Warehouse Checklist
1.

Lượng lưu trữ tối thiểu là bao nhiêu ?

2.

Có hợp đồng cam kết thời gian thuê không ?

3.

Lưu trữ theo tỷ lệ nào ?

4.

Phí lưu kho được tính thế nào ?

5.

Chi phí cố định theo tháng có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng không?

6.

Lưu trữ các sản phẩm có kích thước nhỏ, vừa và lớn theo cách nào ?

7.

An ninh, bảo vệ kho như thế nào ?

8.

Chính sách bồi thường khi hàng hóa của tôi bị mất thế nào ?

ABOUT STORAGE
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ABOUT INBOUND

10.

Làm thế nào với hàng hóa mới nhập và xử lý ?

11.

Làm sao để tôi biết được hàng hóa mới nhận đang có sự thiếu hụt hay có hỏng hóc ?

12.

Hàng hoàn gửi đến kho được xử lý khác biệt thế nào?

13.

Bao lâu thì hàng hoàn của tôi được nhập lại kho và sẵn sàng để bán tiếp ?

14.

Chi phí nhập hàng vào kho là bao nhiêu ? Cách tính như thế nào ?

15.

Biến động hàng hóa trong kho được tính và ghi lại cụ thể thế nào ?

16.

Bạn có dùng máy Scan để quét mã vạch khi nhận, gửi và lúc chọn lựa hàng hóa không ?

17.

Bạn có quản lý hàng hóa theo từng SKU riêng biệt từ kiểu dáng, kích thước và màu sắc không ?
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ABOUT OUTBOUND

18.

Bạn có dịch vụ chọn lựa, xử lý và đóng gói và xử lý đóng gói cho các đơn hàng của các sàn thương mại
điện tử không ?

19.

Vật liệu nào được sử dụng để đóng gói các đơn hàng điện tử ?

20.

Có thể đóng gói các hàng khuyến mại vào các đơn hàng thương mại điện tử khác nhau không ?

21.

Phí xuất kho là bao nhiêu và được tính như thế nào ?

22.

Mất bao lâu để hoàn tất gửi đi một đơn hàng ?

23.

Mất thời gian bao lâu để chọn lựa, đóng gói và gửi đơn hàng đi ?

Warehouse Checklist

ABOUT INVENTORY

24.

Độ chính xác của việc xuất đơn hàng đi có được đảm bảo không ?

25.

Dịch vụ của bạn được đảm bảo ở mức độ nào ?

26.

Hàng tồn kho được quản lý bằng những hệ thống nào ?

27.

Có đảm bảo dữ liệu của hàng tồn kho luôn là chính xác ?

28.

Những dữ liệu hàng tồn kho nào có thể thấy được ?

29.

How can I access my inventory data?

30.

Tôi có thể truy cập được dữ liệu hàng tồn kho của mình bằng cách nào?

