ขับเคลื่อนธุรกิจ
ดวย API
ใชเทคโนโลยีการขนสงที่ลํ้าหนาที่สุดของเรา
เพื่อธุรกิจของคุณ
เชื่อมตอระบบดวย
Ecommerce Plugins, SDK and API

การเชื่อมระบบกับ Deliveree ดีอยางไร
ขยายธุรกิจ

ธุรกิจคุณ

พบปญหาในการขนสงสินคา

สงสินคาถึงมือลูกคาอยางสะดวก
และเปนมืออาชีพ

จัดการการขนสงดวยตัวเอง

ระบบขนสงอัตโนมัติโดย Deliveree

งานเยอะเกินกําลังคน ลาชา

จัดการการขนสงไดอัตโนมัติ
และไมมีขอผิดพลาด

การจัดเสนทางดวยตัวเอง

ระบบจัดเสนทางอัตโนมัติ

คาขนสงสูง ใชเวลาขนสงนาน

จัดเสนทางการขนสงเพื่อประหยัดเวลา
และคาขนสง

การจองรถดวยตัวเอง

จองรถไดอัตโนมัติ

ไมสามารถสงของตรงตามเวลาที่กําหนด

จัดการการจองรถไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประโยชน
ธุรกิจคุณ

ประหยัดเวลา

ลูกคาคุณ

ประหยัดคาใชจาย

รับสินคาไดรวดเร็ว

ติดตามการขนสงได

013456

ลดภาระงาน

ลดขอผิดพลาด

มีฝายบริการ
ลูกคาดูแล

ติดตอผูขนสง
ไดสะดวก

สําหรับธุรกิจ
ศึกษาเพิ่มเติมวาระบบของธุรกิจคุณและ Deliveree สามารถทํางานรวมกันอยางไรรอยตอไดอยางไร

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เช็คคาขนสง
ทําการจองรถ
ยกเลิกการจองรถ
จัดการการขนสง

ระบบธุรกิจ
ของคุณ

ระบบของ
Deliveree

เช็คตําแหนงผูขับและประมาณ
การเวลาสงสินคา
ยืนยันการขนสง
บริการเสริมตางๆ
บริการสงคืนเอกสาร (POD)

ปลั๊กอินอีคอมเมิรซ
ปลั๊กอินอีคอมเมิรซ Deliveree คืออะไร

ขนสงกับ Deliveree

ปลั๊กอินอีคอมเมิรซ Deliveree ชวยใหธุรกิจของคุณสามารถใหบริการและจัดการ
การขนสงสินคาแบบเรงดวนหรือ on-demand สําหรับทุกชองทางการขายของคุณ
ไมพลาดทุกโอกาสทางธุรกิจ

ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
เมื่อคุณไดเพิ่ม Deliveree เปนตัวเลือกในการจัดสงสินคาใหลูกคาแลว
ระบบจะทําการจองรถที่เหมาะสมกับขนาดสินคาในราคาที่ประหยัดที่สุด

ระบบจัดการการขนสงอัตโนมัติ
เพียงดาวนโหลดปลั๊กอินจากสโตร คุณก็สามารถติดตั้งปลั๊กอินของเรา
บนเว็บไซตอีคอมเมิรซของคุณ

ติดตั้งและตั้งคางาย
ภายในไมกี่ชั่วโมง

ภายในไมกี่วัน

ติดตั้ง

ติดตอเรา

ติดตั้งปลั๊กอินของเราและทําตามขั้นตอนการติดตั้ง

ติดตอทีมธุรกิจเพื่อทําสัญญาการใชบริการขนสงเชิงธุรกิจ
และรับ Deliveree API key ของคุณ

Install

2-3 วัน

ใชงานจริงภายใน 1-2 สัปดาห

ติดตั้งและทดลองระบบ

เริ่มใชงาน

ระหวางการเชื่อมตอระบบ ทีมพัฒนาของ Deliveree
พรอมใหความชวยเหลือและคําแนะนําตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการติดตั้งปลั๊กอินตั้งแตตนจนจบใชเวลาเพียง
1-2 สัปดาห และทีมพัฒนาของ Deliveree จะยังคง
ใหความชวยเหลืออยางตอเนื่องเมื่อเริ่มใชงานจริง

แพลตฟอรมที่รองรับ

WooCommerce

Shopify

Magento

ดาวนโหลดปลั๊กอิน WooCommerce
ของเราไดที่ WordPress สโตร

ดาวนโหลดปลั๊กอิน Shopify
ของเราไดที่ Shopify สโตร

เริ่มใชงาน

เราพรอมใหความชวยเหลือ
ในขั้นตอนการติดตั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงานทั่วไปสามารถติดตั้ง
และตั้งคาได

ทีมธุรกิจจะจัดเตรียมสัญญา
การใชบริการขนสงเชิงธุรกิจใหคุณ

API & SDK
API

SDK

Application Program Interface (API) เปนเครื่องมือการ
พัฒนาโปรแกรมที่ทีมพัฒนาซอฟตแวรของคุณสามารถ
ออกแบบการเชื่อมตอกับ Deliveree ใหตรงกับความตองการ
ของคุณมากที่สุด

Software Development Kit (SDK) เปนชุดพัฒนาที่ชวยลด
ระยะเวลาที่ทีมพัฒนาซอฟตแวรของคุณตองใชในการเชื่อมตอ
ระบบกับ Deliveree

ติดตั้งไดงาย
1 สัปดาห

2-3 วัน

รวบรวมความตองการ

เตรียมความพรอมของทีมพัฒนาซอฟตแวร

เก็บขอมูลกระบวนการทํางานของธุรกิจคุณ ออกแบบการเชื่อม
ตอ และระบุขอมูลที่ตองใชในการสื่อสารระหวางสองระบบอยาง
อัตโนมัติ

เพื่อรนระยะเวลาที่ใชในขั้นตอนนี้ เราแนะนําใหคุณเลือกใชทีม
พัฒนาภายในเพื่อเชื่อมตอระบบ หากใชทีมพัฒนา ซอฟตแวร
outsource อาจใชเวลานานขึ้น 1-2 สัปดาห ทั้งนี้ ทีมพัฒนา
ของ Deliveree พรอมที่จะใหขอมูล คําแนะนําและวางแผนการ
เชื่อมตอระบบใหคุณ

1 วัน - 1 สัปดาห

ใชงานจริงภายใน 2-4 สัปดาห

ติดตั้งและทดลองระบบ

เริ่มใชงาน

ระหวางการเชื่อมตอระบบ ทีมพัฒนาของ Deliveree พรอมให
ความชวยเหลือและคําแนะนําตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเชื่อมตอระบบ API ตั้งแตตนจนจบใชเวลาเพียง
2.5-4 สัปดาห และทีมพัฒนาของ Deliveree จะยังคงให
ความชวยเหลืออยางตอเนื่องเมื่อเริ่มใชงานจริง

รองรับภาษา

PHP

Ruby

NodeJS

C# (.Net & .Net Core)

Java

Python

Ready to Integrate

Ready to Integrate

Ready to Integrate

Ready to Integrate

Coming Soon

Coming Soon

เริ่มใชงาน

ระบบ TMS หรือ WMS
ของคุณ

เก็บขอมูลความตองการและขั้นตอน
การทํางานของธุรกิจคุณ

ทีมพัฒนาซอฟตแวรของคุณ

ทีมธุรกิจจะจัดเตรียมสัญญา
การใชบริการขนสงเชิงธุรกิจใหคุณ

สําหรับทีมพัฒนาซอฟตแวร/ไอที
ศึกษาการใชระบบการทดสอบผาน Sandbox, ชุด SDK, API Endpoint, Webhook และอื่นๆ
เชื่อมตอ API อยางรวดเร็วและราบรื่นดวยชุดเครื่องมือที่ทันสมัยและใชงานงายของเรา

การสื่อสารระหวางระบบ

Rest API

ระบบ
ของคุณ

ระบบของ
Deliveree
Webhooks
Webhooks

ทดสอบผาน Sandbox
1
เขาระบบ

2
เขาถึง API Dashboard

3
สงคําสั่ง

เราจะใหสิทธิ์การเขาระบบ Sandbox
ของเว็บแอป เพื่อใหคุณสามารถ
จําลองการใชงานจริง

ภายในระบบ Sandbox บนเว็บแอป
คุณสามารถรับ API key ของคุณใน
API Dashboard

หลังจากใส API key ในโคดหรือ
SDK ของคุณ ก็จะเริ่มสงคําสั่งผาน
API ใน Sandbox ไดทันที

API Dashboard

API Key

Production Dashboard
Webhook
Response Format

Webhook URL
Endpoint

รหัสยืนยันตัวตน
ของ Webhook

ทดลองการจองรถผาน API
ตรวจสอบ
การจองรถผาน API
การจองรถ

พารามิเตอร
ตอบกลับ

ตรวจสอบ
สถานะการขนสง

จําลองการรับงาน
ของผูขับ

API Endpoints

เช็คคาขนสง

จัดการ
การขนสง

ทําการจองรถ

ยกเลิก
การจองรถ

ระบุจุดรับ จุดสงไดมากถึง
15 จุด เพื่อเช็คคาขนสง
ของทุกประเภทรถ

เช็คตําแหนงผูขับ ประมาณ
การเวลาสงสินคา และ
สถานะอัพเดท

เลือกบริการตามที่ตองการ
เพื่อจองรถ

ยกเลิกการจองรถ
เฉพาะงานหรือทั้งหมด
ไดงายๆ

รายละเอียด
การจองรถ

ประเภทรถ

รายละเอียด
การจองรถ

เขาถึงขอมูลการขนสง
อยางละเอียด

ตรวจสอบรายละเอียด
ประเภทรถที่ใหบริการ
ในพื้นที่

ตรวจสอบรายละเอียด
บริการพิเศษของประเภทรถ
ที่คุณเลือก

เริ่มใชงาน

จบการทดสอบ ใน Sandbox

API Dashboard ในระบบ
Production

เริ่มใชงานในระบบ Production

จําลองการใชงานและทดสอบ
ในระบบ Sandbox เปนที่เรียบรอย

เขา API Dashboard ในระบบ Production
เพื่อรับ API key และทําการติดตั้ง Webhook
URL Endpoint ของคุณ

เริ่มใชงานในระบบ Production
และเริ่มจองรถไดทันที

1000+

120,000+

99.9%

ลูกคาธุรกิจ

การขนสงตอเดือน

ระบบทํางานไดอยางมีเสถียรภาพ

ติดตอเราเพื่อเริ่มใชงาน
business.th@deliveree.com

อีเมลทีมธุรกิจ

