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STT TÊN CÔNG TY LÃNH VỰC HOẠT ĐỘNG  

1 

Actec inc. 
http://www.actec-net.co.jp 
Địa chỉ công ty : 
Kita-ku,Osaka 

SYSTEM CONSULTING 
DESIGN AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE 
PLANNING 
DEVELOPMENT AND SALES OF PACKAGE PRODUCTS 

2 

Jams 
http://www.jams.co.jp 
Địa chỉ công ty : 

Osaka 

Software contract development (Embedded & control application) 
Solution development / Sales (Security related products) Text mining 
service 

3 

Kss 
http://www.k-s-s.co.jp 
Địa chỉ công ty : 
Osaka, Tokyo, Hiroshima 

Hệ thống quản lý cửa hàng, quản lý buôn bán đồ uống có cồn,  
quản lý thời trang, quản lý chuỗi hệ thống  

 nông sản trực tiếp, quản lý SA/PA、quản lý nhà hàng ẩm thực, quản lý 
chuỗi bán sỉ-lẻ, quản lý 
khách hàng, cửa hàng miễn thuế, hệ thống RFID, chữ kí số, máy trạm 

cầm tay, quản lý lưu hành BMS、 
quản lý hệ thống hồ sơ phiếu bảo hiểm, quản lý sản xuất etc… 

4 

SUN ENGINEERING 

Co.,Ltd. 
 http://www.sunengi.co.jp 
Địa chỉ công ty : Osaka 

Control system software development  
iot system software development. 
embedded software development.  
Arapplication software development 
  

5 
Uni_ty inc 

http://www.uni-ty.com 
Địa chỉ công ty :Osaka, Tokyo 

6 

Công ty TNHH 

Phần mềm Protech 

Nhật Bản 
http://www.nps-net.com 
Địa chỉ công ty : 

Osaka 

Dự án phát triển phần mền, phần cứng,kinh doanh nhân sự 
 Các Phần mềm quản lý  

7 
Ontec 

http://www.ontec.co.jp 
 Địa chỉ công ty :Osaka 

Thiết kế bảng mạch in và mô phỏng 
Sản xuất bảng mạch in, lắp ráp, lắp ráp và điều chỉnh 
Hệ thống hỗ trợ tổng số EDMS 
Mạng công nghiệp 
Cung cấp sản phẩm ODM · Dịch vụ phát triển hợp đồng 
Thiết bị phát sóng · Giải pháp video doanh nghiệp, bảo mật  

8 
CS Communications 

http://www.cs-com.co.jp  
Địa chỉ công ty :Osaka 

 
Lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, bảo trì và  
tư vấn hệ thống mạng máy tính và hệ thống thông tin liên lạc , ngành 
xây dựng điện 
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