phía trước hoặc 
phía sau hoặc thậm chí khi đi lùi. Khoảng nhìn rộng có nghĩa là bạn không cần 
phải mất thời gian định vị xe nâng để đo. Việc đo kích thước có thể đạt tốc độ 
lên đến 8 dặm một giờ cho công suất đo pallet cao.

Đo mọi hình dạng và kích thước
Pallet có hình dạng không đều, nhựa đen, lốp xe, vỏ bọc rõ ràng hoặc bóng 
loáng.

5METTLER TOLEDO Bản tin số 12 về vận tải và hậu cầnMETTLER TOLEDO Bản tin số 12 về vận tải và hậu cần
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Không có giải pháp một kích thước phù hợp với tất cả khi nói đến việc thu thập dữ liệu pallet. Các yêu cầu cân 
và đo kích thước của bạn phụ thuộc vào khối lượng, quy trình và thời gian đo. Việc hiểu các giải pháp có sẵn 
khác nhau sẽ giúp bạn xác định điều gì là tốt nhất cho hoạt động của bạn.

` www.mt.com/freight-solutions

Đo kích thước chỉ là một phần của câu đố. Một giải pháp đo kích thước, cân và quét 
pallet được tích hợp hoàn toàn sẽ giúp bạn nâng cao hiệu quả lên một tầm cao mới. 

Các giải pháp tích hợp thông minh 
Tối đa hóa hiệu quả hoạt động

Tận dụng tối đa dữ liệu của bạn
Bất kể giải pháp nào, thì cũng có nhiều tính năng giúp bạn tận dụng tối đa dữ liệu của mình...

Chụp ảnh
Chụp ảnh từng pallet khi đo dành 
cho khiếu nại của khách hàng, 
thông tin liên lạc, bằng chứng đo và 
để biện minh cho các khoản phụ phí 
không thể xếp chồng được.

Quản lý dữ liệu
Phần mềm quản lý dữ liệu tinh vi sẽ 
kết hợp, lưu trữ và truyền dữ liệu từ 
các thành phần khác nhau. Dữ liệu 
thống kê có thể được sử dụng để 
lên kế hoạch, phân tích xu hướng 
và tối ưu hóa hoạt động.

Dữ liệu hiện trạng hệ thống
Việc giám sát từ xa sẽ theo dõi hiệu 
suất và trình trạng của hệ thống, 
giúp bạn lên kế hoạch bảo trì, bảo 
dưỡng và thay thế kịp thời để duy 
trì hiệu suất cao nhất. 

Các giải pháp 
của chúng tôi

Đo kích thước tĩnh 
với cân sàn

Đo kích thước tĩnh 
với cân xe nâng

Cân và đo kích thước 
khi đang chuyển động

Công suất Lên đến 180 pallet mỗi giờ Lên đến 240 pallet mỗi giờ Lên đến 720 pallet mỗi giờ

Mô tả Tự động đo kích thước 
và kết hợp dữ liệu. Pallet 
phải được đặt trên cân và 
mã vạch được quét thủ 
công.

Tự động cân, đo kích 
thước và kết hợp dữ liệu. 
Pallet phải được đặt thủ 
công bên dưới máy đo 
kích thước.

Hoàn toàn tự động. Giải 
pháp lái xe đi qua sẽ tự 
động thu thập và kết hợp 
dữ liệu trọng lượng, kích 
thước và ID.

Cấu hình Bổ sung máy đo kích 
thước cho lựa chọn về 
cân sàn và máy đọc mã 
vạch cầm tay.

Bổ sung máy đo kích 
thước cho lựa chọn về 
cân xe nâng, được lập 
trình theo quy trình làm 
việc và phương thức ID 
của bạn.

Đo kích thước động kết 
hợp với cân xe nâng. 
Quản lý dữ liệu tùy chọn.

Thời gian xử 
lý pallet

60–90 giây 40–60 giây 20 giây

Ứng dụng 
điển hình

Khối lượng vừa và nhỏ, 
hoạt động không có thời 
gian cao điểm

Khối lượng vừa, hoạt 
động có thời gian 
cao điểm

Khối lượng lớn, hoạt 
động có thời gian 
cao điểm

Hãy truy cập trang web của chúng tôi để tìm hiểu thêm
Để tìm hiểu thêm thông tin về cách tạo giải pháp tích hợp 
liền mạch cho riêng bạn, hãy truy cập:

www.mt.com/freight-integration

METTLER TOLEDO Bản tin số 12 về vận tải và hậu cầnMETTLER TOLEDO Bản tin số 12 về vận tải và hậu cần
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Các hãng vận tải lớn nhất trong ngành cần một giải pháp cho phép đo pallet 
không ngừng và không giới hạn.

• Phục hồi doanh thu trên 100 phần trăm pallet

• Không làm chậm hoạt động
• Không giới hạn khi đo

Máy đo kích thước tĩnh nhanh kết hợp với cân xe nâng sẽ duy trì hiệu quả 
cao và chi phí đầu tư thấp.

• Giảm các bước xử lý trên mỗi pallet

• Một người vận hành để đo kích thước và cân
• Không có giấy tờ hoặc lỗi do con người

Các hoạt động với công suất thấp hơn có thể có nhiều thời gian hơn, nhưng 
nhu cầu về dữ liệu chính xác cũng cao như vậy. Chọn máy đo kích thước tĩnh 
và cân sàn chắc chắn.

• Tự động thu thập dữ liệu
• Không có giấy tờ hay nguy cơ xảy ra sai sót

Khám phá giải pháp phù hợp với bạn 
Giải pháp cho các công suất khác nhau

Các cơ sở có công suất cao thu thập dữ liệu trên mỗi pallet
Những người tiên phong trong ngành đang dẫn đầu với việc đo kích thước pallet động. Được thúc đẩy bởi nhu cầu 
về một mô hình định giá công bằng hơn, ít phức tạp hơn, các công ty này đặt mục tiêu đo 100% pallet. 
Lợi ích 
• Mô hình định giá công bằng hơn phản ánh chi phí vận chuyển thực tế 
• Phép đo mỗi pallet không làm chậm hay thay đổi quy trình vận hành
•  Hoạt động dựa trên dữ liệu: Việc có dữ liệu trên mỗi pallet sẽ hỗ trợ trong việc lên kế hoạch, phân tích xu hướng 

và tối ưu hóa quy trình

Các cơ sở có công suất vừa tích hợp xe nâng
Đối với các công ty đang muốn cải thiện hiệu quả trong các cơ sở có công suất vừa, sự kết hợp giữa cân xe nâng 
và máy đo kích thước pallet tĩnh sẽ tự động hóa quy trình thu thập dữ liệu mà không cần thay đổi quy trình đáng kể. 
Máy đo kích thước được kích hoạt từ xe nâng và do đó không cần người điều khiển phải ra khỏi xe tải.
Lợi ích
• Đo đến 240 pallet mỗi giờ
• Một nút để kích hoạt tất cả các quy trình thu thập dữ liệu
• Không cần phải ra khỏi xe tải

Các cơ sở có công suất vừa với cân sàn
Trong các thiết bị đầu cân của châu Âu, lái xe nâng được đào tạo để duy trì mức hiệu quả cao. Xe nâng vào và ra, 
đặt từng pallet lên cân sàn, nơi có người đang chờ để quét nhanh mã vạch, kích hoạt máy đo kích thước phía trên. 
Lợi ích
• Thu thập dữ liệu hiệu quả trong các thiết bị đầu cân có công suất vừa
• Đo lên đến 180 pallet mỗi giờ
• Thu thập tất cả dữ liệu về kích thước, trọng lượng, ID và hình ảnh chỉ trong một quy trình

720
Pallet mỗi giờ

240
Pallet mỗi giờ

180
Pallet mỗi giờ

Cho dù hoạt động của 
bạn lớn hay nhỏ, thì bạn 
cũng có thể cải thiện việc 
xử lý pallet với giải pháp 
phù hợp.
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Bắt đầu với việc lắp đặt chuyên nghiệp 

Để đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động tối ưu ngay từ ngày đầu tiên, 
hãy chọn dịch vụ lắp đặt được thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên 
nghiệp cùng với thiết bị đã được cấu hình để đáp ứng các yêu cầu 
vận hành riêng lẻ của bạn.

Gói StarterPac mới của chúng tôi cung cấp lắp đặt chuyên nghiệp, cấu hình trang web, 
đào tạo người vận hành và tài liệu chuyên nghiệp để bạn yên tâm.

` www.mt.com/tl-service

Đào tạo để sử dụng hiệu quả
Để giúp đội ngũ của bạn quen với thiết bị mới được 
lắp đặt, chúng tôi cung cấp khóa đào tạo và làm 
quen ban đầu. 

 ● Giảm lỗi và sự không chắc chắn của người 
vận hành

 ● Hãy đảm bảo rằng thiết bị đang được sử dụng 
mang lại hiệu quả tối đa

 ● Hiểu được các yêu cầu bảo trì cho hiệu suất 
cao theo thời gian

Lập tài liệu để yên tâm
Mỗi bước lắp đặt đều được ghi lại rõ ràng bởi các kỹ 
thuật viên dịch vụ đã được chứng nhận, giúp bạn yên 
tâm và có quy trình thẩm định rõ ràng.

 ● Bằng chứng về sự lắp đặt chuyên nghiệp
 ● Các quy trình lắp đặt và kiểm tra rõ ràng
 ● Khuyến nghị bảo trì để duy trì hiệu suất cao

Đảm bảo hiệu suất 
Khi bạn quyết định chọn giải pháp phù hợp, thì bạn muốn nó 
hoạt động hiệu quả nhất có thể. Kỹ thuật viên chuyên nghiệp 
sẽ đảm bảo thiết bị của bạn hoạt động tối ưu ngay từ khi 
được lắp đặt.

• Đưa ngay vào hoạt động hàng ngày
• Yên tâm về sự tuân thủ
• Tài liệu rõ ràng, có thể kiểm toán
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Xu hướng định giá theo trọng lượng và kích thước tiếp tục 
phát triển và định hình cách lập hóa đơn của ngành về không 
gian. Chúng tôi đã phát triển 2 tài liệu để giúp bạn luôn cập nhật 
những thông tin mới nhất.

Định giá theo trọng lượng và kích thước
Mô hình định giá pallet mang lại lợi nhuận
Khám phá lý do tại sao việc định giá theo trọng lượng và kích thước lại 
là mô hình định giá tốt nhất cho ngành vận chuyển hàng hóa và LTL, cũng 
như làm thế nào công nghệ phù hợp giúp bạn tận dụng tối đa không 
gian quý giá nhất của bạn.

 ` www.mt.com/pallet-dim-whitepaper

Định giá theo trọng lượng và kích thước
Chiến lược tốt giúp thay đổi việc tính phí 
Tìm hiểu cách để kiểm soát chi phí vận chuyển khi cơ cấu định giá theo 
trọng lượng và kích thước của các công ty vận tải lớn tiếp tục phát triển.

 ` www.mt.com/dim-weight-pricing

Định giá theo trọng lượng và kích thước
Tất cả những gì bạn cần biết
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Dimensional-Weight Pricing
A Winning Strategy for Charge Changes

Beginning in 2015, UPS and FedEx are changing their pricing structures to use dimensional-
weight pricing, a common industry standard, for invoicing all domestically shipped parcels. 
While the announcement of the change may not have come as a big surprise to the industry, 
many will be impacted—from shippers and carriers to distribution centers and end custom-
ers. Before these changes occur, it is important to prepare to avoid future headaches. This 
white paper explains dimensional-weight pricing and changes companies can make to avoid 
problems in 2015.

Shippers can learn a lesson from when dimensional-
weight pricing widely spread through the air transpor-
tation industry. Many found it to be a difficult—and ex-
pensive—transition. Without a dimensioning system, 
many incorrectly billed their customers and they had to 
absorb the difference in costs, which quickly added up 
to tens of thousands of dollars each week. For some 
businesses, this could be the most dramatic increase 
in shipping costs they have seen in 15 years— with 
no additional service provided. 

Though the pricing scheme can seem perplexing to 
the unfamiliar, dimensional-weight pricing is not a new 
idea. UPS already uses dimensional weight for domes-
tic and international air services, service to Mexico and 
for larger packages shipped to Canada. FedEx also 
has used this method of express shipments and some 
large packages. With such wide industry adoption, 
it is more important than ever for parcel companies, 
distribution centers and even consumers to understand 
and prepare for it. 
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