
ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด�วย API

สําหรับธุรกิจ

ใช�เทคโนโลยีการขนส�งที่ล้ําหน�าท่ีสุดของเรา
เพ�่อธุรกิจของคุณ

ศึกษาเพ��มเติมว�าระบบของธุรกิจคุณ
และ Deliveree สามารถทํางานร�วมกันอย�างไร�รอยต�อได�อย�างไร

ศึกษาการใช�ระบบการทดสอบผ�าน Sandbox, ชุด SDK, API Endpoint, Webhook และอ่ืนๆ
เชื่อมต�อ API อย�างรวดเร็วและราบร�่นด�วยชุดเคร�่องมือท่ีทันสมัยและใช�งานง�ายของเรา

ขนส�งกับ Deliveree

ติดตั้ง
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ภายใน 15 นาที

WooCommerce
เร็วๆ นี้

EasyCart
เร็วๆ นี้

OSCommerce
เร็วๆ นี้

Magento
เร็วๆ นี้

API & SDK

ติดตั้งได�ง�าย

API SDK

1 สัปดาห�

1 วัน - 1 สัปดาห� ใช�งานจร�งภายใน 2-4 สัปดาห�

2-3 วัน
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Rest API
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Production Dashboard

API Key

การจองรถ

business.th@deliveree.com

Deliveree ดีอย�างไรการเช�่อมระบบกับ

ธุรกิจคุณ
พบป�ญหาในการขนส�งสินค�า

ขยายธุรกิจ
ส�งสินค�าถึงมือลูกค�าอย�างสะดวกและเป�นมืออาชีพ

ระบบขนส�งอัตโนมัติโดย Deliveree
จัดการการขนส�งได�อัตโนมัติและไม�มีข�อผิดพลาด

ระบบจัดเส�นทางอัตโนมัติ
จัดเส�นทางการขนส�งเพ�่อประหยัดเวลาและค�าขนส�ง

จองรถได�อัตโนมัติ
จัดการการจองรถได�อย�างรวดเร็วยิ�งข�้น

จัดการการขนส�งด�วยตัวเอง
งานเยอะเกินกําลังคน ล�าช�า

การจัดเส�นทางด�วยตัวเอง
ค�าขนส�งสูง ใช�เวลาขนส�งนาน

การจองรถด�วยตัวเอง
ไม�สามารถส�งของตรงตามเวลาท่ีกําหนด

ลูกค�าคุณ

รับสินค�าได�รวดเร็ว ติดตามการขนส�งได�

ติดต�อผู�ขนส�ง
ได�สะดวก

มีฝ�ายบร�การลูกค�าดูแล

ธุรกิจคุณ

ประหยัดเวลา ประหยัดค�าใช�จ�าย

ลดภาระงาน ลดข�อผิดพลาด

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ระบบของ
ธุรกิจคุณ

ระบบของ
Deliveree

เช็คค�าขนส�ง

ทําการจองรถ

ยกเลิกการจองรถ

จัดการการขนส�ง

เช็คตําแหน�งผู�ขับ
และประมาณการเวลาส�งสินค�า

ยืนยันการขนส�ง

บร�การเสร�มต�างๆ 

ปลั๊กอินอีคอมเมิร�ซ

โปรแกรมเสร�มสําเร็จรูป
ปล๊ักอินของเราเป�นโปรแกรมเสร�มสําเร็จรูปที่ให�คุณเพ��ม Deliveree
เป�นทางเลือกบร�การส�งของสําหรับธุรกิจออนไลน�ของคุณในเวลาไม�ถึง 15 นาที

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เม่ือ Deliveree ได�ถูกต้ังค�าเป�นทางเลือกบร�การส�งของ
ขั้นตอนการจองรถจะทํางานอัตโนมัติ

ระบบจัดการการขนส�งอัตโนมัติ
ระบบจะทําการเร�ยกรถเข�ารับ-ส�งสินค�าให�อัตโนมัติ

ในไม�ก่ีคลิก ก็สามารถติดตั้งปลั๊กอินได�

รวบรวมความต�องการ
เก็บข�อมูลกระบวนการทํางานของธุรกิจคุณ
ออกแบบการเชื่อมต�อ และระบุข�อมูลที่ต�องใช�
ในการส่ือสารระหว�างสองระบบอย�างอัตโนมัติ

ติดตั้งและตั้งค�าง�าย

ตั้งค�า
ต้ังค�าเพ�่อเร��มใช�งานจร�งภายใน 15 นาที

แพลตฟอร�มที่รองรับ

เร�่มใช�งาน

เราพร�อมให�ความช�วยเหลือ
ในขั้นตอนการติดตั้งตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงานทั่วไปสามารถติดตั้งและตั้งค�าได� ทีมธุรกิจจะจัดเตร�ยมสัญญา
การใช�บร�การขนส�งเชิงธุรกิจให�คุณ

Application Program Interface (API)
เป�นเคร�่องมือการพัฒนาโปรแกรมท่ีทีมพัฒนาซอฟต�แวร�
ของคุณสามารถออกแบบการเชื่อมต�อกับ Deliveree
ให�ตรงกับความต�องการของคุณมากท่ีสุด

Software Development Kit (SDK)
เป�นชุดพัฒนาท่ีช�วยลดระยะเวลาท่ีทีมพัฒนาซอฟต�แวร�
ของคุณต�องใช�ในการเชื่อมต�อระบบกับ Deliveree

เตร�ยมความพร�อมของทีมพัฒนาซอฟต�แวร�
เพ�่อร�นระยะเวลาที่ใช�ในขั้นตอนน้ี เราแนะนําให�คุณเลือกใช�
ทีมพัฒนาภายในเพ�่อเชื่อมต�อระบบ หากใช�ทีมพัฒนา
ซอฟต�แวร� outsource อาจใช�เวลานานข�้น 1-2 สัปดาห�
ท้ังน้ี ทีมพัฒนาของ Deliveree พร�อมที่จะให�ข�อมูล
คําแนะนําและวางแผนการเชื่อมต�อระบบให�คุณ

ติดตั้งและทดลองระบบ
ระหว�างการเชื่อมต�อระบบ ทีมพัฒนาของ Deliveree
พร�อมให�ความช�วยเหลือและคําแนะนําตลอด 24 ชั่วโมง

รวบรวมความต�องการ
ขั้นตอนการเชื่อมต�อระบบ API ต้ังแต�ต�นจนจบ
ใช�เวลาเพ�ยง 2.5-4 สัปดาห� และทีมพัฒนาของ Deliveree
จะยังคงให�ความช�วยเหลืออย�างต�อเน่ืองเมื่อเร��มใช�งานจร�ง

PHP
เร็วๆ นี้

Ruby
เร็วๆ นี้

NodeJS
เร็วๆ นี้

C# (.Net & .Net Core)
เร็วๆ นี้

Java
เร็วๆ นี้

Python
เร็วๆ นี้

รองรับภาษา

เร�่มใช�งาน

ระบบ TMS
หร�อ WMS ของคุณ

เก็บข�อมูลความต�องการ
และขั้นตอนการทํางาน

ของธุรกิจคุณ

ทีมพัฒนาซอฟต�แวร�
ของคุณ

ทีมธุรกิจจะจัดเตร�ยม
สัญญาการใช�บร�การขนส�ง

เชิงธุรกิจให�คุณ

สําหรับทีมพัฒนาซอฟต�แวร�/ไอที

การสื่อสารระหว�างระบบ

ระบบของ
ธุรกิจคุณ

ระบบของ
Deliveree

Webhooks

เข�าระบบ
เราจะให�สิทธิ์การเข�าระบบ Sandbox
ของเว็บแอป เพ�่อให�คุณสามารถจําลอง
การใช�งานจร�ง

เข�าถึง API Dashboard
ภายในระบบ Sandbox บนเว็บแอป
คุณสามารถรับ API key ของคุณ
ใน API Dashboard

ส�งคําสั่ง
หลังจากใส� API key ในโค�ดหร�อ SDK
ของคุณ ก็จะเร��มส�งคําส่ังผ�าน API
ใน Sandbox ได�ทันที

ทดสอบผ�าน Sandbox

API Dashboard

Webhook
Response Format

Webhook
URL Endpoint

รหัสยืนยันตัวตนของ
Webhook

ตรวจสอบการจองรถ
ผ�าน API

พารามิเตอร�ตอบกลับ

ตรวจสอบสถานะ
การขนส�ง

จําลองการรับงาน
ของผู�ขับ

ทดลองการจองรถผ�าน API

API Endpoints

เช็คค�าขนส�ง

ลูกค�าธุรกิจ การขนส�งต�อเดือน ระบบทํางานได�อย�างมีเสถียรภาพ

ระบุจ�ดรับ จ�ดส�ง
ได�มากถึง 15 จ�ด
เพ�่อเช็คค�าขนส�งของ
ทุกประเภทรถ

จัดการ
การขนส�ง
เช็คตําแหน�งผู�ขับ
ประมาณการเวลา
ส�งสินค�า และสถานะ
อัพเดท

ทําการ
จองรถ
เลือกบร�การตามท่ี
ต�องการเพ�่อจองรถ

ยกเลิก
การจองรถ
ยกเลิกการจองรถ
เฉพาะงานหร�อ
ท้ังหมดได�ง�ายๆ

รายละเอียด
การจองรถ
เข�าถึงข�อมูลการขนส�ง
อย�างละเอียด

เร�่มใช�งาน

จําลองการใช�งานและทดสอบ
ในระบบ Sandbox เป�นที่เร�ยบร�อย

จบการทดสอบ
ใน Sandbox

เข�า API Dashboard ในระบบ Production
เพ�่อรับ API key และทําการติดตั้ง

Webhook URL Endpoint ของคุณ

API Dashboard
ในระบบ Production

เร��มใช�งานในระบบ Production
และเร��มจองรถได�ทันที

เร��มใช�งาน
ในระบบ Production

1000+ 120,000+ 99.9%

ติดต�อเราเพ�่อเร��มใช�งาน อีเมลทีมธุรกิจ

ประโยชน�ที่จะได�รับ

คลิกเดียว

mailto:business.th@deliveree.com
mailto:business.th@deliveree.com



