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Tổng Quan DiCentral 

8,000+%Khách%hàng%

Hơn%450+%nhân%viên%

Đơn%vị%hàng%đầu%trong%lĩnh%vực%
cung%cấp%giải%pháp%B2B%

Hỗ%trợ%khách%hàng%toàn%cầu%

8 văn phòng: 

•   Mỹ: Texas, Wisconsin, California 

•  Châu Á: Hong Kong, China (Shenzhen) 

•  Đông Nam Á: Vietnam (Ho Chi Minh, Da Nang) 

•  Canada 



8,000+ khách hàng trên 21 quốc gia 



Khách hàng 



Compliance - Yêu cầu Tuân Thủ 
trong việc giao dịch thông tin điện 
tử 



Yêu%cầu%tuân%thủ%EDI%



The Supply Chain Digest™  đưa ra con số 
trong khoảng từ $35.88 đến $506.52 cho 
việc thực hiện một đơn hàng'
%
%

Purchasing Today™ – “Các chuyên gia đã 
tính toán mức chi phí cho việc giao dịch 
đơn đặt hàng bằng giấy trong khoảng 
$100 đến $150, bất kể nó là chi phí 
$500,000 cho thiết bị văn phòng hay $30 
cho phí mua kẹp giấy.”'

$96 – Theo kết quả khảo sát Ernst & 
Young'

$150 – Theo kết quả khảo sát Gunn 
Partners'

$190 – Theo kết quả khảo sát của Deloitte 
& Touche tại  18 doanh nghiệp lớn'

%

Đánh giá từ chuyên gia 



Các%thông%@n%giao%dịch%điển%hình%



Ví%dụ%về%các%thông%@n%giao%dịch%điển%hình%



Ứng%dụng%EDI%trong%@ến%trình%giao%dịch%



Ví%dụ%về%chế%độ%phạt%khi%phi%phạm%

•  Mức phạt khi làm hóa đơn tay: $50.00 

•  Mức phạt khi không thể nhận được đơn đặt hàng điện tử 
(850 PO): $50.00 / 1 đơn hàng 

•  Mức phạt khi không có thông báo giao hàng (ASN): $10.00/ 
một carton 

•  Mức phạt khi có lỗi về dán nhãn và barcode GS1-128 : 5.00/ 
1 carton 

•  Giao hàng trễ: 5% của giá trị hàng bán 



Hợp%tác%kinh%doanh%

Giảm chi phí vận hành 
Giảm sai sót do thao tác bằng tay 



Chi%phí%cho%một%sản%phẩm%

•  Chi%phí%mà%doanh%nghiệp%phải%bỏ%ra%để%kiểm%tra%từng%sản%
phẩm.%

%
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Phí%nhận%hàng%cho%trên%từng%sản%phẩm%



EDI và Lợi ích từ việc sử 
dụng EDI 



Mô%hình%giao%dịch%thông%@n%điện%tử%

%
%
%
Mô%hình%giao%dịch%%
bằng%tay%
%
%

%
%
Mô%hình%giao%dịch%
điện%tử%
%



Lợi%ích%từ%việc%sử%dụng%EDI%%

Lợi%thế%của%giao%dịch%điện%tử%so%với%giao%dịch%trên%giấy%tờ:%
•  Chi%phí%văn%phòng%phẩm%và%in%ấn%
•  Chi%phí%lưu%trữ%tài%liệu%
•  Thất%lạc%hoặ%mất%tài%liệu%
•  Bưu%phí%

Lợi%ích%của%việc%giảm%thiểu%các%thao%tác%bằng%tay%khi%tạo%đơn%hàng,%hóa%đơn,%thông%báo%
giao%nhận,%hóa%đơn%sẽ%giúp%doanh%nghiệp%đạt%được%các%lợi%ích:%%
•  Giảm%chi%phí%nhân%công%
•  Giảm%sai%sót%do%thao%tác%bằng%tay%
•  Xử%lý%dữ%liệu%nhanh%chóng%
•  Loại%trừ%bưu%phí%

%
%
•  Giảm%thời%gian%từ%khâu%đặt%hàng%đến%khâu%nhận%hàng%
•  Khả%năng%|ch%hợp%các%dữ%liệu%điện%tử%%
•  Nhận%thông%@n%tức%thì%

%
%
Tăng%|nh%cạnh%tranh%%
•  Chi%phí%thấp%%
•  Ít%có%sai%sót%trong%quá%trình%giao%dịch%



Dịch vụ của DiCentral 



Dịch%vụ%



Hỗ%trợ%giao%dịch%thông%@n%điện%tử%



Kinh%nghiệm%thực%tế%




