ขับเคลื่อนธุรกิจ
ดวย API
ใชเทคโนโลยีการขนสงที่ลํ้าหนาที่สุดของเรา
เพ�่อธุรกิจของคุณ

การเช�่อมระบบกับ Deliveree ดีอยางไร
ธุรกิจคุณ

ขยายธุรกิจ

พบปญหาในการขนสงสินคา

สงสินคาถึงมือลูกคาอยางสะดวกและเปนมืออาชีพ

จัดการการขนสงดวยตัวเอง

ระบบขนสงอัตโนมัติโดย Deliveree

การจัดเสนทางดวยตัวเอง

ระบบจัดเสนทางอัตโนมัติ

งานเยอะเกินกําลังคน ลาชา

จัดการการขนสงไดอัตโนมัติและไมมีขอผิดพลาด

คาขนสงสูง ใชเวลาขนสงนาน

จัดเสนทางการขนสงเพ�่อประหยัดเวลาและคาขนสง

การจองรถดวยตัวเอง

จองรถไดอัตโนมัติ

ไมสามารถสงของตรงตามเวลาที่กําหนด

จัดการการจองรถไดอยางรวดเร็วยิ�งข�้น

ประโยชนที่จะไดรับ
ธุรกิจคุณ

ลูกคาคุณ

ประหยัดเวลา

ประหยัดคาใชจาย

รับสินคาไดรวดเร็ว

ติดตามการขนสงได

ลดภาระงาน

ลดขอผิดพลาด

ติดตอผูขนสง
ไดสะดวก

มีฝายบร�การลูกคาดูแล

สําหรับธุรกิจ
ศึกษาเพ��มเติมวาระบบของธุรกิจคุณ
และ Deliveree สามารถทํางานรวมกันอยางไรรอยตอไดอยางไร

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เช็คคาขนสง
ทําการจองรถ
ยกเลิกการจองรถ

ระบบของ
ธุรกิจคุณ

ระบบของ
Deliveree

จัดการการขนสง
เช็คตําแหนงผูขับ
และประมาณการเวลาสงสินคา

ยืนยันการขนสง
บร�การเสร�มตางๆ

ปลั๊กอินอีคอมเมิรซ
โปรแกรมเสร�มสําเร็จรูป

ขนสงกับ Deliveree

ปลั๊กอินของเราเปนโปรแกรมเสร�มสําเร็จรูปที่ใหคุณเพ��ม Deliveree
เปนทางเลือกบร�การสงของสําหรับธุรกิจออนไลนของคุณในเวลาไมถึง 15 นาที

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เมื่อ Deliveree ไดถูกตั้งคาเปนทางเลือกบร�การสงของ
ขั้นตอนการจองรถจะทํางานอัตโนมัติ

ระบบจัดการการขนสงอัตโนมัติ
ระบบจะทําการเร�ยกรถเขารับ-สงสินคาใหอัตโนมัติ

ติดตั้งและตั้งคางาย
คลิกเดียว

ภายใน 15 นาที

ติดตั้ง

ตั้งคา

ในไมกี่คลิก ก็สามารถติดตั้งปลั๊กอินได

ตั้งคาเพ�่อเร��มใชงานจร�งภายใน 15 นาที

A-)+"''

แพลตฟอรมที่รองรับ

WooCommerce

EasyCart

OSCommerce

Magento

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร�่มใชงาน

เราพรอมใหความชวยเหลือ
ในขั้นตอนการติดตั้งตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงานทั่วไปสามารถติดตั้งและตั้งคาได

ทีมธุรกิจจะจัดเตร�ยมสัญญา
การใชบร�การขนสงเชิงธุรกิจใหคุณ

API & SDK
API

Application Program Interface (API)
เปนเคร�่องมือการพัฒนาโปรแกรมที่ทีมพัฒนาซอฟตแวร
ของคุณสามารถออกแบบการเชื่อมตอกับ Deliveree
ใหตรงกับความตองการของคุณมากที่สุด

SDK

Software Development Kit (SDK)
เปนชุดพัฒนาที่ชวยลดระยะเวลาที่ทีมพัฒนาซอฟตแวร
ของคุณตองใชในการเชื่อมตอระบบกับ Deliveree

ติดตั้งไดงาย
1 สัปดาห

2-3 วัน

รวบรวมความตองการ

เตร�ยมความพรอมของทีมพัฒนาซอฟตแวร

เก็บขอมูลกระบวนการทํางานของธุรกิจคุณ
ออกแบบการเชื่อมตอ และระบุขอมูลที่ตองใช
ในการสื่อสารระหวางสองระบบอยางอัตโนมัติ

เพ�่อรนระยะเวลาที่ใชในขั้นตอนนี้ เราแนะนําใหคุณเลือกใช
ทีมพัฒนาภายในเพ�่อเชื่อมตอระบบ หากใชทีมพัฒนา
ซอฟตแวร outsource อาจใชเวลานานข�้น 1-2 สัปดาห
ทั้งนี้ ทีมพัฒนาของ Deliveree พรอมที่จะใหขอมูล
คําแนะนําและวางแผนการเชื่อมตอระบบใหคุณ

1 วัน - 1 สัปดาห

ใชงานจร�งภายใน 2-4 สัปดาห

ติดตั้งและทดลองระบบ

รวบรวมความตองการ

ระหวางการเชื่อมตอระบบ ทีมพัฒนาของ Deliveree
พรอมใหความชวยเหลือและคําแนะนําตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเชื่อมตอระบบ API ตั้งแตตนจนจบ
ใชเวลาเพ�ยง 2.5-4 สัปดาห และทีมพัฒนาของ Deliveree
จะยังคงใหความชวยเหลืออยางตอเนื่องเมื่อเร��มใชงานจร�ง

รองรับภาษา

PHP

Ruby

NodeJS

C# (.Net & .Net Core)

Java

Python

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร�่มใชงาน

ระบบ TMS
หร�อ WMS ของคุณ

เก็บขอมูลความตองการ
และขั้นตอนการทํางาน
ของธุรกิจคุณ

ทีมพัฒนาซอฟตแวร
ของคุณ

ทีมธุรกิจจะจัดเตร�ยม
สัญญาการใชบร�การขนสง
เชิงธุรกิจใหคุณ

สําหรับทีมพัฒนาซอฟตแวร/ไอที
ศึกษาการใชระบบการทดสอบผาน Sandbox, ชุด SDK, API Endpoint, Webhook และอื่นๆ
เชื่อมตอ API อยางรวดเร็วและราบร�่นดวยชุดเคร�่องมือที่ทันสมัยและใชงานงายของเรา

การสื่อสารระหวางระบบ

Rest API
ระบบของ
ธุรกิจคุณ

ระบบของ
Deliveree
,#F"&&G8
Webhooks

ทดสอบผาน Sandbox
1
เขาระบบ

2
เขาถึง API Dashboard

3
สงคําสั่ง

เราจะใหสิทธิ์การเขาระบบ Sandbox
ของเว็บแอป เพ�่อใหคุณสามารถจําลอง
การใชงานจร�ง

ภายในระบบ Sandbox บนเว็บแอป
คุณสามารถรับ API key ของคุณ
ใน API Dashboard

หลังจากใส API key ในโคดหร�อ SDK
ของคุณ ก็จะเร��มสงคําสั่งผาน API
ใน Sandbox ไดทันที

API Dashboard
API Key

Production Dashboard
Webhook
Response Format

Webhook
URL Endpoint

รหัสยืนยันตัวตนของ
Webhook

ทดลองการจองรถผาน API
ตรวจสอบการจองรถ
ผาน API
การจองรถ
พารามิเตอรตอบกลับ

ตรวจสอบสถานะ
การขนสง

จําลองการรับงาน
ของผูขับ

API Endpoints

เช็คคาขนสง

จัดการ
การขนสง

ทําการ
จองรถ

ยกเลิก
การจองรถ

รายละเอียด
การจองรถ

ระบุจ�ดรับ จ�ดสง
ไดมากถึง 15 จ�ด
เพ�่อเช็คคาขนสงของ
ทุกประเภทรถ

เช็คตําแหนงผูขับ
ประมาณการเวลา
สงสินคา และสถานะ
อัพเดท

เลือกบร�การตามที่
ตองการเพ�่อจองรถ

ยกเลิกการจองรถ
เฉพาะงานหร�อ
ทั้งหมดไดงายๆ

เขาถึงขอมูลการขนสง
อยางละเอียด

เร�่มใชงาน

จบการทดสอบ
ใน Sandbox

API Dashboard
ในระบบ Production

เร��มใชงาน
ในระบบ Production

จําลองการใชงานและทดสอบ
ในระบบ Sandbox เปนที่เร�ยบรอย

เขา API Dashboard ในระบบ Production
เพ�่อรับ API key และทําการติดตั้ง
Webhook URL Endpoint ของคุณ

เร��มใชงานในระบบ Production
และเร��มจองรถไดทันที

1000+
ลูกคาธุรกิจ

120,000+ 99.9%

ติดตอเราเพ�่อเร��มใชงาน
business.th@deliveree.com

การขนสงตอเดือน

ระบบทํางานไดอยางมีเสถียรภาพ

อีเมลทีมธุรกิจ

