
ใช�เทคโนโลยีการขนส�งท่ีล้ําหน�าท่ีสุดของเรา
เพื่อธุรกิจของคุณ

Ecommerce Plugins, SDK and API
เชื่อมต�อระบบด�วย

ขับเคล่ือนธุรกิจ
ด�วย API

ส�งสินค�าถึงมือลูกค�าอย�างสะดวก
และเป�นมืออาชีพ

ขยายธุรกิจ

จัดการการขนส�งได�อัตโนมัติ
และไม�มีข�อผิดพลาด

ระบบขนส�งอัตโนมัติโดย Deliveree

จัดเส�นทางการขนส�งเพื่อประหยัดเวลา
และค�าขนส�ง

ระบบจัดเส�นทางอัตโนมัติ

ธุรกิจคุณ
พบป�ญหาในการขนส�งสินค�า

จัดการการขนส�งด�วยตัวเอง
งานเยอะเกินกําลังคน ล�าช�า

จัดการการจองรถได�อย�างรวดเร็วย่ิงขึ้น

จองรถได�อัตโนมัติ

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

การจองรถด�วยตัวเอง
ไม�สามารถส�งของตรงตามเวลาท่ีกําหนด

Deliveree ดีอย�างไรการเชื่อมระบบกับ

ประหยัดเวลา

ลดภาระงาน ลดข�อผิดพลาด

ประหยัดค�าใช�จ�าย

ธุรกิจคุณ

รับสินค�าได�รวดเร็ว

013456

ติดต�อผู�ขนส�ง
ได�สะดวก

มีฝ�ายบริการ
ลูกค�าดูแล

ติดตามการขนส�งได�

ลูกค�าคุณ

สําหรับธุรกิจ
ศึกษาเพิ่มเติมว�าระบบของธุรกิจคุณและ Deliveree สามารถทํางานร�วมกันอย�างไร�รอยต�อได�อย�างไร

เช็คค�าขนส�ง

ทําการจองรถ

จัดการการขนส�ง

เช็คตําแหน�งผู�ขับและประมาณ
การเวลาส�งสินค�า

ยืนยันการขนส�ง

บริการเสริมต�างๆ

บริการส�งคืนเอกสาร (POD)

ยกเลิกการจองรถ

ระบบธุรกิจ
ของคุณ

ระบบของ
Deliveree

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ปล๊ักอินอีคอมเมิร�ซ

ปล๊ักอินอีคอมเมิร�ซ Deliveree ช�วยให�ธุรกิจของคุณสามารถให�บริการและจัดการ
การขนส�งสินค�าแบบเร�งด�วนหรือ on-demand สําหรับทุกช�องทางการขายของคุณ
ไม�พลาดทุกโอกาสทางธุรกิจ

ปลั๊กอินอีคอมเมิร�ซ Deliveree คืออะไร
ขนส�งกับ Deliveree

เม่ือคุณได�เพิ่ม Deliveree เป�นตัวเลือกในการจัดส�งสินค�าให�ลูกค�าแล�ว
ระบบจะทําการจองรถท่ีเหมาะสมกับขนาดสินค�าในราคาท่ีประหยัดท่ีสุด

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

เพียงดาวน�โหลดปล๊ักอินจากสโตร� คุณก็สามารถติดต้ังปล๊ักอินของเรา
บนเว็บไซต�อีคอมเมิร�ซของคุณ

ระบบจัดการการขนส�งอัตโนมัติ

ติดตั้งและตั้งค�าง�าย

ติดต้ังปล๊ักอินของเราและทําตามขั้นตอนการติดต้ัง

ติดตั้ง

ภายในไม�ก่ีชั่วโมง

Install

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

ติดตั้งและทดลองระบบ

2-3 วัน

ติดต�อทีมธุรกิจเพื่อทําสัญญาการใช�บริการขนส�งเชิงธุรกิจ
และรับ Deliveree API key ของคุณ

ติดต�อเรา

ภายในไม�ก่ีวัน

ขั้นตอนการติดต้ังปล๊ักอินต้ังแต�ต�นจนจบใช�เวลาเพียง
1-2 สัปดาห� และทีมพัฒนาของ Deliveree จะยังคง
ให�ความช�วยเหลืออย�างต�อเน่ืองเม่ือเริ่มใช�งานจริง

เริ่มใช�งาน

ใช�งานจริงภายใน 1-2 สัปดาห�

แพลตฟอร�มท่ีรองรับ

WooCommerce 
ดาวน�โหลดปล๊ักอิน WooCommerce

ของเราได�ท่ี WordPress สโตร�

Shopify
ดาวน�โหลดปล๊ักอิน Shopify
ของเราได�ท่ี Shopify สโตร�

Magento

เริ่มใช�งาน

พนักงานท่ัวไปสามารถติดต้ัง
และต้ังค�าได�

เราพร�อมให�ความช�วยเหลือ
ในขั้นตอนการติดต้ัง ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมธุรกิจจะจัดเตรียมสัญญา
การใช�บริการขนส�งเชิงธุรกิจให�คุณ

API & SDK

API
Application Program Interface (API) เป�นเครื่องมือการ
พัฒนาโปรแกรมท่ีทีมพัฒนาซอฟต�แวร�ของคุณสามารถ
ออกแบบการเชื่อมต�อกับ Deliveree ให�ตรงกับความต�องการ
ของคุณมากท่ีสุด

SDK
Software Development Kit (SDK) เป�นชุดพัฒนาท่ีช�วยลด
ระยะเวลาท่ีทีมพัฒนาซอฟต�แวร�ของคุณต�องใช�ในการเชื่อมต�อ
ระบบกับ Deliveree

รองรับภาษา

PHP
Ready to Integrate

Java
Coming Soon

Ruby
Ready to Integrate

NodeJS
Ready to Integrate

C# (.Net & .Net Core)
Ready to Integrate

Python
Coming Soon

เริ่มใช�งาน

ระบบ TMS หรือ WMS 
ของคุณ

เก็บข�อมูลความต�องการและขั้นตอน
การทํางานของธุรกิจคุณ

ทีมพัฒนาซอฟต�แวร�ของคุณ ทีมธุรกิจจะจัดเตรียมสัญญา
การใช�บริการขนส�งเชิงธุรกิจให�คุณ

ติดตั้งได�ง�าย

เก็บข�อมูลกระบวนการทํางานของธุรกิจคุณ ออกแบบการเชื่อม
ต�อ และระบุข�อมูลท่ีต�องใช�ในการส่ือสารระหว�างสองระบบอย�าง
อัตโนมัติ

รวบรวมความต�องการ

1 สัปดาห�

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

ติดตั้งและทดลองระบบ

1 วัน - 1 สัปดาห�

ขั้นตอนการเชื่อมต�อระบบ API ต้ังแต�ต�นจนจบใช�เวลาเพียง 
2.5-4 สัปดาห� และทีมพัฒนาของ Deliveree จะยังคงให�
ความช�วยเหลืออย�างต�อเน่ืองเม่ือเริ่มใช�งานจริง

เริ่มใช�งาน

ใช�งานจริงภายใน 2-4 สัปดาห�

เพื่อร�นระยะเวลาท่ีใช�ในขั้นตอนน้ี เราแนะนําให�คุณเลือกใช�ทีม
พัฒนาภายในเพื่อเชื่อมต�อระบบ หากใช�ทีมพัฒนา ซอฟต�แวร� 
outsource อาจใช�เวลานานขึ้น 1-2 สัปดาห� ท้ังน้ี ทีมพัฒนา
ของ Deliveree พร�อมท่ีจะให�ข�อมูล คําแนะนําและวางแผนการ
เชื่อมต�อระบบให�คุณ

เตรียมความพร�อมของทีมพัฒนาซอฟต�แวร�

2-3 วัน

ระบบ
ของคุณ

ระบบของ
Deliveree

การส่ือสารระหว�างระบบ

WebhooksWebhooks

Rest API

สําหรับทีมพัฒนาซอฟต�แวร�/ไอที
ศึกษาการใช�ระบบการทดสอบผ�าน Sandbox, ชุด SDK, API Endpoint, Webhook และอ่ืนๆ

เชื่อมต�อ API อย�างรวดเร็วและราบรื่นด�วยชุดเครื่องมือท่ีทันสมัยและใช�งานง�ายของเรา

1

เราจะให�สิทธ์ิการเข�าระบบ Sandbox 
ของเว็บแอป เพื่อให�คุณสามารถ
จําลองการใช�งานจริง

เข�าระบบ

2

ภายในระบบ Sandbox บนเว็บแอป 
คุณสามารถรับ API key ของคุณใน 
API Dashboard

เข�าถึง API Dashboard

3

หลังจากใส� API key ในโค�ดหรือ 
SDK ของคุณ ก็จะเริ่มส�งคําส่ังผ�าน 
API ใน Sandbox ได�ทันที

ส�งคําสั่ง

ทดสอบผ�าน Sandbox

API Dashboard

Production Dashboard

 API Key

 Webhook 
Response Format

 Webhook URL
Endpoint

รหัสยืนยันตัวตน
ของ Webhook

การจองรถ

ตรวจสอบ
การจองรถผ�าน API

พารามิเตอร�
ตอบกลับ

ตรวจสอบ
สถานะการขนส�ง

จําลองการรับงาน
ของผู�ขับ

ทดลองการจองรถผ�าน API

API Endpoints

ระบุจุดรับ จุดส�งได�มากถึง 
15 จุด เพื่อเช็คค�าขนส�ง
ของทุกประเภทรถ

เช็คค�าขนส�ง

เช็คตําแหน�งผู�ขับ ประมาณ
การเวลาส�งสินค�า และ
สถานะอัพเดท

จัดการ
การขนส�ง

เลือกบริการตามท่ีต�องการ
เพื่อจองรถ

ทําการจองรถ

ยกเลิกการจองรถ
เฉพาะงานหรือท้ังหมด
ได�ง�ายๆ

ยกเลิก
การจองรถ

เข�าถึงข�อมูลการขนส�ง
อย�างละเอียด

รายละเอียด
การจองรถ

ตรวจสอบรายละเอียด
ประเภทรถท่ีให�บริการ
ในพื้นท่ี

ประเภทรถ

ตรวจสอบรายละเอียด
บริการพิเศษของประเภทรถ
ท่ีคุณเลือก

รายละเอียด
การจองรถ

เริ่มใช�งาน

เข�า API Dashboard ในระบบ Production
เพื่อรับ API key และทําการติดต้ัง Webhook 

URL Endpoint ของคุณ

API Dashboard ในระบบ 
Production

จําลองการใช�งานและทดสอบ
ในระบบ Sandbox เป�นท่ีเรียบร�อย

จบการทดสอบ ใน Sandbox

เริ่มใช�งานในระบบ Production
และเริ่มจองรถได�ทันที

เริ่มใช�งานในระบบ Production

ประโยชน�

1000+
ลูกค�าธุรกิจ

120,000+
การขนส�งต�อเดือน

99.9%
ระบบทํางานได�อย�างมีเสถียรภาพ

business.th@deliveree.com

ติดต�อเราเพื่อเริ่มใช�งาน อีเมลทีมธุรกิจ

mailto:business.th@deliveree.com
mailto:business.th@deliveree.com
https://wordpress.org/plugins/deliveree-same-day/
https://apps.shopify.com/deliveree-shipping-solution

