MÔ TẢ CÔNG TY

TRIẾT LÝ KINH DOANH
MỤC TIÊU HƯỚNG TỚI
Number

One・SoftHouse

1.Là công ty số 1 đối với quý khách hàng.
Chúng tôi luôn mong muốn là đối tác hàng đầu, là đối tác số 1 đối với
quý khách hàng.
Đội ngũ kinh doanh và đội ngũ kỹ thuật viên luôn luôn hợp tác chặt chẽ
để đưa ra những đề án tối ưu nhất cho quý khách hàng.
Ngay cả đội ngũ kỹ thuật viên của công ty chúng tôi thì kỹ năng giao tiếp
cũng là một kỹ năng vô cùng cần thiết và luôn sẵn có.

2.Là công ty số 1 đối với nhân viên công ty.
Các kỹ thuật viên của công ty đang làm việc trực tiếp tại phía khách
hàng thì đang phải đối mặt với nhiều yếu tố gây giảm động lực đối với
công việc như giảm ý thức rằng công ty hiện tại là công ty của mình, về
chế độ đãi ngộ hay là sự bất mãn với môi trường làm việc mới..v.v
Nhưng công ty chúng tôi đề xuất những nhóm kỹ thuật (số lượng nhiều),
hợp tác kinh doanh với phía khách hàng và đã giành được sự tin tưởng
và có được một mối quan hệ tốt đẹp để có thể thỏa thuận mọi chuyện
một cách dễ dàng.
Công ty luôn luôn phải động viên, duy trì động lực cho đội ngũ kỹ thuật
viên nhưng chúng tôi nghĩ rằng đây là một việc tối thiểu phải làm để
nhận được sự tin tưởng, an tâm giao phó công việc từ quý khách hàng.

3.Là công ty số 1 đối với xã hội.
Với sự tín nhiệm từ phía quý khách hàng thì đội ngũ kỹ thuật luôn đầy
ắp động lực của chúng tôi luôn cố gắng nâng cao năng lực chuyên môn
và sức mạnh tinh thần mỗi ngày để xứng đáng là những người có thể
đóng góp cho xã hội.
Nuôi dưỡng và đào tạo đội ngũ kỹ sư ưu tú có thể đóng góp cho xã hội
chính là sứ mệnh của công ty chúng tôi.

KHÁI NIỆM CÔNG TY
【Tên công ty】

【Địa điểm】

【Ngày thành lập】
【Số vốn】
【Người đại diện】
【Số nhân viên】

CÔNG TY TNHH One’s House
【TRỤ SỞ CHÍNH】〒453-0016
Thành phố Nagoya Quận Nakamura Thị Trấn
TakeBashi 13-18
Tầng 4 tòa nhà OFFICE ONE TAKEHASHI
【VĂN PHÒNG TẠI TOKYO】〒160-0023
Thành phố Tokyo quận Shinjuku - Nishi Shinjuku
6-2-3
Phòng 303 tòa nhà Shinjuku Island Annex
01/02/2007
1,000 vạn yên (~ 2.000.000.000 VND)
Giám đốc đại diện

Inukai Shigeaki

24 người

【Ngân hàng giao
dịch】

Ngân hàng Mitsubishi UJF chi nhánh Sasajima.
Ngân hàng Aichi chi nhánh Nakamura.

【Nội dung kinh
doanh】

Thiết kế hệ thống, phát triển và hỗ trợ kỹ thuật,
Dịch vụ tích hợp hệ thống,
Vận hành, bảo trì hệ thống,
Phát triển, kinh doanh phần mềm,
Gia công phần mềm,
Kinh doanh phần cứng, hỗ trợ kỹ thuật,
Các dịch vụ liên quan tới các mục ghi trên.

【Thành viên tổ
chức】

Hiệp hội công nghiệp dịch vụ và thông tin tỉnh
Aichi.
Hiệp hội dịch vụ viễn thông.

【Giấy phép】

Nghiệp vụ phái cử nhân viên （Số 23-30165）
Nghiệp vụ giới thiệu nhân lực có phí（ Số 23-YU301486）

THÀNH TÍCH KINH DOANH
【Điều khiển tích hợp】 Ngôn ngữ phát triển：C, C++, VC++,
Assembler, Ladder .v.v

・Lập trình nhúng PLC.
・Hệ thống định vị xe hơi
・Hệ thống điều khiển ECU cho xe hơi. ・Máy thanh toán.
・Điều khiển thiết bị di dộng.
・Lưới điện thông minh.
・Hệ thống điều khiển an ninh tại nhà.
【Hệ thống kinh doanh】 Ngôn ngữ phát triển：VB, VB.net,C#, ASP,
JAVA, COBOL, PHP .v.v
Database：Oracle, SQLServer, DB2, MySQL, Access.v.v

・Hệ thống hàng không, vũ trụ.
・Hệ thống phát truyền hình.
・Nhập xuất hàng (quốc tế).
・Quản lý vận hành.
・Hệ thống định vị xe ô tô.
・Hệ thống chỉ huy công cộng
・Hệ thống tích hợp tài chính.
・Hệ thống quản lý bán hàng.
〖Các dự án được giao phó〗
・Hệ thống quản lý lịch trình.
・Hệ thống quản lý chi phí.
・Hệ thống quản lý sản xuất.
・Hệ thống quản lý bán hàng.
・Hệ thống quản lý kết quả bầu cử.
・Hệ thống quản lý dịch vụ tang lễ.
・Hệ thống quản lý lễ tân dịch vụ tang lễ.
・Hệ thống quản lý khách hàng cho đại lý ô tô.
【Vận hành】
・ Field support （Lắp đặt, Thiết lập, Bảo trì, Vận hành）.
・ System support （Bảo trì, Vận hành）.

