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LỜI MỞ ĐẦU
     Việt POS RACK là một thương hiệu cung cấp giải pháp kệ kho hàng, 
thuộc Việt Đức Trí Group.

       Việt POS RACK ra đời vào ngày 01/10/2010 trong thời kỳ hội nhập công 
nghệ tại Việt  Nam. Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường vừa là thách thức 
vừa là cơ hội để doanh nghiệp chúng tôi thay đổi và phát triển từng giờ. Việt 
POS RACK đã chọn cho mình con đường đi riêng – đặt chất lượng và uy tín 
lên hàng đầu, chú trọng tới những giải pháp hiện đại, áp dụng công nghệ 
cao để tạo ra sản phẩm tốt nhất. 

     Đội ngũ nhân viên Việt POS RACK đang từng bước xây dựng doanh 
nghiệp trở thành một Tập đoàn kinh tế - Công nghiệp cung cấp giải pháp 
kệ kho hàng đầu Việt Nam và vươn tầm Quốc tế.
      
       Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn những sản phẩm tốt nhất cả 
về chất lượng lẫn giá cả. Công nghệ tiên tiến nhất, ngang hàng với sản 
phẩm của các công ty hàng đầu trên thế giới. Mọi nguyên liệu, thiết bị sản 
xuất được chọn lọc từ các hãng uy tín, lắp ráp theo dây chuyền công nghệ 
tiên tiến, hiện đại. Đội ngũ nhân viên Việt POS RACK giàu kinh nghiệm và 
được đào tạo bài bản.

      Giải pháp và sản phẩm của Việt POS RACK sẽ cung cấp toàn diện công    
nghệ hiện đại – thỏa mãn cao nhất thị hiếu khánh hàng. 
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CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VIETPOSRACK

 Sản phẩm và dịch vụ của Việt POS RACK được xây dựng trên nền
tảng kết hợp công nghệ tiên tiến nhất thế giới với khả năng sáng tạo
của người Việt. Chính điều này, Việt POS RACK mang đến những sản 
phẩm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế với giá cả cạnh tranh.

 Hài hòa lợi ích cơ bản giữa chủ sở hữu, người lao động, đối tác,
khách hàng dựa trên phương châm hoạt động trung thực và công
bằng lợi ích của các bên.

 Xây dựng đội ngũ có đạo đức tốt, giỏi chuyên môn, tác phong làm 
việc hiện đại trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Điểm mạnh của
Việt POS RACK

Giá cả cạnh tranh

Thiết kế miễn phí

Sản phẩm chất lượng
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KỆ CÔNG NGHIỆP TỰ ĐỘNG AS/RS

Hệ thống lưu trữ / xuất nhập hàng tự 
động bao gồm hệ thống giá đỡ, hệ thống 
xếp chồng, hệ thống băng tải, hệ thống 
quản lý và kiểm soát. Hệ thống này đại 
diện cho công nghệ tự động tiên tiến nhất 
được sử dụng trong ngành hậu cần. 
Trong hệ thống giá đỡ, có tất cả các vị trí 
lưu trữ có kích thước tiêu chuẩn. Hệ thống 
robot nâng hàng tự động hoạt động bên 
trong hệ thống giá đỡ và thực hiện việc 
tiếp cận hàng hóa.

 AS / RS được sử dụng rộng rãi trong hệ 
thống kho lạnh, công nghiệp cơ chế, 
công nghiệp hóa chất, công nghiệp điện 
tử, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp 
dệt may, công nghiệp dược phẩm, công 
nghiệp giao thông vận tải, v.v.
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- Tốc độ lấy hàng rất nhanh (2M/giây)
- Đáp ứng tiêu chí FIFO, LIFO, FEFO
- Hệ thống điều khiển tiên tiến
- Vận hành và bảo trì đơn giản
- Giảm chi phí quản lý nhân công kho
- Nâng cao hiệu quả sử dụng

ĐẶC TRƯNG KỆ AS/RS
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Băng chuyền

Hệ thống 
kho kệ pallet

Robot di chuyển nâng hàng 
(cần trục di chuyển lên xuống )

Robot xuất, nhập hàng

CẤU TẠO HỆ THỐNG KỆ TỰ ĐỘNG HÓA AS/RS
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AS / RS DỰA TRÊN BĂNG CHUYỀN
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AS / RS DỰA TRÊN XE TRUNG CHUYỂN SHUTTLE HOẠT ĐỘNG NHƯ CON THOI
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QUY TRÌNH SẢN XUẤT

2

4

6

Hệ thống dập tự động Hệ thống cán chân trụ Omega

Hệ thống cán Beam

Sơn tĩnh điện

Hệ thống hàn tự động

Quy trình đóng gói
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 Hơn 10 năm hoạt động chúng tôi cung cấp giải pháp đến hơn 10 ngàn 
khách hàng trên toàn quốc
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VIỆT POS RACK CAM KẾT

NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆPNhân viên tư vấn chuyên nghiệp Nguyên liệu đạt tiêu chuẩn ISO

Hệ thống sản xuất hiện đại Dây chuyền sơn tĩnh điện tự động

Lắp đặt nhanh chóng an toàn Hệ thống vận chuyển toàn quốc
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SƠ ĐỒ BỘ MÁY VẬN HÀNH

HĐQT – BAN GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GĐ – CÔNG TY THÀNH VIÊN GĐ – CÔNG TY SẢN XUẤT 

BAN KIỂM SOÁT 
PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC 

BAN ĐÀO TẠO P. MARKETING
  

GĐĐH VĂN PHÒNG P. NHÂN SỰ P. KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

TRƯỞNG VP P. KINH DOANH P. KỸ THUẬT P. KẾ TOÁN 

P. TỔ CHỨC / HÀNH CHÍNH / KẾ TOÁN P. THIẾT KẾ GIÁM ĐỐC SX KHO HÀNG  

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  TỔ CƠ KHÍ
  

TỔ HÀN TỔ SƠN TỔ ĐÁNH GIÁ 

NĂNG LỰC VIỆT POS RACK 

- Sản xuất 500 tấn / Tháng
- Nhập khẩu giải pháp kệ tự động hóa
- Nhân sự sản xuất: 100
- Nhân sự kinh doanh lắp đặt: 50
- Hệ thống văn phòng toàn quốc



KHU VỰC PHÂN PHỐI
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VP Hồ Chí Minh: 12 Duy Tân, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0935.49.83.84
VP Đồng Nai: Số 9, Hồ Văn Đại, TP Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 0934777445
VP Nha Trang : 28 Điện Biên Phủ - Nha Trang
Hotline: 0796.700.777
VP Đà Nẵng: 159 Lê Đình Lý, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
Hotline: 0905.295.337
VP Hà Nội: Số 15, Ngõ 61, Giáp Nhị, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Hotline: 0936.936.626

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG


