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Trong thế giới thương mại điện tử, 
người tiêu dùng có thể mua hầu hết 
mọi thứ trên mạng chỉ bằng vài cú nhấp 
chuột, đây chính là cơ hội của các công 
ty vận chuyển.

Từ điện thoại đến máy photocopy 
Các giao dịch mua hàng như sách, 
quần áo và đồ dùng theo được gói 
riêng để giao hàng vào ngày hôm sau. 
Ngay cả những hàng hóa lớn như tivi, 
thiết bị và gậy đánh gôn cũng được 
chuyển đến trung tâm phân loại. Để 
quản lý nhiều loại lô hàng, các hãng 
vận chuyển cần có quy trình phù hợp 

để xử lý mọi hình dạng và kích thước
hàng hóa.

Bưu kiện, các vật nhỏ và hàng hóa 
không thể vận chuyển bằng băng tải
Nếu bạn cần xử lý một số lượng lớn các 
vật phẩm nhỏ, thì dây chuyền chuyên 
dụng với băng tải ngắn hơn có thể tối 
ưu hóa công suất. Nếu hàng hóa không 
thể vận chuyển bằng băng tải , thì các 
giải pháp cân và đo tự động với băng 
tải rộng hơn có thể giúp bạn tiết kiệm 
thời gian và chi phí.

Tìm hiểu các giải pháp phù hợp với nhu 
cầu phân loại của riêng bạn. 

Duy trì công suất ở mức tối đa 
Bất kể lô bưu kiện của bạn là gì
Trong môi trường phân loại với tốc độ cao, cân không nên là bước quy 
trình khiến hoạt động bị đình trệ. Bằng cách xem xét lô bưu kiện và chọn 
giải pháp cân tối ưu, bạn có thể duy trì công suất ở mức cao nhất.

Giải pháp cân bưu 
kiện dễ dàng và 
nhanh chóng

Tối đa hóa lợi nhuận 
với tốc độ đọc của 
thiết bị đo tốt nhất

4 cách để cải thiện 
hiệu quả của trung 
tâm phân phối

Hãy sẵn sàng: Cách 
chuẩn bị để đo kích 
thước pallet động
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Kích thước không còn là vấn đề
3 giải pháp phân loại khác nhau

Kích thước bưu kiện đa dạng
 ● Bưu kiện đủ hình dạng và kích thước
 ● Dây chuyền phân loại tự động
 ● Bưu kiện dài tới 1,8 m

Chú ý khoảng cách để có công suất cao
Cân kép tốc độ cao duy trì công suất cao khi bạn xử lý nhiều kích thước bưu kiện. Phần mềm xác định sẽ sử 
dụng băng tải cân nào và tối ưu hóa khoảng cách giữa các bưu kiện để đảm bảo không lãng phí dù chỉ một 
giây. Bạn có thể tăng công suất mà không cần thêm dây chuyền phụ: 

 ● Xử lý đến 18.000 bưu kiện một giờ
 ● Duy trì kết quả đo chính xác trong điều kiện khắc nghiệt
 ● Tích hợp hiệu quả về chi phí cho bất kỳ hệ thống phân loại nào

 ` www.mt.com/XS-dualscale

Các vật nhỏ và phong bì
 ● Các vật nhỏ được đóng gói trong túi, phong bì hoặc hộp
 ● Dây chuyền phân loại tự động
 ● Bưu kiện dài tới 0,41 m

Tăng tốc độ xử lý những vật nhỏ
Việc đưa một gói nhỏ lên băng tải dùng để xử lý các bưu kiện dài đến 1 mét sẽ làm giảm công suất chỉ vì xử 
lý một bưu kiện nhỏ. Các giải pháp dành cho vật nhỏ được thiết kế đặc biệt giúp giảm thiểu thời gian nằm trên 
băng tải cân của một vật, tối ưu hóa công suất, đồng thời tiết kiệm không gian quý giá. Bạn sẽ đạt được:

 ● Công suất cao từ một hệ thống nhỏ gọn
 ● Vận chuyển bưu kiện trơn tru để đảm bảo các gói nhỏ không bị kẹt lại
 ● Độ chính xác cao khi dò và đo các vật nhỏ nhất

 ` www.mt.com/TLW250

Hàng hóa không thể vận chuyển bằng băng tải
 ● Những hàng hóa quá dài, nặng, cồng kềnh hoặc dễ vỡ để được 
xử lý bởi máy phân loại chính
 ● Bưu kiện dài tới 2,4 m
 ● Đo lường tự động, xử lý bán thủ công

Giảm thời gian xử lý thủ công
Mặc dù hàng hóa không thể vận chuyển bằng băng tải chiếm một phần nhỏ trong lô hàng của bạn, nhưng có 
khả năng chúng sẽ chiếm phần lớn chi phí vận hành. Các giải pháp DWS được thiết kế với băng tải rộng hơn 
giúp tự động hóa quy trình cân và đo các vật không thể đi qua máy phân loại chính. Bạn sẽ hưởng lợi từ việc: 

 ● Xử lý hàng hóa dài, cồng kềnh hoặc dễ vỡ nhanh chóng và dễ dàng
 ● Dễ dàng tích hợp liền mạch với các hệ thống quản lý dữ liệu khác
 ● Thiết kế độc lập giúp dễ dàng tích hợp với băng tải con lăn hoặc máy kiểm tra bằng Tia-X

 ` www.mt.com/TLX

Sổ tay hướng dẫn DWS dành cho khách hàng
Đưa ra lựa chọn đúng đắn. Lựa chọn giải pháp 
phù hợp với sự hỗ trợ của sổ tay hướng dẫn 
DWS dành cho khách hàng của chúng tôi:
www.mt.com/dws-guide
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Công suất của bạn có đủ cao không? 
Một giải pháp động có thể đo 720 pallet một giờ và lý tưởng cho các hoạt động có công suất cao 
cần có các phép đo để lập hóa đơn. Nếu bạn đo ít hơn 3.000 pallet mỗi ngày, thì bạn có thể thu 
thập các phép đo mà bạn cần bằng giải pháp đo kích thước pallet tĩnh.

Bố cục thiết bị đầu cân của bạn có tối ưu hóa hiệu quả không? 
Để đạt được hiệu quả tối đa, máy đo kích thước pallet của bạn phải được đặt trên tuyến vận 
chuyển chính đầu vào đến đầu ra để có thể thu thập phần lớn pallet mà không cần phải đi đường 
vòng. Bạn cũng có thể đặt mục tiêu để đưa pallet đi qua hệ thống theo cả hai hướng. Cần tối thiểu 
3 đến 5 m không gian để đo pallet rộng 2,4 m.

Bạn có sử dụng cân xe nâng không?
Để hưởng lợi nhiều nhất từ việc đo kích thước pallet động, nhằm tiết kiệm thời gian cần dùng để 
đặt pallet trên sàn để đo, thì cân xe nâng là giải pháp lý tưởng. Cân xe nâng sẽ cân một pallet ngay 
khi nó được đặt trên xe, thu thập dữ liệu trọng lượng ngay lập tức. Sau đó kích thước được ghi lại 
để tạo một tập tin dữ liệu hoàn chỉnh khi người lái xe nâng di chuyển pallet đến điểm đầu ra – mà 
không cần xử lý thêm.

Các pallet của bạn có dễ nhận dạng không? 
Để tạo một tập tin dữ liệu hoàn chỉnh về các pallet đã đo, bạn cần có khả năng liên kết phép đo kích 
thước với ID của pallet. Điều này có nghĩa là dán nhãn pallet bằng một ID duy nhất hoặc liên kết 
pallet với xe nâng vận chuyển nó. Để có thể nhìn thấy mã vạch bằng đầu đọc mã vạch được gắn 
trên đầu để liên kết kết quả đo trọng lượng và kích thước, tất cả các nhãn phải hướng lên trên. 
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Giải pháp đo kích thước pallet động 
Bạn đã sẵn sàng chưa?

Nếu bạn nghĩ rằng máy đo kích thước pallet lái xe qua không cần thiết đối với 
hoạt động của mình, thì hãy suy nghĩ lại. Công nghệ mới này đang nhanh chóng 
trở nên phổ biến hơn – và nó có thể trở thành lợi thế cạnh tranh của bạn với sự 
chuẩn bị phù hợp nếu bạn xử lý đủ pallet.

 ` www.mt.com/TLD970

Yêu cầu tư vấn miễn phí
METTLER TOLEDO sẽ giúp bạn đánh giá những thiết bị cần thiết cho 
việc thực hiện đo kích thước động và lập kế hoạch cho các bước 
cần chuẩn bị. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

 ` www.mt.com/dynamic-pallet

Đo kích thước pallet động
Bạn đã sẵn sàng để có nhận lợi ích từ những ưu điểm 
của việc đo 100% kích thước pallet chưa? Tìm hiểu bằng 
cách tải danh mục đánh giá việc thực hiện của chúng tôi:
www.mt.com/dynamic-pallet
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1 Tiếp nhận hàng hóa – 
Duy trì việc kiểm soát 
hàng tồn kho
Việc kiểm soát hàng tồn kho có nghĩa là biết 
chính xác những hàng hóa nào sẽ được 
nhập vào kho. Cân và máy đo kích thước 
ghi lại dữ liệu của hàng hóa đầu vào để lên 
kế hoạch lưu trữ và tối ưu hóa không gian.

Các giải pháp: 
 ● Tự động đo kích thước, cân và quét
 ● Cân đếm
 ● Cân bàn
 ● Cân kệ tích hợp

4 giải pháp kiểm soát chất 
lượng – Giao hàng theo 
cam kết
Nếu trọng lượng lô hàng đã đăng ký khác 
với trọng lượng thực tế, thì cảnh báo sẽ 
được kích hoạt và gói hàng sẽ được gửi để 
xác minh thủ công, nhằm đảm bảo tính đầy 
đủ của các lô hàng gửi đi.

Các giải pháp: 
 ● Cân động trên dây chuyền
 ● Cân đếm
 ● Cân bàn
 ● Cân sàn

3 giải pháp bảo vệ doanh 
thu – Quản lý chi phí 
vận chuyển
Tự động kiểm tra trọng lượng và kích thước 
của hàng hóa gửi đi để quản lý chi phí vận 
chuyển nhằm tránh việc hoàn phí từ nhà 
cung cấp dịch vụ vận chuyển của bạn, và 
quản lý chi phí giao hàng một cách hiệu quả.

Các giải pháp: 
 ● Đo kích thước, cân và quét bưu kiện động
 ● Cân khi vận chuyển / kê khai
 ● Cân xe nâng
 ● Cân sàn

2 Chọn và đóng gói – 
Tối ưu hóa không 
gian và vật liệu
Bằng việc nhập dữ liệu bưu kiện trước đó, 
hệ thống máy tính đã biết kích thước và sẽ 
cho người xử lý biết kích thước của hộp cần 
sử dụng và vật liệu đóng gói theo yêu cầu.

Các giải pháp: 
 ● Cân bàn
 ● Cân sàn
 ● Tích hợp với các máy sản xuất hộp và 
máy in nhãn
 ● Phần mềm quản lý dữ liệu

4 cách để tăng hiệu quả
Tối ưu quy trình tại kho hàng chính

Trung tâm phân phối là nơi lưu trữ hàng triệu sản phẩm. Kiểm soát 
chặt chẽ là việc cần thiết để đảm bảo mọi đơn hàng đều được chọn, 
đóng gói và giao một cách chính xác. Dữ liệu đo và trọng lượng có thể 
được sử dụng để tối ưu hóa việc đóng gói, kiểm soát chất lượng và 
quản lý chi phí vận chuyển đi.
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Các giải pháp vận chuyển và hậu cần
Khám phá toàn bộ giải pháp vận chuyển và 
hậu cần từ cân xe nâng đến các giải pháp 
đo kích thước, cân và quét tự động.
www.mt.com/transport-competence
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Hãng vận chuyển bưu chính lớn ở  
Na Uy đã giảm việc gửi lại xuống 11,5%
Một hãng vận chuyển bưu kiện hàng đầu ở Na Uy đã gửi lại các bưu kiện 
mà máy đo kích thước không thể đọc được trên chặng đầu tiên đến trạm 
xử lý thủ công. Bởi vì một tỷ lệ lớn bưu kiện của hãng vận chuyển này 
được đóng gói trong các hộp màu đen, bóng, nên số lần không đọc được 
gây ảnh hưởng đáng kể đến công suất và chi phí xử lý. Bằng cách chuyển 
sang dùng CSN950 MultiHead, công ty đã giảm việc gửi lại xuống 11,5%.

Khách hàng có thiết bị tích hợp hệ thống  
đã phục hồi doanh thu trên 9% bưu kiện
Khi thiết bị tích hợp hệ thống nhận được yêu cầu từ khách hàng về máy đo 
kích thước có thể cải thiện tốc độ đọc và đạt được doanh thu trên các bưu 
kiện thấp hơn 50 mm, thiết bị tích hợp đã lựa chọn CSN950 MultiHead sau 
khi kiểm tra trong các cơ sở của mình. Khách hàng đã có thể tăng tỷ lệ đọc 
lên 5% và đạt được thêm 4% doanh thu từ bưu kiện quá nhỏ để được đo 
theo thương mại hợp pháp so với máy đo kích thước trước đó của họ. 

Hãng vận chuyển toàn cầu hàng đầu của  
Úc đã cải thiện tỷ lệ đọc đến 5%
Ngay cả khi các gói đã đạt tiêu chuẩn về hình dạng và loại bề mặt, thì 
vẫn có thể cải thiện doanh thu bằng cách thay đổi thành máy đo kích 
thước dành cho hình dạng không đều. Một khách hàng lâu năm của 
METTLER TOLEDO đã nâng cấp máy đo kích thước CSN910 dành cho 
hình dạng thông thường với CSN950 MultiHead. Bằng cách đó, hãng vận 
chuyển đã có thể biết được các chỗ phình và bất thường do các hộp hình 
vuông quá chật, và cải thiện tốc độ đọc của họ từ 3 đến 5% mỗi ngày. 

3 ví dụ thực tế 
về lý do tại sao 
tốc độ đọc lại 
rất quan trọng

Giảm gửi lại xuống

11,5%

Tăng khả năng phục hồi 
doanh thu lên

9%

Cải thiện tốc độ đọc
đến

5%

Ngừng việc không đọc của máy đo
Giảm phân loại lại, cải thiện doanh thu

Tốc độ đọc của máy đo kích thước, cho dù đó là số lượng bề mặt bưu kiện mà nó 
đo được, hay phạm vi thương mại hợp pháp, đều tác động rõ ràng đến lợi nhuận. 
Khi một số máy đo kích thước gặp khó khăn, thì CSN950 MultiHead lại vượt trội.

CSN950 MultiHead cải thiện tốc độ đọc thông qua:
1. Dễ dàng đo các bề mặt khó như lớp bọc màu đen hoặc xanh dương.
2.  Phép đo thương mại hợp pháp của bưu kiện thấp hơn đến 5 mm, làm tăng phạm vi phục 

hồi doanh thu. 

Ở đây, chúng ta xem xét 3 ví dụ mà trong đó CSN950 MultiHead đã cải thiện doanh thu và lợi 
nhuận cho các hãng vận chuyển bưu kiện. 

 ` www.mt.com/CSN950
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Giải thích về những lợi ích của tốc độ đọc
Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi đạt 
được tốc độ đọc cao nhất, hãy tải tài liệu 
“Xem thêm về doanh thu” tại đây:
www.mt.com/CSN950-Whitepaper
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Điểm nổi bật của sản phẩm:
Cân bưu kiện và pallet cơ bản
Đôi khi tất cả những gì bạn cần là một giải pháp đơn giản 
để ghi lại trọng lượng của bưu kiện hoặc pallet một cách 
nhanh chóng và chính xác. Cân bàn và cân sàn của chúng 
tôi được thiết kế để cung cấp giải pháp đơn giản, dễ dàng và 
nhanh chóng. 

Chúng tôi cung cấp các model được thiết 
kế dành cho môi trường khắc nghiệt, vận 
chuyển và hậu cần có nhịp độ nhanh. Các 
giải pháp cân bàn và cân sàn dễ sử dụng 
giúp nhanh chóng:

 ● Xác định phí vận chuyển
 ● Kiểm soát chất lượng
 ● Kiểm tra tính đầy đủ
 ● Tham khảo và đếm

 ` www.mt.com/ind-bc-scale
 ` www.mt.com/floor-scales

Nhanh chóng, dễ dàng và không sai sót
Cân bưu kiện nằm ngoài danh mục

Nhằm đảm bảo dữ liệu lô hàng chính xác trong các cửa hàng chuyển phát bưu kiện của 
mình, một hãng vận chuyển nhanh hàng đầu ở Thái Lan đã sử dụng cân vận chuyển 
BC để dễ dàng xác định chi phí vận chuyển.

Để phục vụ cho ngành công nghiệp thương mại điện tử đang phát triển nhanh chóng ở Thái 
Lan, hãng vận chuyển nhanh này đã thiết lập mạng lưới các điểm dịch vụ để thuận tiện cho 
khách hàng trong việc vận chuyển và hoàn trả bưu kiện. Đọc để tìm hiểu giải pháp giúp cải 
thiện quy trình vận chuyển bưu kiện.Câ

n 
bà

n 
và

 c
ân

 s
àn

Triển khai nhanh 
chóng và dễ dàng
Cân vận chuyển BC cực kỳ 
dễ lắp đặt, hỗ trợ hãng vận 
chuyển nhanh trong việc 
nhanh chóng mở rộng mạng 
lưới. Cân có tính năng cắm và 
chạy, sẵn sàng để cân chính 
xác ngay lần đầu tiên.

Giảm sai sót của 
người vận hành 
Không cần đào tạo người 
vận hành nhiều để sử dụng 
cân một cách hiệu quả. Dữ 
liệu trọng lượng được đăng 
ký bằng cách chỉ cần đặt bưu 
kiện lên đầu cân. Không cần 
nhập dữ liệu thủ công, giảm 
đáng kể sai sót.

Chi phí bảo trì thấp
Cân vận chuyển BC đáng tin 
cậy và ít yêu cầu bảo trì. Trong 
trường hợp hư hỏng màn hình 
hoặc bàn phím cân, có thể 
dễ dàng thay thế mà không 
cần phải phá vỡ niêm phong 
đo lường và chịu bất kỳ trọng 
lượng bên trong nào, và đo chi 
phí chứng nhận lại.

Trải nghiệm những lợi ích sau đây từ cân vận chuyển BC: 
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Để biết thêm thông tin

Tăng tốc độ xử lý pallet
Khám phá các giải pháp của chúng tôi

Nếu bạn tự nhận thấy sắp hết thời gian để lấy từng pallet trước khi tài xế giao hàng đến 
điểm nhận hàng, thì có một giải pháp tốt hơn. Cân xe nâng và máy đo kích thước tự động 
giúp loại bỏ quy trình xử lý pallet để nâng cao năng suất và giảm chi phí xử lý.

METTLER TOLEDO Group
Industrial Division
Liên hệ tại: www.mt.com/contacts

Có thể thay đổi về kỹ thuật
©06/2019 METTLER TOLEDO. Tất cả các quyền được bảo lưu
Tài liệu số 30462565 A
MarCom Industrial

www.mt.com/transport

Xem video để khám phá các giải pháp vận chuyển 
hàng hóa của chúng tôi:
 `www.mt.com/freight-solutions

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn
để có cơ hội nhận Apple Watch!

Để thực hiện khảo sát nhanh, truy cập:
www.mt.com/ind-survey-2019

LỜI NÓI CỦA BẠN
RẤT QUAN TRỌNG


