
FACTORY
connect

BUSINESS
connect

TEAMconnect



TẦM NHÌN

KẾT NỐI 
CHUỖI CUNG ỨNG 
THÔNG QUA CÔNG NGHỆ

Chúng tôi là nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số với hơn 30 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực sản xuất hàng may mặc. Với lịch sử lâu năm và kiến thức của mình,  điều đó 
cho phép chúng tôi hiểu sâu về những khó khăn mà mỗi nhà máy phải đối mặt hàng 
ngày.

Thông qua những thử thách mà chúng tôi đã trải qua trong nhiều năm, nó đã cung 
cấp cho chúng tôi những kiến thức quý giá về cách vượt qua những trở ngại trong 
sản xuất. Chúng tôi tin rằng hệ thống toàn diện của mình sẽ là chìa khóa để chuyển 
đổi và đưa doanh nghiệp của bạn lên một tầm cao mới.

L�CH S� HÌNH THÀNH
VÀ SỰ KHÁC BIỆT CỦA CHÚNG TÔI

LỢI ÍCH

Tận dụng hơn 20 năm 
kinh nghiệm phát triển 
phần mềm và kinh nghiệm 
sản xuất trực tiếp của 
chúng tôi để chuyển đổi 
nhà máy của bạn thành 
một doanh nghiệp được 
số hóa.

Chuyển đổi mô
hình kinh doanh

Các điểm dữ liệu thiết yếu 
được thu thập và phân 
tích chính xác để cung 
cấp cho bạn thông tin chi 
tiết theo thời gian thực để 
định hướng các quyết 
định kinh doanh thông 
minh.

Ra quyết định
hiệu quả

Với cách tiếp cận toàn 
diện, hệ thống của chúng 
tôi tạo điều kiện thuận lợi 
cho quy trình làm việc từ 
giai đoạn phát triển đến 
thành phẩm. Điều đó cho 
phép bạn truy cập liền 
mạch vào dữ liệu của 
mình, tất cả trong một 
giao diện tập trung.

Hệ thống đầu
cuối hoàn chỉnh
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LTLabs đã phát triển một hệ thống tinh vi bằng cách sử dụng chuyên môn của chúng tôi trong sản xuất kết hợp 
với khả năng kỹ thuật số sáng tạo để cho phép doanh nghiệp của bạn nắm bắt tất cả các điểm dữ liệu thiết yếu. 
Chúng tôi tin rằng một tổ chức dựa trên dữ liệu sẽ có thể đưa ra các quyết định kinh doanh thông minh hơn 
thông qua Hệ thống chuỗi kết nối của chúng tôi.

LTLABS 

CHUỖI KẾT NỐI

Ứng dụng LTdevelopment
T� khâu thi�t k�, phát tri�n đ�n
khâu tính chi phí, h� th�ng s� l�u
gi� t�t c� các b�n c�p nh�t và
thông tin c�n thi�t � cùng m�t n�i.

Ứng dụng LTquality
Xác đ�nh, theo dõi và gi�m thi�u các khuy�t
t�t cho các lo�i v�i và thành ph�m c�a b�n.

Ứng dụng LTie
Tăng c��ng hi�u qu� và c�p nh�t
hàng lo�i kỹ năng ph�c t�p c�a
công nhân.

TEAM
connect

Ứng dụng LTmechanic
Qu�n lý tài s�n, thi�t b� theo th�i gian
th�c và gi�m th�i gian ng�ng ho�t
đ�ng c�a máy móc.

Ứng dụng LTcutting
Qu�n lý tiêu th� v�i và

qu�n lý k� ho�ch làm vi�c.

Ứng dụng LTwarehouse
Theo dõi nguyên li�u đ�n t� các nhà cung

c�p c�a b�n vàxác đ�nh v� trí chính xác hàng t�n kho
trong nhà máy c�a b�n t�i m�i th�i đi�m

Ứng dụng LTproduction
Theo dõi hàng t�n kho liên t�c c�a
hàng hóa đang s�n xu�t t� khâu c�t
đ�n khi giao hàng.

Ứng dụng LTmanagement
T� đ�ng t�o báo cáo cho
đ�i ngũ qu�n lý c�a b�n.

Ứng dụng LTbrand
Tùy ch�nh báo cáo t�ng h�p

theo yêu c�u khách
hàng c�a b�n.
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Các công cụ tập trung vào việc 
quản lý sản xuất để cung cấp các 
sản phẩm chất lượng cao trong 
khoảng thời gian ngắn nhất và 
với chi phí thấp nhất.

Chuỗi kết nối 
LTLabs - 
Một mạng lưới rộng lớn gồm 
các sản phẩm phần mềm sản 
xuất được thiết kế để tạo điều 
kiện thuận lợi cho quy trình 
làm việc từ đầu đến cuối, từ 
khâu phát triển sản phẩm đến 
sản xuất hàng loạt, cung cấp 
thông tin chi tiết theo thời 
gian thực để đưa ra các quyết 
định kinh doanh thông minh 
hơn cho việc quản lý của bạn.

Từ khâu phát triển sản phẩm đến nguyên liệu thô, 
rồi đến thành phẩm; nhanh chóng xác định mức 
tồn kho, vị trí của hàng hóa và những kế hoạch 
phát triển.

Thông tin chi tiết theo thời gian thực & báo cáo 
hiệu qủa quản lý , ra quyết định  và nhận thức về 
KPI của khách hàng.

TEAM
connect

FACTORY
connect

BUSINESS
connect
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LTquality

Chuy�n đ�i t�t c� nhân viên QC b�ng gi�i pháp ki�m tra
ch�t l��ng t� đ�u đ�n cu�i

LTquality  là một giải pháp kiểm tra chất lượng dựa trên đám mây được thiết kế cho việc 
sản xuất hàng may mặc nhằm hợp lý hóa việc kiểm tra chất lượng thông qua các quy 
trình dựa trên giao diện kỹ thuật số mà cuối cùng sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng 
cao cho sản phẩm của quý vị.

LTquality cho phép các nhà máy phát hiện những sản phẩm lỗi trên dây chuyền may 
trong quá trình kiểm tra đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực cho nhân viên 
QC để áp dụng ngay các biện pháp khắc phục phù hợp nhằm xử lý các vấn đề chất 
lượng trong toàn bộ quá trình sản xuất.

Ðạt được sản phẩm 
hoàn hảo

Các ứng dụng kiểm tra kỹ 
thuật số của chúng tôi thu 

thập thông tin về các lỗi để 
giúp tối ưu hoá quá trình sửa 

lỗi và cải thiện chất lượng liên 
tục bằng cách phân tích dữ 

liệu trong quá khứ và làm việc 
để đảm bảo không bị lỗi.

Chi phí vận hành thấp hơn

Trang tổng quan theo thời gian thực của chúng 
tôi cho phép bộ phận QC có thông tin đầy đủ 

trong phân xưởng và thu hút sự chú ý ngay lập 
tức để xử lý các vấn đề về chất lượng. Giúp nâng 

cao chất lượng sản phẩm và giảm thêm chi phí và 
nhân lực cho việc làm lại.

Ðáp ứng mục tiêu giao 
hàng

Khi hàng may mặc đã vượt qua 
kiểm tra, hệ thống sẽ tự động thu 
thập tất cả thông tin các sản phẩm 
đầu ra có chất lượng tốt và cung 
cấp thông tin quan trọng về việc 
liệu quý vị có đang đạt KPI sản 
xuất hay hoàn thành đơn hàng của 
mình hay không.

LTquality
LÀ GÌ?

Giải Pháp Kiểm Tra Chất Lượng

CÁC LỢI ÍCH
CHÍNH

Hệ thống LTquality tạo
thuận lợi cho quy trình

kiểm tra chất lượng từ đầu đến
cuối bằng cách thu thập dữ liệu 

theo thời gian thực về các điểm lỗi 
trong toàn bộ nhà máy và phân 

tích ngay lập tức các dữ liệu đó để 
giúp bộ phận QC nhanh chóng xử 

lý các vấn đề về chất lượng
và đảm bảo sản phẩm

chất lượng cao.



Kiểm Tra Vải cho phép
nhân viên QC thực hiện
kiểm tra và đánh giá vải
(dựa trên các tiêu chí chấp
nhận của họ) khi nhập kho để xác định chất lượng vải và 
phát hiện các loại vải bị lỗi ngay từ giai đoạn đầu. Hệ thống 
này cho phép nhà máy giảm thiểu việc từ chối vải khi các 
sản phẩm may mặc được gửi đến xưởng sản xuất.

Là máy tính bảng, sử dụng hệ điều hành Android 21” cung 
cấp cho người dùng giao diện trực quan để nhanh chóng 
phát hiện lỗi, kích cỡ và kết quả kiểm tra mùi.

Thiết bị kiểm tra

Là ứng dụng Android cho 
thiết bị cầm tay bổ sung, 
cho phép nhóm QC chụp 
ảnh và lưu hồ sơ lỗi để báo 
cáo.

Ảnh bị lỗi
Quản lý tiêu chí 
Đạt/Không đạt và thời 
gian nghỉ cho từng loại 
vải của hệ thống.

Tiêu chí loại vải

Là báo cáo kiểm tra tổng 
hợp theo đơn hàng/ngày 
cung cấp nguyên liệu và 
tất cả thông tin có thể 
được chia sẻ kỹ thuật số 
bằng liên kết web.

Báo cáo

Đồng bộ với kho hiện có 
hoặc ERP để lên lịch kiểm 
tra vải hoặc nhập thủ
công.

Tích hợp linh hoạt

Các Tính Năng Chính
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Kiểm tra Trong Chuyền & Cuối Chuyền là các phần của 
công cụ kiểm tra khi sử dụng máy tính bảng dựa trên đám 
mây của LTquality. Ứng dụng Trong Chuyền cho phép bộ 
phận QC thực hiện kiểm tra kỹ thuật số bất kỳ người vận 
hành nào trong dây chuyền may. Giúp xác định, xử lý và 
giảm lỗi tại nguồn trước khi sản phẩm đến cuối chuyền. 
Ứng dụng Cuối Chuyền cho phép bộ phận QC kiểm tra 
các sản phẩm may mặc thành phẩm/hoàn thiện trước khi 
được đóng gói và vận chuyển đến khách hàng.

Kiểm tra chung, kiểm tra một phần nguyên vật 
liệu hoặc trước khi sản xuất, tập trung vào việc 
kiểm tra hoặc rà soát chất lượng trong quy 
trình lắp ráp trước khi sản xuất. Các nhà máy 
hiện có thể cài đặt các công cụ kiểm tra 
LTquality trong bất kỳ phần nào của quy trình 
nhà máy cần kiểm tra, chẳng hạn như truyền 
nhiệt, thêu, in pad, v.v.

Kiểm tra chung 
(Pre-production)

Kiểm tra Trong Chuyền
& Cuối Chuyền

Kiểm Tra Vải

 Xác định nguyên nhân gốc 
rễ của vấn đề và thực hiện 
các kế hoạch hành động 
khắc phục ngay lập tức đối 
với các lỗi để duy trì tiêu 
chuẩn chất lượng cao cho 
sản phẩm của quý vị.

Cải thiện chất
lượng sản phẩm

Hệ thống thu thập tất cả đầu 
ra có chất lượng tốt và cung 
cấp thông tin quan trọng về 
việc quý vị có đang hoàn 
thành các mục tiêu giao 
hàng đúng hạn hay không.

Theo dõi đầu ra
có chất lượng tốt

Hệ thống của chúng tôi 
phân tích dữ liệu theo thời 
gian thực để cung cấp 
thông tin chi tiết quản lý về 
hiệu suất chất lượng của 
nhà máy ở bất cứ đâu quý 
vị đến.

Bảng thông tin phân
tính theo thời gian thực

Giảm các sản phẩm bị lỗi 
trong quá trình sản xuất 
và tối đa hóa năng suất 
của người vận hành để 
duy trì hoạt động trơn tru 
của cho dây chuyền sản 
xuất.

Cải thiện năng
suất dây chuyền may

Các Tính Năng Chính

Công cụ TLS kỹ thuật số được thiết kế để cải thiện chất 
lượng sản phẩm thông qua các ứng dụng kiểm tra kỹ thuật 
số nhằm nắm bắt và gắn cờ các lỗi hiệu quả hơn trong quá 
trình sản xuất. TLS giúp xác định các lỗi tiềm ẩn ở giai 
đoạn đầu và cho phép bộ phận QC và giám sát viên dây 
chuyền đưa ra các hành động khắc phục ngay lập tức đối 
với các sản phẩm bị lỗi.

Các nhà máy có thể cấu hình ngưỡng thẻ sửa chữa tối đa 
cho dây chuyền sản xuất của mình. Khi đạt đến ngưỡng tối 
đa, hệ thống sẽ không cho phép tiếp tục bất kỳ hoạt động 
kiểm tra nào cho đến khi khắc phục xong các lỗi.

Cài đặt Đèn giao thông có 
thể được nhà máy định cấu 
hình để hỗ trợ các loại mức 
độ nghiêm trọng khác nhau 
và các loại lỗi cho phép.

Cài đặt đèn giao thông
có thể định cấu hình

Các ứng dụng dành cho 
thiết bị di động để kiểm tra 
trong chuyền và cuối 
chuyền cho phép bộ phận 
QC của quý vị thu thập dữ 
liệu kỹ thuật số và tuân theo 
các quy tắc TLS của nhà 
máy được định cấu hình bởi 
quý vị.

Dữ liệu theo thời gian
thực để Phản hồi nhanh

Kiểm tra Trong chuyền kỹ 
thuật số thu thập hiệu suất 
chất lượng của người vận 
hành và chỉ định TLS 
riêng lẻ cho người vận 
hành của quý vị.

TLS của người vận hành
thúc đẩy quyền sở hữu

Trang tổng quan được 
thiết kế để hiển thị các 
chỉ số chính cùng với 
những yếu tố góp phần 
hàng đầu nhằm giúp đưa 
ra quyết định thông minh 
hơn trong các hoạt động 
hàng ngày.

Ra quyết định
thông minh hơn

Các Tính Năng Chính

Hệ thống đèn giao
thông kỹ thuật số (TLS)

Pending 10 Fail 64Pass

Water ZHANG

000000000386987

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : N/A

Length : 30.00 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386989

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : N/A

Length : 30.00 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386991

PO : 9100051320

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : N/A

Length : 30.00 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386993

PO : 9100051320

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Inspection : N/A

Length : 3.0 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386992

PO : 9100051320

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : N/A

Length : 30.00 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386994

PO : 9100051320

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Inspection : N/A

Length : 3.0 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386988

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : N/A

Length : 30.00 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386990

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : N/A

Length : 30.00 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386986

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : Yes

Length : 30.00 YARDS

Defects : 1

Points : 1

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386984

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : Yes

Length : 30.00 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386982

PO : 9100051320

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : No

Length : 30.00 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386981

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Inspection : Arrival

Length : 3.0 YARDS

Defects : 0

Points : 0

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386985

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : Yes

Length : 30.00 YARDS

Defects : 12

Points : 36

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386983

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : Yes

Length : 30.00 YARDS

Defects : 12

Points : 36

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386978

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Arrvl. INSP : Yes

Length : 30.00 YARDS

Defects : 12

Points : 36

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

000000000386977

PO : 9100051318

DyeLot : 01-1

Roll No : A0068-2

Material No. : 70010884_1

Color : 001A-WHITE

Fabric Arrvl. : 2020-04-01

Inspection : Arrival

Length : 3.0 YARDS

Defects : 12

Points : 36

Supplier : TREASURE

Customer : ADIDAS

FABRIC INSPECTION

FABRIC PHOTO

Scan QRCode

1

Upload Photo

2

SCAN NOW

Done

Select Manufacturing Line

Heat Transfer

Select Process

CANCEL CONFIRM

Process Name 5

Process Name 6

Process Name 7

Process Name 8

Process Name 9

Process Name 10

Process Name 11

…

Process Name 4

Process Name 3

Process Name 2

Process Name 1

PASSED

33
TTL INSPECTED

60
FAILED

27
FAILED %

45%

Water ZHANGShift 01 HEAT TRANSFER [ YTI-01 ]

CLEANLINESS

PASS

FABRIC MEASUREMENTS

DIRT Stain

Chalk Mark

Pencil MARK

Oil Stain

Untrimmed
Threads

Floating Threads

Foot Mark /
Neddle Mark

TOTAL DEFECT: 1 v 4.19.00

DIRT Stain

Chalk Mark

Pencil MARK

Foot Mark /
Neddle Mark

Oil Stain

Untrimmed
Threads

Floating Threads

31
LOAD ON

17
BALANCE

13
PASSED

1
REJECTED

7.14
REJECTED %

F21080603 / BLACK /50 GARMENT #18/31

DEFECT EXIT

PASS

11 32 0

0 2 0

0 10 0

6 4 0
Passed Passed Passed
Repair Repair Repair
Replace Replace Replace

Rejected Rejected Rejected
22

2

10

4
Passed
Repair
Replace

Rejected

0

0

1

REPAIR

REPLACE

REJECTED RFT

RFT TODAY

11 32 0

0 2 0

0 10 0

6 4 0
Passed Passed Passed
Repair Repair Repair
Replace Replace Replace

Rejected Rejected Rejected
22

2

10

4
Passed
Repair
Replace

Rejected

0

0

1

REPAIR

REPLACE

REJECTED RFT

RFT TODAY

11 32 0

0 2 0

0 10 0

6 4 0
Passed Passed Passed
Repair Repair Repair
Replace Replace Replace

Rejected Rejected Rejected
22

2

10

4
Passed
Repair
Replace

Rejected

0

0

1

REPAIR

REPLACE

REJECTED RFT

RFT TODAY

Ghi lại dữ liệu lỗi kỹ thuật số từ tất cả các ứng dụng kiểm
tra để cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực.

Phân tích dữ liệu tức thì cho phép ban lãnh đạo xác định
ngay các lĩnh vực cần cải tiến để đảm bảo sản phẩm đang

được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

“Xây dựng các bộ phận QC để nắm bắt,
theo dõi và giảm thiểu lỗi vải và thành
phẩm kỹ thuật số.”



51% 

Gi�m 51% tỷ l� l�i may. Gi�m 85% NPT do 
may.

Ti�t ki�m đ�n 13 gi� 
NPT m�i dây chuy�n.

Kết quả đã được chứng 
minh trong việc giúp các 
nhà máy giảm tỷ lệ lỗi và 
tổng NPT (thời gian ngừng 
sản xuất) trong quá trình 
sản xuất chỉ trong vòng 
chưa đầy bốn tháng thực 
hiện.

Phân Tích

Yêu C�u

C�u Hình

H� Th�ng

Đào T�o

Ng��i Dùng

H� th�ng ho�t

đ�ng tr�c ti�p

H� tr�

(siêu chăm sóc)

3 tu�n

1 tu�n

1 tu�n

5 tu�n

2 tu�n

Thi�t B�:

K�t N�i M�ng:

H� Đi�u Hành:

Máy �nh:

RAM:

Tích H�p NFC:

10.1” Tablet

Required

Android 6 or above

Required

3GB mininum

Required

15” or 21” PC Console

Required

Android 6 or above

–

2GB mininum

–

Mobile Device

Required

Android 6 or above

Required

2GB mininum

–

85% 13hr 

TI�N Đ� TH�C HI�N

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

ÐẶC ÐIỂM KỸ THUẬT PHẦN CỨNG (ÐỀ XUẤT TỐI THIỂU)

KIỂM TRA VẢI ẢNH VẢITRONG DÒNG/ DÒNG CUỐI
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LTmechanic

H�p lý hóa vi�c b�o trì phòng ng�a, s�a ch�a nhanh chóng,
t�o thu�n l�i cho vi�c l�p k� ho�ch chuy�n đ�i và gi�m th�i
gian ng�ng s�n xu�t.

LTmechanic là một giải pháp quản lý cơ học dựa trên đám mây chủ yếu được thiết kế 
dành cho các nhà sản xuất để cho phép theo dõi bảo trì máy mà không sử dụng giấy tờ 
lưu trữ, rút ngắn thời gian chuyển đổi, sửa chữa máy móc nhanh chóng và giảm thiểu 
thời gian ngừng sản xuất (NPT).

Hệ thống LTmechanic cung cấp dữ liệu theo thời gian thực đối với máy móc của nhà 
máy. Hệ thống này theo dõi riêng từng máy trên từng dây chuyền may để cung cấp 
thông tin đầy đủ về trạng thái máy, cảnh báo tức thì về các sự cố và phân tích hiệu suất 
của máy.

LTmechanic
LÀ GÌ?

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÁY MÓC

CÁC LỢI ÍCH
CHÍNH

Nâng cao hiệu quả thợ 
máy

Thông qua chức năng cảnh 
báo tức thì của hệ thống, các 
thợ sửa máy được thông báo 
ngay lập tức về sự cố máy 
móc. Cho phép các thợ sửa 
máy phản ứng, ứng phó và 
giải quyết các sự cố máy móc 
nhanh hơn và giảm NPT 
trong quá trình sản xuất.

Giảm thiểu thời gian 
ngừng sản xuất

Do thời gian sửa chữa máy 
móc được theo dõi trong hệ 
thống, nên ban quản lý có 
thể đo lường hiệu suất của 
từng thợ sửa máy. Ðảm bảo 
nhóm thợ sửa máy làm việc 
hiệu quả hơn và giải quyết 
các sự cố máy móc trong 
thời gian ngắn nhất.

Nâng Cao Thông Tin 
Về Máy Móc

Với việc kiểm kê máy móc 
được quản lý kỹ thuật số 
trong hệ thống, tất cả trạng 
thái máy móc sẽ được cập 
nhật theo thời gian thực. 
Cho phép nhóm thợ sửa 
máy có thông tin đầy đủ về 
tất cả máy móc và tự chủ 
động lên kế hoạch theo nhu 
cầu sản xuất của quý vị.



Tính năng lập kế hoạch chuyển đổi tạo thuận lợi cho vấn đề lên 
lịch trình và thiếu quy trình lập kế hoạch trước và chuẩn bị cho 
việc chuyển đổi máy móc trong các nhà sản xuất hàng may mặc. 
Hệ thống này cho phép nhóm thợ sửa máy móc (ME), nhóm chất 
lượng (QA) và nhóm kỹ sư công nghiệp (IE) của quý vị có một quy 
trình làm việc liền mạch và giảm thiểu thời gian quy trình chuyển 
đổi (COPT).

Trưởng Dây Chuyền có thể báo cáo sự cố máy móc qua
thiết bị di động

Cảnh báo thông báo tức thì được thông báo cho thợ
sửa máy

Tải lên hình ảnh thực tế về sự cố máy móc khi báo cáo

Trang tổng quan web hiển thị trạng thái phiếu theo thời gian 
thực có ảnh hưởng đến quá trình sản xuất

Cung cấp lịch về lịch trình chuyển đổi sắp tới

Tạo danh sách công việc/danh sách kiểm tra
các máy cần làm

Hiển thị các máy hiện có và đang hoạt động trên
ứng dụng di động

Thông tin đầy đủ theo thời gian thực về tình trạng và trạng 
thái của tất cả máy móc

Truy cập vào dữ liệu thời gian ngừng hoạt động với trang 
tổng quan web theo thời gian thực

Báo cáo theo thời gian thực để giúp nhóm ưu tiên sự chú ý. 

Giám sát tất cả tình trạng bảo trì máy móc bằng lịch tích hợp

Hiển thị lịch về lịch trình bảo trì sắp tới đối với tất cả máy móc.

Danh sách kiểm tra tùy chỉnh đối với việc sửa chữa và bảo trì 
phòng ngừa

Tạo phiếu bảo trì trực tiếp từ ứng dụng web

lập kế hoạch chuyển đổi

Tích Hợp Bộ Lên Lịch Bảo
Trì Phòng Ngừa

Duy trì tất cả máy móc luôn trong tình trạng hoạt động tốt nhất 
bằng các công cụ bảo trì phòng ngừa trong hệ thống LTmechan-
ic. Khi được thực hiện đúng cách, các nhà sản xuất có thể tăng 
tuổi thọ của máy móc, giảm sự cố máy móc và tối đa hóa năng 
suất của nhóm với bảng tổng quan theo thời gian thực.

Sau khi ghi lại và theo dõi tất cả máy móc bằng hệ thống LTme-
chanic, người dùng giờ đây có thể có được thông tin đầy đủ về 
tình trạng máy móc cũng như dữ liệu có giá trị của tất cả máy 
móc trong nhà máy theo nhãn hiệu, sự cố trước đây cũng như 
thông tin về thời gian ngừng hoạt động của chúng.

Quản lý máy móc

Hệ thống theo dõi sản xuất (Andon)
theo thời gian thực  bằng Kỹ Thuật Số
(cho sản xuất)

Trưởng dây chuyền có thể sử dụng ứng dụng dành cho thiết bị di 
động để báo cáo các lỗi trực tiếp tới nhóm thợ sửa máy nhằm 
thuận lợi cho việc phản hồi nhanh chóng. Thợ sửa máy có thể 
phản ứng nhanh hơn đối với sự cố máy móc với tính năng báo 
cáo và thông báo trên thiết bị di động cũng như giảm thiểu thời 
gian ngừng sản xuất.

CÁC TÍNH

NĂNG CHÍNH

Xây dựng
nhà xưởng của 
quý vị để nắm
bắt NPT theo

thời gian 
thực
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61% 

Gi�m th�i gian s� c� trung 
bình 61%.

Tăng giá tr� trung 

bình hàng tháng tr� 

giá
 đô la

Khách hàng của chúng tôi 
đã đạt được những kết quả 
đáng chú ý chỉ trong 

sáu tháng
kể từ khi triển khai
LTmechanic.

3 tu�n

1 tu�n

1 tu�n

5 tu�n

2 tu�n

TI�N Đ� TH�C HI�N

NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

ÐẶC ÐIỂM KỸ THUẬT PHẦN CỨNG (ÐỀ XUẤT TỐI THIỂU)

Thi�t B�:

K�t N�i M�ng:

H� Đi�u Hành:

Máy �nh:

RAM:

Tích H�p NFC:

Mobile Device

Required

Android

Required

3GB mininum

Required

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

$12,000 

Phân Tích

Yêu C�u

C�u Hình

H� Th�ng

Đào T�o

Ng��i Dùng

H� th�ng ho�t

đ�ng tr�c ti�p

H� tr�

(siêu chăm sóc)
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LTie

Hệ thống LTie được thiết kế để tăng hiệu quả, cung cấp các đề xuất thiết lập dây chuyền 
đồng thời vẫn duy trì sự  cân bằng dây chuyền và giám sát NPT trong suốt quá trình sản 
xuất. Hệ thống cũng tạo ra chỉ số kỹ năng người vận hành kỹ thuật số bằng cách thu 
thập kỹ năng máy móc và hiệu quả hoạt động của người vận hành.

Hệ thống LTie được thiết kế để tăng năng suất và giám sát tính hiệu quả theo thời gian 
thực của dây chuyền sản xuất bằng cách tối ưu hóa cấu hình dây chuyền sản xuất càng 
nhanh càng tốt nhằm giảm thời gian ngừng sản xuất.

T�i �u Hóa Nhân L�c
Các ứng dụng nghiên cứu thời 
gian kỹ thuật số của chúng tôi 

cho phép các IE thu thập dữ liệu 
lịch sử của từng người vận hành 

và xây dựng chỉ số kỹ năng kỹ 
thuật số của họ. Do đó, nhóm IE 

có thể dễ dàng kết hợp các 
người vận hành đủ điều kiện với 

hoạt động mạnh nhất của họ 
nhằm tối đa hóa sản lượng..

S�n xu�t v�i chi phí th�p h�n

Hệ thống tự động cập nhật hiệu quả cân 
bằng dây chuyền để nhóm IE có thể làm 
việc liền mạch nhằm loại bỏ các điểm 
nghẽn và công suất tài nguyên dư thừa 
dẫn đến chi phí sản xuất thấp hơn.

Đ�m b�o th�c hi�n đ�n 
hàng hoàn h�o

Hệ thống cho phép người 
dùng thu thập từng phần đầu 
ra theo trạm. Việc làm như 
vậy cung cấp cho ban quản 
lý thông tin đầy đủ về sản 
lượng và hiệu quả của từng 
người vận hành để theo dõi 
KPI và đảm bảo đáp ứng các 
mục tiêu và lịch trình sản 
xuất.

LTie
LÀ GÌ?

CÁC LỢI 
ÍCH CHÍNH

GI�I PHÁP KỸ THU�T CÔNG NGHI�P
T�i �u hóa năng su�t c�a nhà x��ng và hi�u qu� c�a dây 
chuy�n trong th�i gian th�c



Làm nổi bật các chỉ số KPI để ưu tiên sự chú ý 
bằng cách đặt mục tiêu cho từng chỉ số

Xác định yếu tố góp phần hàng đầu ảnh hưởng 
đến KPI

Làm nổi bật 5 yếu tố góp phần hàng đầu theo 
NPT, LBR, hiệu suất, kết quả đầu ra và hiệu quả

Xem trang tổng quan ở chế độ TV được tối ưu 
hóa

Tự động cập nhật các kỹ năng của người vận 
hành từ nghiên cứu thời gian trên thiết bị di động

Xác định tính hiệu quả của dây chuyền dựa trên 
hiệu quả của người vận hành

Thực hiện tải lên kỹ năng hàng loạt thông qua 
ứng dụng web LTie

Việc quản lý mô hình, hoạt động, kỹ năng của người vận 
hành và thiết lập dây chuyền trước đó tất cả cùng một chỗ 
cho phép các IE của quý vị tạo ra thiết lập dây chuyền mới 
hoặc cân bằng lại dây chuyền một cách hiệu quả.

CÁC TÍNH
NĂNG CHÍNH

Thiết lập dây chuyền 
bằng điện toán đám mây

Chỉ số kỹ năng được cập nhật tự động để xác định kỹ năng 
và hiệu quả vận hành của từng người vận hành. Hệ thống 
cung cấp danh sách người vận hành cùng với các kỹ năng 
và hiệu quả của họ để có thể xác định hiệu quả dây 
chuyền và LBR.

Chỉ số kỹ năng kỹ thuật
số theo thời gian thực

Trang tổng quan theo thời gian thực cung cấp dữ liệu về 
hiệu suất dây chuyển và hiệu quả tổng thể theo giờ và 
theo dây chuyền. Ngoài ra, các chỉ số KPI được làm nổi bật 
để quý vị dễ chú ý nhằm đảm bảo các khu vực quan trọng 
của nhà máy đang theo kịp mục tiêu.

Trang tổng quan KPI
theo thời gian thực

Ứng dụng Android dành cho thiết bị di động 
cho phép các IE thực hiện các nghiên cứu thời 
gian, nhập NPT và thực hiện các thay đổi đối với 
dây chuyền của quý vị ở bất kỳ đâu trên phân 
xưởng sản xuất.

Công cụ di động dành cho
các thay đổi tại phân xưởng

1

3

Tự động tạo 
thiết lập dây 
chuyền với 
LBR cao nhất

Kéo và thả 
người vận 
hành vào các 
trạm

Tách hoặc nhập 
hoạt động theo 
trạm

Hiển thị danh 
sách người vận 
hành với các kỹ 
năng phù hợp và 
hiệu quả vận 
hành trước đây 
của họ

Tạo báo cáo 
chuyển đổi cho 
thợ sửa máy móc 
và trưởng dây 
chuyền

Thực hiện các 
nghiên cứu thời 
gian đối với người 
vận hành theo thời 
gian thực

Quản lý thông tin 
NPT trực tiếp 
trong ứng dụng 
di động

Ghi lại và cập 
nhật kết quả 
đầu ra tốt

Xem hiệu quả của 
dây chuyền trên 
trang tổng quan 
dành cho thiết bị di 
động

Nhận thông báo 
cảnh báo khi mục 
tiêu KPI giảm xuống 
dưới ngưỡng

3

4

2



3 tu�n

1 tu�n

1 tu�n

5 tu�n

2 tu�n

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Thi�t B�:

K�t N�i M�ng:

H� Đi�u Hành:

Máy �nh:

RAM:

Tích H�p NFC:

Mobile Device

Required

Android

Optional

3GB mininum

Optional

Màn hình TV 42" tr� lên 
h� tr� đ�u vào HDMI t� 

Raspberry Pi

MÀN HÌNH TV

ÐẶC ÐIỂM KỸ THUẬT PHẦN CỨNG (ÐỀ XUẤT TỐI THIỂU)

ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

Phân Tích

Yêu C�u

C�u Hình

H� Th�ng

Đào T�o

Ng��i Dùng

H� th�ng ho�t

đ�ng tr�c ti�p

H� tr�

(siêu chăm sóc)
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LTwarehouse

Hệ thống LTwarehouse được thiết kế để tăng lợi thế cạnh tranh cho nhà máy bằng cách 
cho phép quý vị quản lý các hoạt động của kho hàng, theo dõi chính xác các lô nguyên 
liệu nhập kho và xác định vị trí các cuộn vải trên phân xưởng sản xuất trong thời gian 
thực. Mục đích cuối cùng của tất cả những hoạt động này là nhằm mang lại hiệu quả cao 
hơn cho kho hàng đồng thời nâng cao việc quản lý hàng tồn kho để hỗ trợ các yêu cầu 
hoạt động và sự phức tạp trong kinh doanh của quý vị.

 
LTwarehouse
LÀ GÌ?

GI�I PHÁP QU�N LÝ KHO HÀNG

CÁC LỢI
ÍCH CHÍNH

H� th�ng 

LTwarehouse cho

phép quý v� có đ��c thông 

tin đ�y đ� v� nguyên li�u và l�ch 

trình giao hàng t� các nhà cung c�p 

cho đ�n khi chúng đ��c giao đ�n 

nhà máy c�a quý v�. Qu�n lý hàng 

t�n kho cho phép quý v� thông báo 

và báo cáo theo th�i gian th�c nh�m 

đ�a ra quy�t đ�nh nhanh chóng và 

c�i thi�n k� ho�ch

s�n xu�t.

Với khả năng theo dõi chính xác vị 
trí của lô hàng, chúng tôi có thể 
cung cấp cho quý vị thông tin đầy 
đủ rõ ràng về thời gian đến của 
nguyên liệu. Cho phép quý vị lập 
kế hoạch sản xuất tốt hơn và chuẩn 
bị trước cho bất kỳ sự chậm trễ bất 
ngờ nào.

Theo dõi nguyên liệu đến

Quét ngay các cuộn vải từ khi nhập 
kho đến khi xuất kho. Tất cả các 
điểm dữ liệu này được theo dõi và 
phân tích tức thì để cung cấp cho 
quý vị bản đồ chính xác về vị trí và 
số lượng hàng tồn kho.

Hàng tồn kho theo thời gian thực

Nhờ việc có được dữ liệu theo thời gian thực về 
các lô hàng nhập kho và hàng tồn kho, nhóm 
kho hàng sẽ có thể thực hiện các yêu cầu sản 
xuất và để bộ phận sản xuất lập kế hoạch sản 
xuất tốt hơn. Cho phép luồng công việc liền 
mạch giữa bộ phận kho hàng và sản xuất.

Tăng hiệu quả hoạt động

H�p lý hóa ho�t đ�ng kho hàng c�a quý v� v�i gi�i
pháp qu�n lý kho hàng t� đ�u đ�n cu�i.



Lô Hàng Ðến & Nhận Hàng

Đồng bộ các lô hàng đến bằng hệ thống kho hàng của 
chúng tôi trực tiếp với hệ thống ERP nhà máy của quý 
vị thông qua API. Theo dõi trạng thái nguyên liệu đến 
bằng trang tổng quan theo thời gian thực.

Xem tất cả lô hàng đến và trạng thái trong cùng 
một vị trí

Đánh dấu là đã đến để cập nhật trạng thái nhận

Có sẵn để xem như một trang tổng quan cho khu 
vực kho hàng

Đồng bộ với ERP hoặc thêm trực tiếp vào ứng dụng 
web cho từng lô hàng

Tạo và in nhãn SKU

WZ

Dashboard

Suntex

All WAREHOUSE

Inventory Inventory Fill Rate On Time Work Order Rate

Jul JulJun JunMay MayApr AprMar MarFeb Feb

20% 20%

0% 0%

60% 60%

80% 80%

40% 40%

100% 100%

6 Months 6 MonthsView by View by

65%

43%

82%

36%

63%

55%

73%

42%

81%

64%

88%
83%

1824 3 6 18
2 Delayed6 Delayed / 3 Expected

Today’s Closed ShipmentsIn Transit Shipments New Work Orders In Progress Work OrdersArrived Shipments Done Work Orders

3

Updated at 13:28, Thursday, 29 Jul 2021 TV MODE

# ##

1 11-8 -4
2 22-8 -3
3 33-4 0
4 440 0
5 551 1

SHIPMENT NO. WORK ORDER NO.SHIPMENT NO.ORIGIN CUSTOMERORIGINETA DATE DUE DATEATA DATEDAYS DAYS

SM234523452 WR32434552344245

52234768214 FGD324TRE35R565342

HK352572952 FD3WERV445R543FGT4555

TE35RF342 GD43532545436553F543

TRER2356466 GDF45355543543562445

CAMBODIA adidasMULTIPLE

MULTIPLE adidasCAMBODIA

CAMBODIA adidasVIETNAM

VIETNAM adidasCAMBODIA

VIETNAM adidasMULTIPLE

2021-07-21 2021-07-252021-07-21

2021-07-21 2021-07-262021-07-21

2021-07-25 2021-07-292021-07-25

2021-07-29 2021-07-292021-07-29

2021-07-30 2021-07-302021-07-30

Inbound Shipments Work OrdersArrived Shipments MoreMore More

Yards Pieces Meters

16%

66%

18% 1,993,236
UOM QTY

Put Away Pending Put Away
Floating Area

10%

16%

70%
PKG/ROLL QTY

793,127

3

58/394

47/167

5/109

4/21

3/19

RECEIVED

Quản Lý Hàng Tồn Kho

Định vị nguyên liệu một cách hiệu quả bằng cách tìm 
kiếm cơ sở dữ liệu hàng tồn kho chuyên dụng của 
chúng tôi. Tạo nhãn với mã vạch/mã QR duy nhất để 
quản lý hàng tồn kho cuộn vải từ kho hàng đến xưởng 
sản xuất.

Inventory

Weight: 6,500,231/9,900,000 KG

5,800

6,500,231

PACKAGES/ROLLS

QUANTITY

SCAN BIN OR PACKAGE/ROLL

Search Bin or Package/Roll

yd.

Split Package/Roll

SPLIT QTY

132.00

100.00

32.00

PKG NO.

312391417

New Package/Roll 1

New Package/Roll 2

UOM

yd.

yd.

yd.

New Package/Roll 1

100.00
Actual Quantity

adidas

Reference 1

Reference 2

Reference 3

Height

Customer *

Reference 1

Reference 2

Reference 3

yd.

Copy Details

OKCANCEL

Yêu Cầu Nguyên Liệu

Nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách tạo các đơn 
hàng làm việc cho kho hàng để quản lý và theo dõi các 
yêu cầu nguyên liệu sản xuất. API có sẵn để tự động 
đồng bộ các yêu cầu sản xuất.

Xem đơn hàng làm việc trực tiếp từ ứng dụng di 
động

Quét các mặt hàng cần chọn từ kho hàng

Gởi đi trực tiếp hoặc gửi đến khu vực lưu giữ để gởi 
đi

Các thay đổi về trạng thái nguyên liệu sẽ có sẵn để 
đồng bộ hóa ERP

Updated at 13:28, Wednesday, 2 Dec 2020

Work Orders

IN PROGRESS (10) DONENEW (28)

DUE DATE: 2020-12-01 (1)

DUE DATE: 2020-12-02 (4)

DUE DATE: 2020-12-03 (12)

A124124352

2342342428

A124124352

A124124354

A124124356

A124124358
Adidas

Remarks

Remarks

Remarks

Remarks

Remarks

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Adidas

Remarks

CUTTING

CUTTING

PRODUCTION

CUTTING

INSPECTION

CUTTING

120

1,200

1,100

1,100

800

400

yd.

yd.

yd.

yd.

yd.

LAST SCANNED: LTW210625A001

QTY PICK QTY

1,000

400

100

1,000

400

100

Pick 01003120-00053

LTPKG ID

LTW210625A001

LTW210625H234

LTW210625B234

#

1

2

3

PICKED QTY

12,000
REQUESTED QTY

1,500 yd.

UOM

yd.

yd.

yd.

Quản Lý Kho

Dễ dàng tùy chỉnh kho để linh hoạt và tăng trưởng 
đồng thời vẫn quản lý toàn bộ kho hàng trong một hệ 
thống.

Tạo nhiều kho chứa hàng tồn kho khác nhau 
dựa trên nhu cầu của nhà máy

Tùy chỉnh từng kho hàng theo loại và cách bố 
trí

Dễ dàng chuyển đổi giữa các kho hàng để 
quản lý chúng cùng nhau hoặc riêng biệt

WZSuntex

InventoryOverview

Inventory Overview

MANAGE

A

01

A

B

C

02

03

04

05

LOCATION NAME

B

C

DESCRIPTION

I am description

I am description

I am description

I am description

I am description

I am description

I am description

I am description

I am description

I am description

I am description

UOM

Roll

Roll

Roll

Roll

Roll

Roll

Roll

Roll

Roll

Roll

Roll

Roll

STATUS

Active

Active

Active

Active

Active

Active

Active

Active

Active

Active

Active

Active

USAGE RATE

39%

60%

100%

30%

50%

33%

37%

35%

33%

22%

53%

100%

Rack

Bay

Level

Level

Level

Bay

Bay

Bay

Bay

TYPE

Rack

Rack

Location Overview

Inventory Overview

15
Bay Qty

3
Rack Qty

45
Level Qty

Fabric
Warehouse Type

Modified by: WaterZ

Date Modified: 2020-06-19

Created by: WaterZ

Date Created: 2020-04-14

4,500
Capacity

Roll
PACKAGE UOM

Yard
Item UOM

KG
WEIGHT UOM

Roll
CAPACITY UOM

Search FILTER 4

Holding A I am description

USED STORAGE

585/1,500

180/300

100/100

30/100

50/100

100/300

110/300

105/300

100/300

330/1,500

800/1,500

300/300Floating Area

-

-

A-01-A

A-01-B

A-01-C

-

-

-

-

BIN LOCATION

-

-

Holding A

WAREHOUSE 01

3

Chuyển đổi giữa các nhà kho khác nhau để xem 
kiểm kê của bạn

Quét nguyên liệu SKU để kiểm tra mức tồn kho

Quét vật liệu và mã QR vị trí để lưu trữ,
chọn và gửi

Tìm kiếm toàn bộ kho theo vật liệu các thuộc tính 
để nhanh chóng tìm thấy khoảng không quảng 
cáo của bạn

CÁC TÍNH
NĂNG CHÍNH



3 tu�n

1 tu�n

1 tu�n

5 tu�n

2 tu�n

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

ÐẶC ÐIỂM KỸ THUẬT PHẦN CỨNG (ÐỀ XUẤT TỐI THIỂU)

Thi�t B�:

H� Đi�u Hành:

Máy quét 2d:

Máy �nh:

�c quy:

Tích H�p NFC:

Máy in nhãn đ�
có mã QR

MÁY IN NHÃN NHIỆT

Màn hình TV 42" tr� lên 
h� tr� đ�u vào HDMI t� 

Raspberry Pi

MÀN HÌNH TV

Mobile Device

Android 9 or above

Required

8MP

4000mAh

Required

DI ĐỘNG CẦM TAY

Phân Tích

Yêu C�u

C�u Hình

H� Th�ng

Đào T�o

Ng��i Dùng

H� th�ng ho�t

đ�ng tr�c ti�p

H� tr�

(siêu chăm sóc)



LTproduction

Qu�n lý thông tin đ�y đ� và quy trình s�n xu�t b�ng 
gi�i pháp qu�n lý s�n xu�t t� đ�u đ�n cu�i

 Hệ thống LTproduction  là một hệ thống Theo dõi và Truy xuất nguồn gốc toàn diện 
được tối ưu hóa cho ngành may mặc, phụ kiện và giày dép. Hệ thống cung cấp thông tin 
đầy đủ về trạng thái từ đầu đến cuối đối với các đơn hàng sản xuất và nguyên liệu trong 
toàn bộ nhà máy và quy trình sản xuất.

Hệ thống LTproduction cung cấp khả năng truy xuất nguồn gốc theo thời gian thực đối 
với tất cả vật tư, nguyên liệu và thành phẩm tại bất kỳ điểm quan trọng nào của quy trình 
sản xuất trong nhà máy. Hệ thống cũng dự đoán các điểm nghẽn và giúp hợp lý hóa 
hoạt động, làm cho quy trình sản xuất cũng như hiệu quả sản xuất tổng thể được cải 
thiện và tốt hơn.

Trạng thái PO & thông 
tin đẩy đủ về vật tư
Bằng cách cho phép các điểm 
kiểm tra trong mọi quy trình 
sản xuất, nhóm có thể tránh 
được việc thất lạc nguyên liệu 
và xác nhận liệu nguyên liệu 
đã hoàn thành hay đang theo 
dõi. Điều này cung cấp khả 
năng truy xuất nguồn gốc từ 
đầu đến cuối tất cả các PO 
nhằm tránh tình trạng thiếu hụt 
vật tư và thiếu lượng hàng giao 
cho khách hàng của quý vị.

Thông tin đầy đủ về WIP
Khi lên lịch triển khai đơn hàng, 
hệ thống giúp dự đoán và xác 
định vị trí có thể xảy ra các điểm 
nghẽn trong quá trình sản xuất. 
Hệ thống cũng có thể cảnh báo 
người dùng khi có sự tích tụ WIP 
quá mức cho phép nhóm ưu 
tiên và thực hiện hành động chủ 
động nhằm ngăn chặn điểm 
nghẽn.

Giảm Nhân Lực
Việc nhập dữ liệu thủ công sẽ 
được loại bỏ trong toàn bộ quy 
trình sản xuất, từ việc bàn giao 
vậy tư đến chốt PO. Hệ thống 
thu thập và cập nhật chính xác 
mọi thông tin cần thiết về 
nguyên liệu cho phép quý vị có 
thông tin đầy đủ về quy trình sản 
xuất của nhà máy và hợp lý hóa 
quy trình làm việc để đạt hiệu 
quả hơn.

LTproduction
LÀ GÌ ?

CÁC LỢI
ÍCH CHÍNH

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SẢN XUẤT
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Thiết lập linh hoạt các quy trình của nhà máy và các điểm 
kiểm tra để phù hợp với quá trình hoạt động thực tế cho 
nhiều nhà máy, tòa nhà và nhà thầu phụ. Đặt mục tiêu và 
ngưỡng đối với mỗi quy trình sản xuất như một chỉ số cho 
nhóm sản xuất và người vận hành.

1. 
Thiết Lập Quy Trình 
& Hoạt Ðộng

Theo dõi đơn hàng và nguồn cấp nguyên liệu theo gói, 
thùng hoặc chuỗi sản phẩm. Cung cấp cho nhóm sản xuất 
thông tin đầy đủ rõ ràng về vật tư trong thời gian thực. 
Tách, nhập và kết nối các bộ phận và phụ kiện mà không 
làm mất đi kiểu dáng và đơn hàng hoàn chỉnh.

3. 
Theo Dõi & Truy Xuất
Nguồn Gốc

4. 
Trang Tổng Quan Theo
Thời Gian Thực

 Tạo quy trình hoạt động trong quản trị viên LTglobal   
 của chúng tôi, dựa trên thiết lập nhà máy thực tế.

 Chỉ định điểm kiểm tra cho mỗi quy trình, dây chuyền   
 hoặc máy móc.

 Bao gồm các điểm kiểm tra qua nhiều nhà máy và cho   
 các quy trình của Nhà thầu phụ.

 Xác định khu vực và quy trình nào yêu cầu trang tổng   
 quan cho người dùng.

 Tự động tạo hoặc thêm các gói thủ công trong IO, theo  
 kiểu và kích thước.

 Chỉ định thẻ RFID để theo dõi và truy xuất nguồn gốc   
 các gói/ hàng may mặc của quý vị trong bất kỳ quy   
 trình nào

 Truy xuất nguồn gốc PO từ đầu đến cuối với thông tin   
 đầy đủ về nguồn cung và WIP giữa các hoạt động.

 Tự động chốt PO khi đã đạt tổng số lượng PO.

Cung cấp trạng thái nhà máy theo thời gian thực để giám 
sát tất cả các quy trình và hiệu suất hoạt động qua phân 
tích tùy chỉnh. Lọc và so sánh các nhà máy và nhà thầu 
phụ dựa trên kết quả đầu ra và độ chính xác của họ. Tạo 
và xuất báo cáo theo yêu cầu của khách hàng.

5. 
Báo Cáo & 
Phân Tích

 Tuỳ chỉnh báo cáo và phân tích theo từng nhà máy,   
 hoạt động và cấp độ dây chuyền.

 Tạo báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc   
 sử dụng các định dạng tùy chỉnh như ngày giao hàng   
 hoặc mùa sản xuất.

 Phân tích và so sánh các nhà máy, quy trình sản xuất   
 và nhà thầu phụ có hiệu suất cao nhất và thấp nhất.

 Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ để xác định   
 khu vực nào đang gây ra sự chậm trễ.

 Dữ liệu theo thời gian thực được cung cấp theo từng   
 nhà máy, hoạt động và cấp độ dây chuyền.

 Cung cấp thông tin đầy đủ với các chỉ báo và cảnh báo  
 rõ ràng về vật tư còn lại và thiếu vật tư, các điểm nghẽn  
 cũng như các yêu cầu ưu tiên.

 Loại bỏ việc ghi dữ liệu thủ công và xác nhận gửi/nhận   
 thủ công.

 Tuỳ chỉnh thông báo qua email và thiết bị di động về   
 khả năng trễ PO, tích tụ quá nhiều WIP và theo dõi các   
bất thường.

 Tạo hoặc tải lên đơn hàng công việc nội bộ (IO) và các   
 PO, đồng thời quản lý chúng trong cùng một vị trí.

 Thêm, xóa hoặc sửa đổi thông tin PO và IO ở bất kỳ   
 đâu vào bất kỳ lúc nào.

 Liên kết với ERP hoặc hệ thống lập kế hoạch háy lên   
 lịch IO trong LTproduction.

 Khả năng xử lý tức thì và cập nhật tỷ lệ lấp đầy khi lên   
 lịch IO.

Trang tổng quan được thiết kế để cung cấp thông tin chính 
xác nhằm hỗ trợ nhóm của quý vị thực hiện các công việc 
hàng ngày của họ. Với cảnh báo qua thiết bị di động và 
email, hệ thống có thể đưa ra dự đoán về điểm nghẽn cũng 
như giúp ngăn chặn sự chậm trễ trong sản xuất.

CÁC TÍNH
NĂNG CHÍNH

Tối ưu hóa hoạt động bằng cách nhóm các đơn hàng sản 
xuất theo kiểu dáng/kích thước/màu sắc. Lên lịch đơn 
hàng và có thông tin tổng quan trực tiếp về các điểm 
nghẽn tiềm ẩn dựa trên công suất của nhà máy. Ưu tiên 
các đơn hàng và để hệ thống cảnh báo tức thì cho nhóm 
sản xuất của quý vị.

2.
Ðơn Hàng Công Việc Nội Bộ



3 tu�n

1 tu�n

1 tu�n

5 tu�n

2 tu�n

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

ÐẶC ÐIỂM KỸ THUẬT PHẦN CỨNG (ÐỀ XUẤT TỐI THIỂU)

Thi�t B�:

H� Đi�u Hành:

Máy �nh:

Tích H�p NFC:

Máy in nhãn đ�
có mã QR

MÁY IN NHÃN NHIỆT

Màn hình TV 42" tr� lên 
h� tr� đ�u vào HDMI t� 

Raspberry Pi

ẢNH VẢI

10.1'' Tablet

Android 7 or above

Required

Required

THIẾT BỊ BẢNG

Phân Tích

Yêu C�u

C�u Hình

H� Th�ng

Đào T�o

Ng��i Dùng

H� th�ng ho�t

đ�ng tr�c ti�p

H� tr�

(siêu chăm sóc)


