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http://www.art-net.jp/

Tạo ra xã hội IT phát

triển hơn
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Thông điệp

Chúng tôi luôn cống hiến cho công ty bằng cách tạo ra

thế hệ tiếp nối, nâng cao trình độ kỹ thuật, rèn luyện

con người và tạo ra sản phẩm.

［Triết lý doanh nghiệp ］

Artnet luôn đặt mục tiêu phát triển hơn nữa trong ngành IT, đặt lợi ích của

khách hàng lên hàng đầu, cung cấp giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng và

nỗ lực đổi mới công nghệ phù hợp với tương lai.

Mục tiêu là tạo ra môi trường cho tất cả nhân viên đều là những “người chuyên nghiệp”

có thể phát huy được tối đa năng lực cá nhân, rèn luyện nhân cách, 

luôn luôn đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu của khách hàng.
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Giới thiệu công ty

Profile

Tên công ty Artnet CO.,LTD.

Địa chỉ 〒870-0038  Oitashi, Nishikasugamachi, 4-1  Nishikasuga

building 2F 

TEL: 097-548-6515   FAX: 097-548-6695

Thành lập 6/6/2002

Nội dung công

việc

○ Tạo Web (Thiết kế, tạo và bảo trì Website)

○ Thiết kế, phát triển và bảo trì các loại phần mềm

○ Thiết kế, phát triển và bảo trì hệ thống

○ Thiết kế, xây dựng và bảo trì mạng cho doanh nghiệp

○ Phái cử kỹ sư IT

Vốn 10 triệu yên

Ban giám đốc Gi ám đốc đại diện Sada Takahiro

Giám đốc Uchida Kenji

Giám đốc Sada Chiharu

Số lượng nhân

viên

36 người (32 nam, 4 nữ) (hiện tại là 11/2018)

Ngân hàng

giao dịch

Oita Bank, Howa Bank

Đối tác chính JXTG Group, NTT Data CCS, Oita Parts Co.,Ltd, Mobile 

Create Co.,Ltd, tỉnh Oita, thành phố Oita…
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Nhóm giải pháp kinh

doanh số 2

Phát triển ứng dụng thiết bị thông minh（iOS / Android）
●Ứng dụng nghe nhạc

●Hệ thống gửi dữ liệu cảm biến

●Hệ thống gọi taxi

●Hệ thống bus location
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Nội dung công việc（Thành tích）

Nhóm giải pháp kinh

doanh số 1

Nhóm phát triển hệ

thống nhúng

Phát triển hệ thống nghiệp vụ dành cho máy móc
● Các loại hệ thống nghiệp vụ (phân tích, quản lý sản xuất, quản lý thiết bị)

● Chương trình điều khiển thiết bị

● Bảo trì hệ thống

Phát triển các loại ứng dụng nghiệp vụ
● Chương trình thiết bị đầu cuối kiểm tra đặt hàng

● Hệ thống quản lý sản xuất và bán hàng

● Hệ thống phân loại thuốc tiêm tự động

Phát triển hệ thống Web
●Hệ thống quản lý cơ sở (có bằng sáng chế)

●Hệ thống quản lý thông tin vị trí, giám sát độ cao

sóng, hướng gió（AWS）
●Hệ thống tìm việc làm

●Hệ thống đặt khách sạn và xe ô tô

Phát triển phần mềm nhúng
● FW của camera giám sát, thiết bị giám sát hành trình

● FW của thiết bị gateway IoT

● FW của taxi meter

● Hệ thống hỗ trợ thu hồi phế liệu

Hỗ trợ giáo dục
● Phần mềm nhúng hỗ trợ giáo dục

cho trường cao đẳng khoa học thông tin 

của tỉnh

Phát triển hệ thống logistic
● Hệ thống kho hàng tự động

● Điều chỉnh ở địa phương


