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Lời mở đầu

Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng J-GoodTech.

Hướng dẫn này hướng dẫn về cách thao tác các chức năng cần thiết khi sử dụng J-GoodTech.

Màn hình chính sau khi đăng nhập

Để thực hiện thao tác các chức năng này, vui lòng nhấp vào tab ở phía trên sau khi đăng nhập

và nhấp vào nút trên mỗi màn hình.

Về việc nhập các thông tin như thông tin công ty, v.v..., anh/chị chỉ có thể nhập chính xác 

bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Mong anh/chị thông cảm.

1

2
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kết nối kinh doanh (Business Matching).



Có thể đăng thông tin công ty, sản phẩm, kỹ thuật và dịch vụ của công ty anh/chị. 

Giới thiệu sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mà anh/chị tự hào.

Chapter 1.  Giới thiệu công ty của anh/chị
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

Thông tin công ty chính là trang chủ dành riêng cho quý công ty. 

Đăng ký nhiều thông tin sẽ giúp người khác dễ dàng có được 

thông tin hơn khi tìm kiếm công ty.

Có thể đăng sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của quý công ty. 

Giới thiệu sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mà anh/chị tự hào.

Có thể thay đổi thông tin người dùng. Có thể cài đặt quyền chấp 

nhận/không chấp nhận nhận tin từ E-magazine và thực hiện thủ 

tục rời khỏi J-GoodTech.

“Edit corporate profile”

“Products/Technology/Services information edit”

“Edit User profile”

P6

P17

P49

Có thể chỉnh sửa thông tin công ty và thông tin người dùng của 

anh/chị tại “My page”. Từ trang tiếp theo là phần giải thích về 

mỗi chức năng.

Nhấp vào “My page”

A B

C

1

1

A

B

C
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

Thông tin công ty sẽ hiển thị trên màn hình tiếng Anh và màn hình 

tiếng Nhật.

Vui lòng chọn một trong hai màn hình để chỉnh sửa.

Bên được hiển thị bằng khung màu đỏ sẽ là ngôn ngữ sử dụng trong 

quá trình chỉnh sửa.

Có thể thêm ngôn ngữ bằng cách thực hiện thao tác tại Set 

publication/Set overseas related matters (Thiết đặt công khai/Thiết đặt 

các vấn đề liên quan đến nước ngoài)

(Đây là phần giải thích khi chỉnh sửa bằng tiếng Anh. Phương pháp 

chỉnh sửa bằng tiếng Nhật cũng thực hiện tương tự như vậy.)

Chọn ngôn ngữ để chỉnh sửa

1

1
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

Trường hợp chỉnh sửa nội dung từng mục, vui lòng nhấp “Edit”.

Nhấp vào nút “Edit”

Khung có dấu “*” là phần bắt buộc phải nhập

Khung có dấu “*” là những mục cần thiết. Nếu không nhập sẽ không 

thể đăng ký.

1

1

２

２
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

“Contact Person Information” là thông tin mà Văn phòng quản 

lý J-GoodTech sẽ sử dụng để liên hệ với công ty của anh/chị. 

Vui lòng nhập địa chỉ liên lạc của người phụ trách quầy tiếp 

nhận trong công ty khi sử dụng J-GoodTech.

Khi thay đổi người phụ trách quầy tiếp nhận do thay đổi nhân 

sự, nghỉ việc, v.v..., Văn phòng quản lý J-GoodTech sẽ không 

thể liên lạc, vì vậy vui lòng thay đổi thông tin người phụ trách.

“Contact Person Information” là gì?

Các câu hỏi thường gặp

Q

A
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

“Draft”
Lưu tạm thời các nội dung được nhập trên màn hình này.

Nội dung trong Draft (bản nháp) sẽ không được công khai.

Vui lòng sử dụng chức năng này khi muốn tạm ngưng thao tác nhập, v.v...

“Save” (Hiện tại là đang trong màn hình chỉnh sửa)

Lưu nội dung đã nhập tại màn hình này.

Nội dung đã lưu sẽ được công khai.

“Publish all drafts”

Lưu đồng thời tất cả nội dung trong Draft (bản nháp).

Nội dung đã lưu sẽ được công khai.

Trường hợp thay đổi nhiều thông tin, hãy lưu từng thông tin dưới dạng 

“Draft”, sau đó nhấp vào nút “Publish all drafts” để công khai tất cả 

thông tin.3

１ 2

1

２

３
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

Phương pháp xác nhận nội dung trong 

Draft (bản nháp)

Thứ tự mở từ Preview (xem trước)Point

Có thể công khai các mục trong Draft (bản nháp) từ “Màn hình xem trước bản 

nháp” bằng cách nhấp vào “Publish”. Khi nhấp vào “See currently published 

page”, trang đang mở hiện tại sẽ được hiển thị trên màn hình riêng (Tab 

riêng),vì vậy có thể so sánh với trang trong Draft (bản nháp).

Các câu hỏi thường gặp

Mục trong Draft (bản nháp), sẽ hiển thị là 

nhấp vào “Preview” để xác nhận nội dung trong Draft (bản 

nháp). Khi nhấp vào “Publish all drafts”, tất cả các mục trong 

Draft (bản nháp) đang ở dưới dạng         trên màn hình này sẽ 

được công khai.

１

2

１

2

Q

A



11

Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

“Promo Info” là phần giới thiệu về công ty của anh/chị trong một 

câu ngắn ngọn giúp làm nổi bật những đặc trưng về sản phẩm và 

công nghệ của công ty. Sau đây là phần giải thích từng mục.

“Catch phrase”... Được hiển thị ở phần trên của thông tin công ty.

“Lead phrase”... Đây là thông tin mà người tìm kiếm công ty có thể 

nhìn thấy được đầu tiên.

“Sales pitch”... Vui lòng nhập cụm từ bạn muốn nhấn mạnh về sản 

phẩm, công nghệ, v.v...

“Promo Info” là gì?

Các câu hỏi thường gặp

Lead phrase

Lead phrase

Catch phrase

Top image

Sales Pitch

Q

A
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

Nhập đầy đủ “Promo Info” sẽ giúp xác suất truy cập công ty của 

anh/chị thông qua việc tìm kiếm công ty, v.v... tăng lên, từ đó các công 

ty khác sẽ dễ dàng xem hơn.

Hãy tích cực nhập thông tin và PR đến nhiều công ty để nhận được 

nhiều yêu cầu.

Lợi ích của việc nhập đầy đủ 

thông tin “Promo Info”?

Các câu hỏi thường gặp

Q

A
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

Có thể thiết đặt “Release / Private” từ Set publication/Set overseas 

related matters (Thiết đặt công khai/Thiết đặt các vấn đề liên quan 

đến nước ngoài) trong phần thiết đặt Thông tin công ty.

Có thể cài đặt công khai / không công khai toàn bộ trang của công ty 

tại phần “Overall Setting”

và chọn phạm vi công khai tại phần “Group setting”.

Dưới đây là hướng dẫn về phạm vi công khai.

“Non disclosable”... Không công khai cho người dùng khác.

“Viewed by Members Only”... Chỉ công khai cho những người đăng 

nhập.

“Viewed by Public”... Công khai cho cả những người không đăng 

nhập.

Ngoài ra, sau khi thiết đặt, cần nhấp nút “Save” để lưu.

Có thể không công khai thông tin công ty không?

Các câu hỏi thường gặp

Q

A
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

Đây là hình ảnh hoàn thành Trang công ty của anh/chị. Giải thích về hình ảnh hiển thị đầy đủ Trang công ty của anh/chị.

Hãy cài đặt “Main image”Point

Trường hợp không cài đặt “Main image”,

“No Picture” sẽ được hiển thị đồng thời trên hiển thị kết quả tìm kiếm.

Hãy đạt mục tiêu hoàn chỉnh Trang công ty bằng cách cài đặt “Main 

image”.

Về phương pháp cài đặt hình ảnh, vui lòng tham khảo các trang tiếp theo.

“Main image”

Là hình ảnh chính của Trang công ty 

của anh/chị, hình ảnh này sẽ được hiển 

thị khi tìm kiếm.

Có thể cài đặt “Main image” chỉ trong 

một trang.

Hãy chọn hình ảnh phù hợp nhất với

chương trình PR của quý công ty.

“Supplementary image”

Có thể cài đặt hình ảnh liên quan đến 

quý công ty ngoài “Main image”.



15

Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa/ quản lý thông tin công ty

Nhấp vào “Image & File management”
Nhấp vào “Image & File management” ở góc trái màn hình.

Nhấp vào nút “Edit”
Nhấp vào nút “Edit” để hiển thị cửa sổ pop-up của màn hình chỉnh sửa.

Chọn hình ảnh và file

Nhấp vào nút “Attach files” để chọn file hình ảnh liên quan đến quý 

công ty.

Nhấp vào nút “Draft” hoặc “Save”
Nhấp vào nút “Draft” hoặc “Save” để lưu tình trạng.

Có thể thêm hình ảnh bằng cách nhấp vào nút “Add”.Point

Có thể thêm hình ảnh chi tiết.

Trường hợp muốn thêm hình, hãy nhấp vào nút “Add”.

3

2

１

4

3

2

4

1
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Nhấp vào “Edit product/technology info” để chuyển sang màn hình cài 

đặt.

Nhấp vào “Edit product/technology info”

Nhấp vào          “Products/Technology/Services information edit” của 

“My Page” để chuyển sang màn hình cài đặt.

2

１

2

1
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Trường hợp có thông tin tiếng Nhật, vui lòng nhấp vào nút “Add Japanese” 

để thêm thông tin ngôn ngữ.

Thêm thông tin tiếng Anh hoặc thông tin tiếng Nhật

Vui lòng nhấp vào “English (“Edit”)”của mục thông tin sau khi đăng ký để 

chỉnh sửa thông tin.

Chỉnh sửa thông tin khi đang đăng ký

Vui lòng nhấp vào “Name of Products/Technology/Services” của mục thông 

tin sau khi đăng ký để xác nhận nội dung được công khai.

Xác nhận thông tin sản phẩm đang công khai

Trường hợp muốn thêm thông tin mới, vui lòng nhấp vào nút “Add product 

information in English” hoặc “Add product information in Japanese”.

Thêm thông tin mới

Trường hợp muốn xóa thông tin đã đăng ký, vui lòng nhấp vào nút “Delete”.

Xóa thông tin sản phẩm

５

２１ ３ ４

５

２

３

４

1
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Vui lòng nhập thông tin về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ.

Nhập thông tin

Nhập tất cả các thông tin cần thiết, sau đó nhấp vào nút “Confirm”.

Nhấp vào nút “Confirm”

Không thể đính kèm file video

Khi giới thiệu bằng video, vui lòng nhập URL của trang web chia sẻ video như 

Youtube, v.v... vào “Descriptions for Products/Technology/Services”.

Có thể đính kèm thêm tài liệu đề xuất và hình ảnh về sản 

phẩm, công nghệ và dịch vụ.
Point

Có thể đính kèm thêm tài liệu đề xuất và hình ảnh trong thông tin sản phẩm.

(Đối với trang có nút “Add”, có thể đăng ký nhiều file.)

Việc đính kèm thêm hình ảnh và tài liệu đề xuất của sản phẩm sẽ giúp những 

người đã xem thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của quý công ty có 

thể dễ dàng hình dung về nội dung.

１

2

2

1
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Hiển thị thông tin đã nhập về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ.

Hình ảnh đã chọn trên màn hình nhập cũng sẽ được hiển thị trên màn hình, 

vì vậy vui lòng xác nhận.

Xác nhận thông tin đăng ký

Sau khi xác nhận nội dung, nhấp vào nút “Registration” (Trường hợp chỉnh 

sửa nội dung thì nhấp vào nút “Update”).

Vui lòng tham khảo hình ảnh hoàn thành ở trang kế tiếp.

Nhấp vào nút “Registration “Update””

Cần thực hiện thao tác cài đặt thứ tự hiển thị để công khai 

thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ đã đăng ký.
Point

Nếu không cài đặt công khai thì thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch 

vụ sẽ không được công khai ra bên ngoài.

Sau khi đăng ký, cần cài đặt công khai (cài đặt thứ tự hiển thị) trong 

“Setting display order of Products/Technology/Services”.

Vui lòng tham khảo trang 22 để biết thêm thông tin về cài đặt thứ tự hiển 

thị sản phẩm, công nghệ và dịch vụ.

１

2

2

1



20

Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Mối quan hệ giữa chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và hình ảnh hoàn thành ①Point

Tên sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Khái quát (Profile) sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Giải thích sản phẩm, công nghệ và dịch vụ 

(Descriptions for Products/Technology/Services)

Hình ảnh giới thiệu (Image) sản 

phẩm, công nghệ và dịch vụ

Hình ảnh liên quan sản phẩm, công nghệ và dịch vụ 

(Images relating to Products/Technology/Services)

Hình ảnh hoàn thành

Tiêu đề đề xuất áp dụng 

(Title of proposal for application)

Chi tiết đề xuất áp dụng 

(Details of proposals for application)

Hình ảnh đề xuất áp dụng 

(Images for application proposal)
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Mối quan hệ giữa chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và hình ảnh hoàn thành ②

Giải thích trường hợp sử dụng 

(Descriptions for Case studies)

Hình ảnh trường hợp sử dụng 

(Image of Case studies)

Hình ảnh hoàn thành

Tag

Tập tin có thể tải về 

(Downloadable file)

Tiêu đề của trường hợp sử dụng 

(Title of Case studies)

Point
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Giới thiệu công ty của anh/chị

Chapter 1.

Chỉnh sửa thông tin sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Nhấp vào “Setting display order” của sản phẩm, công nghệ và dịch vụ.

Nhấp vào “Setting display order”

Nhấp vào nút “Edit”.

Nhấp vào nút “Edit”

Danh sách sản phẩm đã đăng ký sẽ được hiển thị, vui lòng chọn sản phẩm 

bạn muốn công khai.

Chọn sản phẩm đã đăng ký

Hãy nhấp vào nút “Draft” hoặc “Save” để lưu tình trạng.

Nhấp vào nút “Draft” hoặc “Save”

Nhấp vào nút “Add” để thêm thông tin công khai.

Hoặc nút để sắp xếp lại thứ tự hiển thị.

Quyết định thứ tự hiển thị trên 

màn hình công khai
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Quảng bá thông tin sản phẩm và công nghệ của quý công ty, đồng thời tìm kiếm thông tin công ty,

thông tin sản phẩm theo “Needs” của công ty.

Chapter 2. Tìm kiếm đối tác kinh doanh
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Tìm kiếm đối tác kinh doanh

Chapter 2.

Tìm kiếm thông tin thông ty

Nhấp vào “Company search” để hiển thị màn hình tìm kiếm công ty.

Hiển thị hình ảnh tìm kiếm công ty

Hãy tìm kiếm bằng từ khóa, nhập và lọc theo quốc gia, số lượng nhân viên, 

v.v... trong điều kiện tìm kiếm ở phía bên trái của màn hình.

Nhập điều kiện tìm kiếm

Nhấp vào nút “Search” để hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

Cũng có thể nhấp vào nút   để hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm.

Trường hợp chỉ tìm kiếm công ty bằng từ khóa, nhấp vào sẽ tiện hơn.

Đối với trường hợp xuất hiện nhiều kết quả trên kết quả tìm kiếm, v.v..., nếu 

chọn khu vực và số lượng nhân viên, phía dưới màn hình sẽ hiển thị số lượng 

kết quả liên quan đến đối tượng tìm kiếm, vì vậy nhấp vào sẽ tiện hơn.

Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm

Hiển thị thông tin công ty đã tìm kiếm
Để hiển thị thông tin công ty được hiển thị trong danh sách kết quả tìm 

kiếm, vui lòng nhấp vào tên công ty.

4

3
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Tìm kiếm đối tác kinh doanh

Chapter 2.

Tìm kiếm sản phẩm, công nghệ và dịch vụ

Trường hợp muốn tìm kiếm thông tin sản phẩm, vui lòng nhấp vào tab 

“Search products” để chuyển đổi. Phương pháp tìm kiếm cũng tương tự như 

phương pháp tìm kiếm thông tin công ty.

Xin lưu ý rằng thông tin sản phẩm sẽ không được hiển thị nếu bạn không 

đăng nhập vì đây là chức năng dành riêng cho thành viên J-GoodTech.

Chuyển sang tab “Search products”

Để hiển thị thông tin sản phẩm được hiển thị trong danh sách kết quả tìm 

kiếm, vui lòng nhấp vào tên sản phẩm.

Hiển thị thông tin sản phẩm

Khi tìm kiếm cùng một điều kiện, có thể lưu các điều kiện đã tìm kiếm. Sau 

khi tìm kiếm, nhấp vào “Save search settings”, sau đó nhập tên và lưu. Có 

thể chọn điều kiện tìm kiếm đã lưu tại “Save search settings” ở phần phía 

trên màn hình.

Chức năng lưu điều kiện tìm kiếm cũng tương tự với tìm kiếm thông tin 

công ty.

Lưu điều kiện tìm kiếm

１
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３
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Tìm kiếm đối tác kinh doanh

Chapter 2.

Yêu cầu với công ty

Nhấp vào nút “Confirm”, xác nhận nội dung nhập trên màn hình xác nhận, 

sau đó nhấp nút “Send”.

Có thể gửi thông báo đến người phụ trách công ty muốn yêu cầu.

Có thể gửi yêu cầu đến công ty đã tham khảo từ thông tin công ty. Nhấp vào 

nút “Inquiry” ở màn hình thông tin công ty.

Yêu cầu với công ty

Nhập nội dung muốn yêu cầu.

Nhập nội dung

Đến màn hình xác nhận

2

3

１
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Chapter 3. Sử dụng “Needs”

Công ty thành viên nước ngoài đã đăng ký sẽ gửi công nghệ,

dịch vụ mà công ty anh/chị đang tìm kiếm dưới dạng “Needs information”.

Ngoài ra, nếu bạn là thành viên công ty nước ngoài, cũng có thể đề xuất công nghệ và dịch vụ cho 

“Needs information”.
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Xác nhận “Needs” đã đăng ký

Xem danh sách “Needs”
Nhấp vào tab “Needs”.

Xác nhận “Needs” đã đăng ký
“Needs” sẽ được hiển thị theo định dạng Tiff ở phía dưới màn hình.

Có thể xác nhận danh mục “Needs”, tiêu đề “Needs”, bên yêu cầu, hạn chót.

Trường hợp muốn biết thêm thông tin chi tiết về nhu cầu, hãy nhấp vào mỗi 

nhu cầu.

“Add to favorites”

Đối với các nhu cầu bạn quan tâm, hãy nhấp vào “Add to favorites”.

Sau này dễ dàng tìm kiếm hơn.

１

2

2
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Xác nhận “Needs” đã đăng ký

Xác nhận chi tiết “Needs”

Có thể xác nhận nội dung “Needs” trên màn hình chi tiết của “Needs”.

１

1
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đề xuất cho “Needs” 

Các mục cần xác nhận trước khi yêu cầu

Hãy xác nhận đến quá trình trao đổi thương mại.Point

Cho dù có yêu cầu nhưng không phải trường hợp nào cũng có thể gửi 

và nhận trao đổi thương mại. Mong anh/chị thông cảm.

Trường hợp muốn xác nhận chi tiết về “Needs” và đề xuất từ công ty của 

anh/chị, hãy nhấp vào nút “Create proposal”.

Hiển thị màn hình có thể xác nhận một chuỗi quá trình

bắt đầu từ đề xuất đến trao đổi thương mại.

１

1
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đề xuất cho “Needs”

Màn hình chấp thuận đề xuất
Xác nhận “Needs” của đối tượng đề xuất, đọc các điều khoản sử dụng, nhấp 

vào nút “Agree to the terms of use” nếu đồng ý với các điều khoản đó.

１

1
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đề xuất cho “Needs”

Màn hình tạo đề xuất
Nhập nội dung đề xuất vào“Please enter your proposal”.

Hãy nhập càng chi tiết càng tốt để có thể truyền tải đầy đủ đến công ty yêu cầu.

Đính kèm tài liệu đề xuất
Nếu có các tài liệu bổ sung nội dung đề xuất, hãy nhấp vào nút 

“Attach files” và thực hiện các thao tác.

Thành tích của các trường hợp tương tự
Nếu có thành tích tương tự với nội dung đề xuất, hãy nhập thành tích này 

vào “Achievement of similar cases”.

Mục bổ sung, mục khác
Nếu có nội dung muốn truyền tải nào khác, hãy vào nhập “Additional 

Remarks”.

Xác nhận nội dung nhập
Nhấp vào nút “To the confirmation Page”.

5
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đề xuất cho “Needs”

Màn hình xác nhận đề xuất

Xác nhận nội dung đề xuất đã nhập và nhấp vào nút “Submit a proposal”.

Màn hình hoàn tất tạo đề xuất

Chuyển đến màn hình đã tạo đề xuất.

Nhấp vào nút “Back to Needs detail Page”.

１

2

2

1
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đề xuất cho “Needs”

Màn hình xác nhận kết quả đề xuất
Để kiểm tra kết quả cho đề xuất của công ty mình, hãy chọn “Needs details” 

tương ứng. Câu trả lời của đối phương được hiển thị trong “Result”.

*Hình bên trái là ví dụ về việc nhận được “Request business talks”.

Chọn chấp nhận hoặc từ chối đàm phán

Hãy xác nhận tên công ty và nhận xét của công ty yêu cầu và chọn “Do 

business talks” hoặc “Decline business talks”.

Về kết quả của đề xuấtPoint

Công ty yêu cầu sẽ xác nhận nội dung đề xuất và thông báo cho công ty đề xuất 

bằng “Request business talks”, “Sending back the proposal”, “Dismiss”.

Trong trường hợp bị “Sending back”, có thể sửa đổi nội dung đề xuất và gửi đề 

xuất lại một lần nữa.

2
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đăng ký “Needs” mới

Đăng ký mới “Needs”

Nhấp vào nút “New Registration of a Need” trên màn hình danh sách.

１

1
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đăng ký “Needs” mới

１

Vui lòng nhập nội dung của “Needs”

Nhập tất cả các nội dung có trong phần “Needs”

1



37

Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đăng ký “Needs” mới

“Save as Draft”
Lưu tạm thời các nội dung được nhập trên màn hình này.

Nội dung đã lưu sẽ không được công khai.

“To the confirmation Page”
Chuyển sang màn hình xác nhận nội dung đã nhập.

Đăng ký “Needs”

Xác nhận lại một lần nữa nội dung đã nhập, nếu không có sai sót gì,

hãy nhấp vào nút “Register needs”.

2
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Đăng ký “Needs” mới

Khi “Needs” được đăng ký, “needs” đó sẽ xuất hiện trong danh sách 

nhu cầu trước khi gửi nằm ở cuối My page.

Về nội dung của “Needs” đã đăng ký, Văn phòng quản lý

J-GoodTech sẽ xác nhận trước khi công bố.

Khi “Needs” được công bố, nhu cầu sẽ được chuyển đến danh sách 

“Needs” đã được gửi.

Sau khi hoàn tất đăng ký “Needs” thì sẽ như thế nào?

Các câu hỏi thường gặp

Q

A
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Trả lời đề xuất cho “Needs”

Trả lời đề xuất của công ty khác

Các công ty khác sẽ gửi đề xuất cho các “Needs” đã gửi.

Người gửi “Needs” xác nhận nội dung đề xuất, quyết định xem có tiến đến 

đàm phán hay không và trả lời công ty đề xuất bằng thao tác “Choose 

your action”.

◆ Đề nghị đàm phán: Chấp nhận đề xuất và chọn trường hợp muốn tiến hành 

đàm phán cụ thể.

Nhấp vào nút “Request business talks”, nhập nội dung đề 

nghị và gửi đi.

◆ Hoàn trả đề xuất: Chọn trường hợp đã chỉnh sửa nội dung đề xuất. Nhấp vào 

nút “Reply proposal”, nhập lý do hoàn trả và gửi đi.

◆ Từ chối đàm phán: Chọn trường hợp có đề xuất không phù hợp với công ty 

của anh/chị. Nhấp vào nút “Decline business talks” và 

nhập ý muốn từ chối và gửi đi.

１

1
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Sử dụng “Needs”

Chapter 3.

Trả lời đề xuất cho “Needs”

Quý công ty sẽ nhận được câu trả lời “Do business talks” hoặc 

“Decline business talks” cho đề nghị đàm phán của mình, từ bên 

nhận đề xuất.

Nếu đối phương đã nhận đàm phán, trạng thái tạo đề xuất cho yêu 

cầu tương ứng sẽ được thay đổi thành “Do business talks”.

Sau đó, hãy điều chỉnh lịch biểu và tiến hành đàm phán cụ thể.

Điều gì sẽ xảy ra nếu đề nghị đàm phán?

Các câu hỏi thường gặp

Q

A



Chapter 4. Sử dụng “Topics”

“Topics” là một công cụ ở định dạng bảng thông báo để trao đổi thông tin với các công ty được đăng ký 

với J-GoodTech.

Có thể hy vọng gặp gỡ được nhiều công ty khác nhau bằng cách gửi các chủ đề nhằm giải quyết vấn đề và 

phát triển các kênh bán hàng của riêng mình.
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Sử dụng “Topics”

Chapter 4.

Tham gia “Topics” đã đăng ký

Danh mục “Topics”

Nếu muốn thu hẹp theo danh mục, hãy nhấp vào hộp kiểm của danh mục 

tương ứng.

Khi nhập từ khóa, danh mục được thu hẹp thành “Topics” chứa chuỗi ký 

tự. Nếu muốn thu hẹp hơn nữa, hãy nhấp vào “In participate”, “Favorite”, 

“Limited to participants”, khi đó, chỉ có “Topics” tương ứng được hiển thị.

Tìm kiếm kiểu free word

Đặc tả từ khóa dùng để tìm kiếm “Topics”

Khi tìm thấy “Topics” muốn tham gia, hãy nhấp vào tiêu đề.

Hiển thị “Topics”

Hiển thị danh sách “Topics”

Nhấp vào “Topics” để hiển thị danh sách.

Cũng có thể thu hẹp bằng các từ khóa liên quan đến “Topics”.

Viết nhận xét vào hộp văn bản bên dưới “Exchange information” và nhấp 

vào nút “Register”.

Tham gia “Topics”
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Sử dụng “Topics”

Chapter 4.

Tạo “Topics” mới

Nhấp vào “Create a new topic”

Khi nhấp vào nút này, màn hình để tạo “Topics” mới sẽ xuất hiện.

Cũng có thể hiển thị bằng nút “Make a new post”       trên màn hình chủ sau 

khi đăng nhập.
１

２
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Sử dụng “Topics”

Chapter 4.

Tạo “Topics” mới

Chọn danh mục
Nhấp vào mục tương ứng trong 5 danh mục.

Tag
Đăng ký từ khóa giúp người khác dễ tìm kiếm “Topics” do quý công ty đã tạo.

Nhấp vào nút “Choose search keyword” và thực hiện đăng ký thuật ngữ.

Nhập tiêu đề
Nhập nội dung ngắn gọn và dễ hiểu.

Nội dung chính
Tham khảo “ví dụ về nội dung điền” và nhập nội dung tóm tắt.

Tài liệu đính kèm
Nếu có các tài liệu bổ sung nội dung, hãy nhấp vào nút “Select files”

để đính kèm tập tin.

Nút xác nhận
Màn hình sẽ chuyển sang màn hình có thể xác nhận nội dung đã nhập.

Nút “Select files”Point

Có thể thêm các tập tin thông tin chi tiết, catalogue, pamphlet, v.v... ở thao tác 

này.
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Sử dụng “Topics”

Chapter 4.

Tạo “Topics” mới

Nếu có người gửi tin đến “Topics” do quý công ty tự tạo, một 

thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký của quý công 

ty, vì vậy hãy đăng nhập vào “J-GoodTech” và kiểm tra.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một người tham gia 

gửi tin đến “Topics” do công ty chúng tôi

tạo?

Các tin gửi đến “Topics” cũng được công khai với người khác.

Nếu anh/chị muốn liên hệ cá nhân với người tạo “Topics” hay thành viên đã 

nhận xét, hãy sử dụng “Inquiery”.

Về liên hệ cá nhânPoint

Các câu hỏi thường gặp

Q

A



Chapter 5. Sử dụng tin nhắn

Có thể phản hồi nhanh chóng bằng công tác quản lý chung và tìm kiếm

nhu cầu của quý công ty, các yêu cầu từ các công ty khác, câu trả lời cho các đề xuất, v.v...



47

Sử dụng tin nhắn

Chapter 5.

Xác nhận tin nhắn

Xác nhận nội dung tin nhắn

Số lượng tin nhắn chưa đọc màu đỏ được hiển thị bên cạnh tin nhắn ở phía 

trên cùng của Màn hình chủ nơi các công ty khác đã liên lạc đến.

Nhấp vào tin nhắn để xem danh sách tin nhắn.

1
1
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Sử dụng tin nhắn

Chapter 5.

Trả lời tin nhắn

“Inquiry search” Nhập từ khóa vào hộp tìm kiếm và nhấp vào nút tìm 

kiếm

“Inquiry” Chỉ thu hẹp phạm vi các câu hỏi và tin nhắn được gửi 

đến cho quý công ty.

“Support for proposal 

preparation”

Phạm vi sẽ được thu hẹp lại thành các tin nhắn đã được 

nhập lời khuyên cho đề xuất của quý công ty từ các 

chuyên viên của SME Support, JAPAN.

“Needs/proposal 

content”
Phạm vi sẽ được thu hẹp lại thành các yêu cầu cho nhu 

cầu của quý công ty và tin trả lời nội dung đề xuất.

“Narrow down 

requirement”

Khi nhấp vào, menu “Display only inquiries between 

companies” sẽ xuất hiện, khi chọn menu này, tin nhắn 

của các chuyên viên của SME Support, JAPAN cũng 

như của cơ quan hỗ trợ sẽ không được hiển thị.

Khi nhấp vào tin nhắn, danh sách các tin nhắn

đã gửi đến quý công ty sẽ xuất hiện.

Có thể tìm kiếm và lọc tin nhắn dựa trên 5 điều kiện.

Tìm kiếm tin nhắn

Nhận xét tin nhắn
Nếu muốn trả lời nhận xét cho tin nhắn từ một công ty khác, hãy nhấp vào 

trường nhận xét, khi đó trường nhập nhận xét sẽ xuất hiện và có thể gửi 

nhận xét đi sau khi nhập.
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Chapter 6. Quản lý thông tin người dùng

Có thể chỉnh sửa thông tin người dùng của quý công ty

hay thêm người nội bộ có thể sử dụng J-GoodTech. 

Hãy gia tăng số lượng thành viên và sử dụng J-GoodTech trong công ty.
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Quản lý thông tin người dùng

Chapter 6.

Thay đổi thông tin người dùng

Từ menu trên cùng màn hình, nhấp vào “My Page”.

Nhấp vào “My page”

Nhấp vào “Edit User profile” để chuyển sang màn hình cài đặt.

Nhấp vào “Edit User profile”
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Quản lý thông tin người dùng

Chapter 6.

Thay đổi thông tin người dùng

Hãy nhập tên và chức vụ người dùng.

Cài đặt tên và chức vụ

Có thể cài đặt nhận tạp chí điện tử.

Nếu muốn nhận, hãy đánh dấu check vào ...

Nếu không cần thiết, hãy bỏ chọn dấu check ...

Cài đặt gửi tạp chí điện tử

Thay đổi cài đặt nhận tinPoint

Có thể mất thời gian tối đa 1 tháng cho đến khi thay đổi cài đặt tiếp nhận 

của tạp chí điện tử được phản ánh.

Nếu đang gấp, vui lòng liên hệ với Văn phòng quản lý J-GoodTech.

Nếu có đặc quyền quản trị viên, quý công ty có thể sử dụng chức năng lời mời để 

thêm người dùng nội bộ có thể đăng nhập vào J-GoodTech nếu có, hay sử dụng chức 

năng chỉnh sửa tên người dùng khác, v.v...

Nếu muốn được cấp đặc quyền quản trị viên, hãy đánh dấu check vào ...

Nếu không cần đặc quyền của quản trị viên, hãy bỏ chọn dấu check ...

Cài đặt quyền hạn

Để phản ánh mục cài đặt đã thay đổi, hãy nhấp vào nút “Confirm”.

Phản ánh cài đặt đã thay đổi
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Quản lý thông tin người dùng

Chapter 6.

Thay đổi thông tin người dùng

Nhấp vào nút “Change” trong cột địa chỉ email của thông tin người dùng.

Thay đổi địa chỉ email

Nhập địa chỉ email muốn thay đổi và nhấp vào nút “Confirm email address 

of addressee”.

Nhập địa chỉ email mới.

Địa chỉ Email được sử dụng làm ID khi đăng nhập.Point

Địa chỉ email được đăng ký ở đây sẽ là ID khi đăng nhập.

Sau khi thay đổi sẽ không thể đăng nhập bằng địa chỉ email trước khi thay đổi.

Xác nhận địa chỉ email đã nhập và nhấp vào nút “Send confirmation 

email”.

Xác nhận địa chỉ email đã nhập
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Quản lý thông tin người dùng

Chapter 6.

Thay đổi thông tin người dùng

Hãy nhấp vào “For password setting/update” và thực hiện cài đặt.

Thay đổi mật khẩu

Số ký tự có thể được sử dụng cho mật khẩuPoint

Mật khẩu phải từ 8 đến 16 ký tự một byte. Ngoài ra, Văn phòng quản lý J-

GoodTech cũng không thể kiểm tra mật khẩu, vì vậy, hãy quản lý cẩn thận.

Hãy nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới (2 lần).

Nhập mật khẩu

Khi nhập xong mật khẩu, hãy nhấp vào nút “Reset”.

Xác nhận thay đổi
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Chapter 6.

Thay đổi thông tin người dùng

Hãy nhấp vào gửi lại mật khẩu ở cuối màn hình đăng nhập.

Có thể cài đặt lại bằng cách nhập địa chỉ email đã đăng ký làm 

thành viên của J-GoodTech.

Nếu quên mật khẩu thì sao?

Các câu hỏi thường gặp

Q

A
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Quản lý thông tin người dùng

Chapter 6.

Thêm người dùng của quý công ty

Khi thêm thành viên có thể đăng nhập vào J-GoodTech, hãy nhấp 

vào “Invite a user” chức năng quản lý “My page”.

Mời người dùng của quý công ty

Nhập địa chỉ email của người dùng muốn mời.

Nhập địa chỉ email

Nhấp vào nút “Confirm” và nhấp vào nút “Invite” trên màn hình xác nhận, 

thư mời sẽ được gửi đến địa chỉ email đã nhập.

Nếu là người được mời, hãy làm theo quy trình trên email đã nhận, vui 

lòng cài đặt tên, v.v... và đăng nhập.

Xác nhận nội dung nhập

Chỉ những người dùng có quyền quản trị viên mới có thể mời 

người dùng

Point

Chỉ người có quyền quản trị viên mới có thể sử dụng chức năng lời mời. 

Có thể kiểm tra quyền quản trị viên từ “Edit User profile” tại My page.
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Chapter 6.

Thêm người dùng của quý công ty

Khi quản trị viên mời các thành viên có thể đăng nhập vào 

J-GoodTech bằng cách sử dụng chức năng mời người dùng ở 

“My page”, email sẽ được gửi đến người được mời.

Nếu là người được mời, hãy mở màn hình đăng ký người dùng từ 

URL đăng ký thành viên được mời có trong email, nhập thông tin 

cần thiết như tên và mật khẩu, v.v..., xác nhận điều khoản sử dụng 

và chính sách bảo mật, sau đó nhấp vào nút “Confirm” để hoàn tất 

đăng ký người dùng, như vậy đã có thể sử dụng J-GoodTech.

Khi nhận được thư mời thì phải làm gì?

Các câu hỏi thường gặp

Q

A
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Quản lý thông tin người dùng

Chapter 6.

Thay đổi thông tin người dùng khác của quý công ty

Quản trị viên có thể thay đổi thông tin người dùng khác, chẳng hạn 

như người dùng được mời, v.v...

Nhấp vào “Edit corporate profile” ở My page, nhấp vào “User list” 

ở đầu trang đã chuyển đến, khi nhấp vào tên người dùng muốn 

chỉnh sửa, màn hình sẽ chuyển sang trang thông tin người dùng.

Có thể thực hiện các thao tác như cài đặt chức vụ, cài đặt nhận tạp 

chí điện tử, cài đặt quyền và xóa người dùng (hủy đăng ký hội 

viên).

Thao tác thay thế là gì?

Các câu hỏi thường gặp

Q

A
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Chapter 6.

Hủy đăng ký J-GoodTech

Để xóa (hủy đăng ký) người dùng, hãy nhấp vào “Edit User profile” ở 

“My page”.

Chỉnh sửa thông tin người dùng

Nhấp vào “Withdrawal Process” ở cuối màn hình chỉnh sửa.

Hủy đăng ký tại J-GoodTech

Xác nhận mục và nhấp vào “Withdraw”.

Xác nhận về việc hủy đăng ký

Xác nhận về việc hủy đăng kýPoint

Nếu hủy đăng ký, quý công ty sẽ không thể sử dụng các dịch vụ được cung cấp 

cho các thành viên. Xin lưu ý trước khi hủy đăng ký rằng, ngay cả khi hủy đăng 

ký, nội dung được đăng tải lên J-GoodTech sẽ vẫn lưu trong lịch sử. Ngoài ra, 

ngay cả khi tất cả người dùng đều hủy đăng ký, thông tin doanh nghiệp sẽ vẫn 

còn, vì vậy nếu muốn xóa tất cả thông tin doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với Văn 

phòng quản lý J-GoodTech.

Quản trị viên thực hiện thủ tục hủy đăng ký cho người dùngPoint

Quản trị viên có thể thay mặt cho người dùng thực hiện hủy đăng ký.
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Chapter 7. Các chức năng hữu ích khác

Phần sau đây sẽ giới thiệu các chức năng hữu ích khi sử dụng.
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Chapter 7.

Đăng ký vào mục yêu thích

Nhấp vào “Add to favorites” ở góc trên cùng bên phải của trang công ty 

hoặc trang sản phẩm.

Đăng ký vào mục yêu thích

Khi nhấp vào “Favorite” ở menu phía trên của màn hình, các công ty và 

sản phẩm đã đăng ký sẽ xuất hiện.

Xem mục yêu thích

Nhấp vào Mục yêu thích trong menu trên cùng của màn hình và nhấp vào 

dấu “X” ở bên phải của công ty hoặc sản phẩm muốn xóa.

Hoặc, nhấp vào “Cancel this favorite” ở góc trên cùng bên phải của 

trang công ty, trang sản phẩm.

Xóa mục yêu thích

Có thể đăng ký mục yêu thích cho cả nhu cầu và chủ đề.Point

Ngoài thông tin công ty, thông tin sản phẩm - công nghệ - dịch vụ, cũng có thể 

đăng ký các mục yêu thích cho nhu cầu và chủ đề, và có thể xem thông tin đối 

tượng ngay sau đó.
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Chapter 7.

Xem các trang đã xem gần đây

Nhấp vào “Recently viewed pages” trên menu trên cùng màn hình. 

Có thể xem lịch sử trang công ty và trang sản phẩm đã xem gần đây. 

Nhấp vào tên công ty hoặc tên sản phẩm sẽ chuyển sang trang tương ứng.

Xem các trang đã xem gần đây
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