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DenEast Việt Nam: nhà máy hiện đại đóng gói các sản phẩm tiệt trùng theo phương pháp tối tân nhất 

DenEast với mục tiêu kinh doanh cốt lõi là sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng cho những sản phẩm nước uống dinh 
dưỡng từ sữa và thực vật được đóng gói vô trùng trong những loại bao bì tối tân nhất của Tetra Pak. Nhà máy hiện 
đại và thân thiện với môi trường xanh của họ được đặt ở vị trí chiến lược phía nam Việt Nam, là một trong những nhà 
máy đóng gói hợp đồng hàng đầu ở châu Á cùng với đội ngũ vô cùng năng động và sáng tạo. Kể từ khi nhà máy đưa 
vào vận hành, CodeIT đã đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo truy xuất nguồn gốc từ nguyên liệu đầu vào đến 
xuất thành phẩm trong chuỗi cung ứng. Từ rất sớm, một trong những ưu tiên hàng đầu của DenEast là tìm kiếm giải 
pháp quản lý kho tinh giản nhưng phải đảm bảo tích hợp và liên thông giữa các hệ thống quản lý. 

Ông Johan Boden, đồng sáng lập và giám đốc điều hành của DenEast cho biết: “Chúng tôi rất hài lòng khi được làm 
việc với CodeIT và cách họ tiếp cận để giải quyết vấn đề. Sau khi nhà máy mới của chúng tôi hoàn thành Giai đoạn 
Một, chúng tôi đã yêu cầu CodeIT phát triển một giải pháp quản lý kho giúp giải quyết những thách thức phát sinh 
trong quá trình phát triển rất nhanh của nhà máy. Sự lưỡng lự ban đầu của CodeIT không làm chúng tôi nản lòng. 
Chúng tôi tin rằng CodeIT là nhà cung cấp phù hợp cho bộ giải pháp hiệu quả, liên kết những hệ thống quản lý thông 
tin mà chúng tôi đang có như SAP và có thể mở rộng đồng bộ với sự phát triển của nhà máy và những nhu cầu ngày 
càng tăng trong việc quản lý thông tin. Chỉ Sau 10 tháng, họ đã phát triển một phiên bản thử nghiệm hệ thống quản lý 
kho để chúng tôi tiến hành vận hành thử. Và bây giờ, hệ thống quản lý kho đã chính thức đưa vào hoạt động đáp ứng 
nhu cầu và đưa chúng tôi tiến xa hơn”. 

Ông Quang Nguyễn, trưởng nhóm dự án của CodeIT tại Việt Nam, tự hào cho biết: “Chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn với 
sự tin tưởng từ các lãnh đạo của DenEast Việt Nam. Đó là một hành trình thú vị kể từ khi bắt đầu dự án đến nay, và 
tôi cũng xin bày tỏ sự thán phục đối với các kỹ sư thuộc phòng Nghiên Cứu và Phát Triển của CodeIT tại Việt Nam đã 
biến những ý tưởng về hệ thống Quản Lý Kho này thành hiện thực”. 

 



 

Ban lãnh đạo của DenEast Việt Nam 

Yêu cầu hệ thống: tinh giản và có khả năng tích hợp 

Khi nền tảng CodeIT Enterprise™ được bắt đầu sử dụng tại DenEast, tính năng chủ đạo chính là tạo nhãn để quản lý 
nguyên vật liệu và thành phẩm, theo dõi và truy xuất nguồn gốc trong khu vực sản xuất. DenEast sử dụng CodeIT 
Enterprise™ để tích hợp thời gian thực với hệ thống quản lý sản xuất tân tiến Tetra Pak Plant Master từ Tetra Pak, 
cùng với việc trao đổi dữ liệu quản trị với hệ thống ERP - SAP Business One. 

Ông Quang Nguyễn cho biết: “Khi chúng tôi bắt đầu triển khai hệ thống Truy Xuất Nguồn Gốc tại DenEast, hệ thống 
kho của họ rất đơn giản, chỉ bao gồm một số khu vực cất trữ hàng. Tuy nhiên, sau thành công của DenEast khi trở 
thành một trong những nhà đóng gói hợp đồng tối tân trong khu vực, công suất yêu cầu của kho tăng vọt, từ việc quản 
lí đơn giản hàng hóa trên sàn, họ đã chuyển sang quản lý trên những hệ thống kệ sáu tầng ở cả kho nguyên vật liệu và 
thành phẩm. 

 

Hệ thống kho nguyên liệu và thành phẩm tại DenEast Việt Nam. 



Sự ủng hộ từ DenEast 

Quang giải thích sự từ chối ban đầu của CodeIT 

“Khi nhận được yêu cầu phát triển hệ thống quản lý kho, ban đầu chúng tôi đã khá do dự. Một vài lý do cho việc này 
như sau: 

Hệ thống quản lý kho (Warehousing Management System – WMS) chưa từng được chú trọng phát triển tại tập đoàn 
CodeIT. Đội ngũ với tổng cộng hơn 150 năm kinh nghiệm của chúng tôi và nền tảng rất thành công là CodeIT 
Enterprise™ được thiết kể để giải quyết các thách thức trong sản xuất và tự động hóa. Mặc dù CodeIT được rộng rãi 
khách hàng công nhận với thành công ở các giải pháp Truy Xuất Nguồn Gốc, tự động hóa in ấn, khả năng tích hợp linh 
hoạt, chúng tôi biết rõ rằng có rất nhiều hệ thống Quản Lý Kho hữu hiệu khác trên thị trường, vì vậy chúng tôi chưa 
quan tâm đến phát triển giải pháp Quản Lý Kho trước đây. 

Một lý do khác, chúng tôi hiểu đó sai lầm nếu đánh giá hệ thống Quản Lý Kho chỉ qua những gì quan sát trong thời 
gian ngắn. Vòng đời của nguyên vật liệu trong nhà máy, từ khi nhà cung cấp giao hàng, chuyển vào khu vực sản xuất, 
thành phẩm vào kho và giao hàng lên container v.v…thoạt nhìn có thể đơn giản, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng 
băng. Các tác vụ quản lý kho, trên thực tế có thể đòi hỏi sự phức tạp rất cao trong các logic cần xử lý. Nói cách khác, 
một hệ thống Quản Lý Kho tốt cần phải xử lý được những tình huống phức tạp dù không xảy ra thường xuyên, ví dụ 
như những sai sót từ nhà cung cấp, người dùng thao tác sai, hoặc các tình huống thiết bị không hoạt động như mong 
đợi.  

Với sự động viên từ ban lãnh đạo của DenEast, CodeIT đã phát triển một hệ thống quản lý kho dành riêng cho DenEast, 
dựa trên chính nền tảng CodeIT Enterprise™ đang được sử dụng”. 

 

 

Các kỹ sư nhóm Nghiên Cứu & Phát Triển của CodeIT tại Việt Nam. 

Chấp nhận thử thách để phát triển 

Quang Nguyễn cho biết thêm: “Hệ thống Quản Lý Kho này được bắt đầu với những tính năng đơn giản, nhưng đến giờ 
thì đã phát triển hơn rất nhiều. Chính bản thân đội ngũ CodeIT, trong quá trình phát triển hệ thống này, cũng đã học 
hỏi thêm được rất nhiều từ thực tế”. 

Những tính năng cần có khi bắt đầu dự án: 



- Tính năng đề xuất vị trí cất trữ nguyên vật liệu: hệ thống cần biết và đề nghị vị trí cất trữ hàng phù hợp khi 
người dùng nhận nguyên vật liệu từ nhà cung cấp.  

- Ghi nhận các thông tin luân chuyển kho và đồng bộ về dữ liệu của ERP. 

Tuy nhiên, cùng với quá trình vàm việc với người dùng sau đó, CodeIT đã phát triển hệ thống để xử lý những tác vụ 
phức tạp, những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, ví dụ như: 

- Mỗi chủng loại nguyên vật liệu có những nguyên tắc cất trữ và lấy hàng khác nhau (FIFO, FEFO, nguyên liệu 
dạng chất lỏng, nguyên liệu dạng bột v.v…) 

- Xử lý những nguyên vật liệu không đạt chuẩn về lại nhà cung cấp, hoặc thay thế bằng lô nguyên vật liệu khác 
như thế nào? 

- Nếu người dùng lấy đúng chủng loại nguyên vật liệu, nhưng sai lô, thì hệ thống sẽ xử lý như thế nào? 
- Nếu DenEast cần thuê một kho thành phẩm mở rộng ở bên ngoài khu vực nhà máy hiện tại, thì cơ sở dữ liệu 

và quy trình làm việc sẽ như thế nào? 
- Cần những điều kiện gì để hệ thống Quản Lý Kho của CodeIT làm việc trơn tru với những hệ thống có sẵn tại 

nhà máy như ERP và MES? Làm thế nào để đảm bảo dữ liệu của cả ba hệ thống là đồng nhất? 
- Hệ thống sẽ làm việc như thế nào khi cần xuất hàng thành phẩm lên nhiều xe tải cùng một lúc? Làm thế nào 

để ngăn ngừa việc xuất hàng sai? 
- Hệ thống sẽ lưu trữ dữ liệu như thế nào nếu tín hiệu Wi-fi kết nối các PDAs bị mất? Liệu có thể thiết kế để hệ 

thống làm việc được ngay cả khi không có sóng Wi-fi? 

 

Lựa chọn nguồn lực và thiết kế phù hợp là tối quan trọng 

Trong quá trình phát triển của dự án, ngoài việc sử dụng sử dụng các công cụ như Agile và Sprint để hỗ trợ, các kỹ sư 
của CodeIT cùng với các trưởng bộ phận tại DenEast cũng tiến hành cập nhật tiến độ hàng tuần, cùng thảo luận hướng 
phát triển các tính năng, đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng toàn bộ các yêu cầu của DenEast.  

Các kỹ sư nhận ra rằng, với yêu cầu của DenEast, việc lựa chọn thiết kế hạ tầng cũng đóng một vai trò quan trọng 
không kém các tính năng của phần mềm. Một vài phương án đã được nghiên cứu kĩ lưỡng. Ý tưởng ban đầu là dùng 
những thiết bị quét mã vạch thụ động cơ bản, gửi dữ liệu quét được trực tiếp về máy chủ CodeIT. Ngay sau đó chúng 
tôi nhận ra đây không phải phương án phù hợp, vì đặc thù sản xuất của DenEast đòi hỏi những xác thực tức thì và 
nhiều tương tác giữa hệ thống và người dùng ngay tại vị trí làm việc, chưa kể việc dùng máy quét mã vạch thông 
thường còn phụ thuộc vào độ ổn định của tín hiệu sóng truyền giữa máy quét và thiết bị thu sóng. 

 

Giải pháp kho thông minh của CodeIT – Smart WMS – là sự kết hợp giữa tính di động của PDA và sự tin cậy cao của 
nền tảng CodeIT Enterprise™ đảm bảo xử lý những tác vụ phức tạp. 

Phương án được chọn sau cùng là dùng thiết bị hỗ trợ cá nhân – Personal Digital Assistant (PDA). Mặc dù đây là ý 
tưởng không quá mới, CodeIT đã thiết kế lại để những chiếc PDA tại DenEast có thể làm việc độc lập mà không quá 



phụ thuộc vào tín hiệu Wi-Fi. Cụ thể hơn, mỗi chiếc PDA được thiết kế như 1 chiếc máy tính hoàn toàn độc lập, có cơ 
sở dữ liệu riêng, và các giao diện (Graphic User Interface - GUI) để tương tác với người dùng tức thì và tự đồng bộ dữ 
liệu về máy chủ CodeIT ngay khi bắt được tín hiệu Wi-fi. Mặc dù thiết lập này gia tăng khối lượng công việc cho các kỹ 
sư của CodeIT, nó mang lại lợi ích to lớn cho người dùng: các nhân viên kho có thể tự do sử dụng thiết bị ở bất kì vị trí 
nào mà không cần quan tâm tín hiệu Wi-fi mạnh hay yếu. Thêm vào đó, toàn bộ các logic, các bước xác thực đều được 
thực hiện bởi hệ thống CodeIT Enterprise™ dựa trên các logic định sẵn. Người dùng có thể yên tâm và thoải mái làm 
việc, hệ thống sẽ hướng dẫn từng bước một ở toàn bộ các tác vụ kho, các sai sót do con người gần như được loại bỏ 
hoàn toàn. 

Hoàn thiện 

Giờ đây hệ thống Quản Lý Kho của CodeIT hoàn toàn làm chủ toàn bộ quy trình quản lý nguyên vật liệu tại DenEast, 
từ thời điểm nhận hàng từ nhà cung cấp cho đến khi thành phẩm được chuyển lên phương tiện vận tải. Chúng tôi rất 
tự hào vì đã giúp khách hàng giải quyết những thách thức trên, tại một trong những nhà cung cấp dịch vụ sản xuất sản 
phẩm sữa nổi bật nhất Đông Nam Á. 

 

Các giao dịch luân chuyển kho được khởi tạo từ SAP, thực thi và giám sát bởi CodeIT Smart WMS. 

Điều khiến chúng tôi cảm thấy thành tựu, chính là toàn bộ dự án từ lúc phát triển hệ thống cho đến khi chạy thử và 
hoàn thiện nghiệm thu đã được thực hiện giữa lúc đại dịch Covid-19 đang gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế xã hội Việt 
Nam, và toàn bộ các kỹ sư CodeIT đều áp dụng chế độ làm việc từ xa”. 

CodeIT xin gửi lời cám ơn chân thành đến ban lãnh đạo DenEast Việt Nam cũng như phòng Cung Ứng đã hợp tác và 
tạo điều kiện để dự án có thể hoàn thành tốt đẹp. 

Sẵn sàng lắng nghe quý khách hàng trên toàn thế giới. 

Nếu quý khách đang tìm kiếm một giải pháp Quản Lý Kho có khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu và khả năng tích hợp với 
các hệ thống khác, hãy liên hệ chúng tôi tại post@codeit.no hoặc quang.nguyen@codeit.no  

Tham khảo: 

DenEast: www.deneast.com           |            CodeIT: https://codeitworldwide.com/     


