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Liên hệ với chúng tôi
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Nhật Bản 03-6280-4268 Việt Nam (+84 ) (236) 656 5115

Vì sao chọn
Offshource

Tại sao chọn
BAP?

提供サービス

開発事例

Đối tác

Xin chào!
Hãy để chúng tôi là đối tác mang đến

đột phá công nghệ cho bạn!

Tầng 17 Viettel Complex
Building, 285 CáchMạng
Tháng 8, Quận 10, HCM

Hồ Chí Minh

Tầng 5, 28 Lý Thường Kiệt -
Vĩnh Ninh - Huế

Huế

Tầng 10, 81 Quang
Trung - Hải Châu - Đà
Nẵng

Tổng công ty

BAP IT CO JSC

Tầng 5 tòa nhà Okamoto,
1-11-3 Nihonbashi,
Kayabacho, Chuoku,
Tokyo

Trụ sở Tokyo

BAP JIL JAPAN

Lầu 8 tòa nhà Toshiba
Osaka 4-2-12
Honmachi, Chuo-ku,
Osaka

Osaka

T E CHNO LOGY PA R TN E R

BAP GROUP luôn trân quý Khách Hàng và Nhân Viên như những
“cộng sự” trong công việc, luôn chủ động chia sẻ và phát triển
cùng nhau.

Cùng với những người “cộng sự” của mình, BAP GROUP đang
phát triển các dịch vụ phát triển phần mềm cho các thương hiệu
hàng đầu ở Nhật và các nước giao tiếp tiếng Anh như Thụy Sỹ,
Úc,... Để khẳng định thế mạnh về các công nghệ AI,
BLOCKCHAIN, ERP

BAP (BeAdvanced Partner!)
Người cộng sự cùng tiến!

Partner
Network



Phát triển Web/App Phát triển
BUSINESS APP

BIG DATA GAME

Tư vấn Phân tích Thiết kế Phát triển Vận hành

Thông qua các chuyên gia tư vấn, chúng tôi phân tích các vấn đề của khách hàng và cung cấp các giải pháp
CNTT nhất quán từ thiết kế hệ thống đến phát triển và vận hành

What we can
Dịch vụ tại BAP
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03 Hỗ trợ kĩ thuật cho Startup

Giải pháp công nghệ

Phát triển phần mềm
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Phát triển BlockChain PHÁT TRIỂN AI • IOT SAP・ERP

Chúng tôi hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp thành công tại
Việt Nam
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What we made
Sản phẩm của chúng tôi

Spots nearby Similar Properties

Game phát triển bởi BAP

App Livestream

Trang web EC Web Bói Screw Factory

Ứng dụng chat, gọi
điện miễn phí

Ứng dụng hẹn hò

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể
tạo, chỉnh sửa video và phát trực tiếp
trong thời gian thực. Cũng có thể theo
dõi người khác, xem video và phát trực
tiếp, ngoài ra có thể sử dụng các mục
trả tiền, vv... Hoặc lựa chọn làm nhà
phân phối

Bạn có thể dễ dàng lập một trang
wweb EC, hệ thống shopping online
với thiết kế yêu thích.Màn hình quản lý
bao gồm các chức năng khác nhau
như quản lý khách hàng, quản lý sản
phẩm, quản lý bán hàng, vv... Và có thể
xử lý linh hoạt các thông số klỹ thuật
phức ta

Kết nối với các thầy bói và khách hàng,
có thể trải nghiệm bói theo kiểu cách
hiện đại thông qua gọi trò chuyện,
video và nhắn tin

Đây là một game 3D được xây dựng
trên nền tảng Unity với thiết kế tuyệt
vời. Chúng tôi cung cấp các lựa chọn
với các phong cách khác nhau để bạn
thưởng thức. Ngay sau khi phát hành,
nó đã được xếp hạng trong top 100 trò
chơi thịnh hành tại Mỹ

Hệ thống bao gồm rất nhiều chức
năng như gọi miễn phí, gọi video, trò
chuyện, thêm bạn bè, trò chuyện
nhóm và có thể thêm các chức năng
khác nhau như hình thành cộng đồng,
bán sản phẩm, hệ thống chuyển tiền.

Nhiều chức năng đã được phát triển
như kết nối tự động và tính năng
gợi ý. Bằng cách sử dụng ứng dụng,
bạn có thể dễ dàng tìm thấy người phù
hợp với hồ sơ của bạn trong 0.1% đơn
vị và có thể kết nối trò chuyện



What we made
Sản phẩm của chúng tôi

SMART FASHION App quản lý tài sản tiền
ảo Coin FieldMANA

AI tạo ra các thiết kế nhân vật mới
bằng cách kết hợp nhiều hình ảnh
nhân vật hoạt hình trực tuyến

Là một hệ thống giao dịch hiệu
suất cao với ccác biểu đồ chuyên
nghiệp, hệ thống giới thiệu, công
cụ giao dịch, vv....

Bạn có thể dễ dàng tải lên và chia sẻ
video, file PDF,WORD, vv... Làm tài
liệu giảng dạy, cũng như nội dung
mang tính tương tác như bài giảng
trực tiếp, bài kiểm tra, diễn đàn,Wiki

Chúng tôi hỗ trợ hoạt động kinh
doanh cơ bản của một công ty. Sẽ hỗ
trựo bộ phận bán hàng, nhân sự, tuyển
dụng, sản xuất, quản lý hàng tồn kho,
quản lý mua hàng, vv.... Để có thể đạt
được kết quả phù hợp với cơ cấu kinh
doanh của từng bộ phận

Bạn có thể phối hợp thời trang theo
phong cách riêng mà không cần đến
phòng thử đồ. Chỉ cần tải lên một bức
ảnh, chọn quần áo bạn muốn thử và
AI sẽ xuất kết quả chỉ bằng một thao
tác chạm

Là ứng dụng mà bạn có thể truy cập
vào trao đổi tiền ảo và quản lý chung
các tài sản tiền ảo của riêng bạn trên
sàn giao dịch. Ứng dụng cũng bao
gồm chức năng trò chuyện và chức
năng hiển thị biểu đồ.

SMART ANIME

Smart‐eLearning Gói ERPHệ thống giao dịch tiền ảo
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Tên công ty
Ngày thành lập
Vốn đầu tư
Trụ sở Tokyo

Hoạt động

Số lượng nhân viên
Các khách hàng chính

BAP SOLUTION JAPAN
Tháng 5 năm 2016
Phía Việt Nam: 21 tỷ | Phía Nhật Bản: 5 triệu Yên
Tầng 5, tòa nhà Okamoto, 1-11-3 Nihonbashi,
Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo
WEB - Ứng dụng điện thoại thông minh - Phát
triển hệ thống - Vận hành và bảo trì, Phát triển -
Bảo trì ERP (SAP), SalesForce
320（3/2021）
Nhật Bản: Hitachi, MURC, NTT-DATA,
CYBERAGENT, IXIT, Mediotech
Toàn cầu: KPMG, Deloitte

Tại BAP Group, nơi chúng tôi luôn mang sự cách
tân, sự đổi mới trong từng sản phẩm của khách
hàng cũng như của chính chúng tôi. Sự đổi mới
trong ngành công nghệ ảnh hưởng rất lớn đến đời
sống, đóng góp rất lớn vào sự thay đổi của xã hội,
đó là điều chúng tôi những người BAPers luôn tin
tưởng và hướng đến

Contribute innovation to the world

TẦM NHÌN

BAP CO.,LTD. hình thành các team cho từng bộ
phận / phòng ban và các dự án đang diễn ra để tạo
ra một môi trường làm việc mỗi người trong một
nhóm có thể phát huy tối đa năng lực của mình.

Ngoài 4 nhân viên người Nhật, quản lý, kỹ sư có kỹ
thuật giỏi tiếng nhật và phiên dịch viên tiếng Nhật,
cũng như một số đối tác doanh nghiệp Nhật Bản phụ
trách tư vấn khách hàng, chúng tôi đang hỗ trợ khách
hàng bằng tiếng Nhật .

ĐỘI NGŨ

Năng lực kỹ thuật cao
Đáp ứng công nghệ tiên tiến
Thành tích thực tế các dự án phát
triển
Bàn giao sản phẩm nhanh

KHẢ NĂNG

Công ty BAP là

Một công ty phát triển offshore có văn phòng tại Tokyo, Osaka (Nhật Bản) và Đà Nẵng, Huế, Hồ Chí Minh
(Việt Nam). Điểm mạnh lớn nhất của chúng tôi là với năng lực quản lý và kỹ thuật cao có thể xử lý các dự
án công nghệ tiên tiến.

Nhiều công nghệ như là phát triển AI, ERP, Blockchain, phát triển ứng dụng Smartphone, phát triển web và Game đang
được công ty chúng tôi phát triển.
Đặc biệt, về công nghệ BLOCKCHAIN, chúng tôi tin BAP là công ty đứng đầu trong lĩnh vực phát triển Offshore và phát
triển sàn giao dịch. Và BAP có nhiều thành tựu phát triển trong các lĩnh vực như ICO, tiền ảo mới (coin độc lập), giao
dịch tiền ảo v.v.. Trong lĩnh vực GAME, chúng tôi được bảo trợ bởi một công ty GAME thành lập được 6 năm, luôn đặt
mục tiêu phát triển các trò chơi tiên tiến và thú vị. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi vì chúng tôi có thể cung cấp ý
tưởng và đưa ra đề xuất cho các quý công ty ở giai đoạn ban đầu dự án.

Members

ĐÀO NGỌC THÀNH
Tổng giám đốc

Sau khi làm việc tại bộ phận Game
Ameba của công ty Cyber Agent, với
ước mơ tạo ra một phiên bản
Cyber Agent Việt Nam tôi đã thành
lập công ty BAP vào năm 2016.

Ngoài phát triển Offshore, chúng tôi
tích cực phát triểncác dịch vụ WEB,
phát triểnGAME, ứng dụng của
riêng mình.

NGUYỄN TRUNG QUÂN
Giám Đốc BAP Software

Có nhiều kinh nghiệm nhiều trong
việc nghiên cứu, phát triển,
vận hành Blockchain và Smart
Contract và đã tích lũy kinh nghiệm
phát triển và vận hành các Game,
các ứng dụng SNS gọi thoại và
video sử dụng WEB RTC, hệ thống
tính toán.

CTO Lê Minh Toàn
Giám Đốc BAP SOLUTIONS

Có nhiều kinh nghiệm phát triển
hệ thống quản lý bán hàng, Tồn
kho, hệ thống quản lý vận hành
sử dụng GPS, Hệ thốngxử lý môi
trường, cấp nước, điều hòa không
khí. Hơn nữa, cũng có nhiều
kinh nghiệm xây dựng sever, IoT,
Machine Learning.
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Company

Trụ sở
Đà Nẵng

AYUMI HIGASHI

Tôi phụ trách comtor, người kết
nối khách hàng và nhóm phát
triển. Chúng tôi đang tham gia
vào một loạt các dự án như VR, hệ
thống đặt hàng cho BtoB,
Blockchain, phát triển hệ thống
sàn giao dịch

C
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Team
H
u
ế

RYO YONEZAWA

BAC(Business Alliance Consortium)
OSAKA

Ngoài công việc BrSE phát triển ứng
dụng/web, tôi còn tích cực tham gia
vào nhiều cộng đồng CNTT như
Labo xúc tiến AI / IoT Osaka, IoT LT
OSAKA, DL LAB Kansai và phát triển
theo định hướng Osaka



Giám đốc Akiko Sugie, Công ty Archers
Tôi nghĩ điều tuyệt vời ở BAP là họ hiểu được công việc của người Nhật.
Tôi nghĩ điều tuyệt vời ở BAP là họ hiểu công việc của người Nhật. Tôi nghĩ rằng họ biết rất nhiều về Nhật Bản
nên có thể xử lý nó một cách chặt chẽ mà đấy là điều các ông chủ doanh nghiệp lớn tuổi ở Nhật Bản rất thích. Vì
vậy, tôi nghĩ sẽ có nhiều nhu cầu hơn nữa nếu chúng tôi có thể kiếm được việc làm từ các công ty tương tự như
vậy! Tôi đến bây giờ vẫn không biết Unit test, integration test và hoạt động bảo trì làm như thế nào.
Lúc đầu, tôi thực sự không hiểu gì cả, và tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Tôi cảm thấy biết ơn ông Đào, ông Minh
và ông Toàn vì họ đã luôn kiên nhẫn với tôi.
Tôi không biết từ bao giờ tôi đã trở thành một fan hâm mộ của một công ty tên là BAP. Cám ơn vì sự hỗ trợ
không ngừng nghỉ của các bạn.
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Customers’ Voices
Phản hồi của khách hàng

Mr. Ogawa - Trợ Lý Giám đốc tập đoà n NTT DATA NJK

Chỉ có thể là BAP. Tôi đã có 1 comtor tuyệt vời và 1 đội phản hồi rất nhanh.
Tôi nghĩ điểm mạnh của BAP là năng suất làm việc, phần lớn các thành viên đều nổ lực, xử lý công
việc nhanh chóng đến đối tác. BAP luôn đưa ra ý tưởng thiết kế nhanh chóng dựa trên yêu cầu , và
họ có một đội ngũ chuyên môn test sản phẩm để thực hiện quy trình test trong chính nội bộ của họ.
Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm cần cải thiên trong phân tích và xác nhận yêu cầu khách hàng. Nhìn
chung, BAP là một đối tác đáng tin cậy vì thế chúng tôi mong chờ BAP phát triển hơn nữa và cải
thiện những thách thức trên.

MR. Sugimoto - Phó quản lý, tập đoàn IXIT
Năng suất công việc luôn cao hơn yêu cầu, đó là lý do chúng tôi chọn BAP.

Tôi đã làm việc với BAP khoảng hai năm. Lý do tôi vẫn tiếp tục đề cử BAP đó là hiệu suất làm việc của BAP
luôn cao hơn tôi yêu cầu.Nhómphát triển BAP sẽ chủ động tìm lỗi và đưa ra các đề xuất cho các dịch vụ
tốt hơn.Tôi coi họ làmột phần của Team chứ không phải là đối tác. Tôi vẫn thường xuyên giới thiệu BAP
cho bạn bè củamình.

Giám đốc điều hành Hidemori Matsumoto, Công ty Mediotech
Tôi nghĩ BAP có sẵn một thể chế có thể giải quyết tốt các vấn đề thường gặp ở Offshore.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty chúng tôi đó là năng lượng có thể tái tạo, nhưng hàng năm chúng tôi
vẫn đang tiến hành nhiều hoạt động với các doanh nghiệp mới. Trong đó, chúng tôi luôn nghiên cứu công nghệ
tiên tiến và cảm thấy thích thú với BAP vì họ đang áp dụng đa dạng các dịch vụ khác nhau, chính vì thế chúng tôi
đã quyết định chọn BAP để nhờ phát triển một hệ thống sàn giao dịch. Khi bắt đầu một việc mới, chúng tôi cần
cân nhắc rủi ro và sự khác biệt so với các dịch vụ hiện có, nhưng chúng tôi đã nhờ các chuyên gia BAP có kinh
nghiệm hỗ trợ từ giai đoạn lên ý tưởng. Trong quá trình phát triển offsore, chúng tôi biết trước rằng việc hiểu rõ
thông số kỹ thuật và chất lượng sản phẩm sẽ là vấn đề, nhưng tôi nghĩ rằng BAP có một hệ thống có thể xử lý tốt
điều đó. Ví dụ, ở giai đoạn phát triển, chúng tôi có thể nắm bắt được tiến độ phát triển thông qua việc thường
xuyên trao đổi, và kĩ sư cầu nối đã hỗ trợ về mặt kỹ thuật khi cần thiết, vì vậy sai sót được giảm thiểu ... Ngoài ra,
nếu có cơ hội tôi nghĩ là tôi lại sẽ muốn hợp tác với BAP


