
Peritec phát triển các hệ thống tích hợp 

trong nhiều lĩnh vực hơn 37 năm qua 

CÔNG NGHIỆP Ô TÔ 
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HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ 

VẬT LÝ & HOÁ HỌC 

THIẾT BỊ Y TẾ CƠ SỞ HẠ TẦNG 

TÍCH HỢP HỆ THỐNG 

Giới thiệu 

Hơn 4000 dự án tích hợp hệ thống được hoàn thiện cho đến nay 



Phát triển phần cứng Các sản phẩm của NI 
Thiết bị đo lường 

 và điều khiển 

Hệ thống theo yêu cầu  

của khách hàng 

Tích hợp nhiều loại thiết bị đo lường và điều khiển dùng LabVIEW 

Nhanh chóng triển khai các hệ thống kiểm thử theo yêu cầu của khách hàng,  

tối ưu hiệu suất hoạt động 

Nhà máy A Nhà máy B 

＋ ＋ 

＋ 

Phát triển phần mềm Dịch vụ hỗ trợ 

Năng lực LabVIEW của Peritec 



Chất lượng và năng lực kỹ thuật về LabVIEW của Peritec 

được NI công nhận 

Số lượng kỹ sư được chứng nhận CLD  

(Certified LabVIEW Developer) nhiều nhất tại Nhật Bản  

và Việt Nam 

Số lượng kỹ sư được chứng nhận CLA  

(Certified LabVIEW Architect) nhiều nhất Nhật Bản 

Đối tác của NI trong lĩnh vực kiểm thử RF và vô tuyến 

Đối tác hạng Bạch Kim đầu tiên và duy nhất của NI  

ở Nhật Bản, Việt Nam và cả Đông Nam Á 

× 
Chương trình được xây dựng, tối ưu hoá bởi đội ngũ kỹ sư, chuyên gia về LabVIEW 

○ 
Chương trình phức tạp và chậm Chương trình đơn giản và hiệu quả 

Cuộc thi NI Japan’s Graphical Development 

Outstanding performance award: 5 lần 

             Best performance award： 4 lần 

Thành tựu của Peritec 

Đối tác của NI với nền tảng SystemLink 

Năng lực LabVIEW của Peritec 



Cung cấp giải pháp tổng thể từ việc tiếp nhận yêu cầu đến hỗ trợ 

Các kỹ sư có kinh nghiệm sẽ tiếp nhận các yêu cầu về hệ thống mà khách hàng 

muốn phát triển. 

Dựa vào yêu cầu của khách hàng, Peritec sẽ nghiên cứu, trình bày các giải pháp 

và ước lượng chi phí cho hệ thống. 

Báo giá. Hỗ trợ xác minh thông số kỹ thuật bằng thiết bị thực khi khách hàng có 

nhu cầu. 

Thành lập đội dự án. Dựa trên các thông tin đã tiếp nhận, đội dự án sẽ đưa ra giải 

pháp phù hợp để quá trình phát triển dự án được thuận lợi.  

Dưới sự chỉ đạo của người quản lý dự án, các kỹ sư sẽ tiến hành tất cả các bước 

cần thiết, từ việc thiết kế phần cứng đến phát triển phần mềm kết hợp song song 

với việc xác nhận từ khách hàng. 

Kiểm tra tính năng, hoạt động của hệ thống với sự có mặt của khách hàng.  

Tiến hành sửa lỗi, điều chỉnh hệ thống nếu cần thiết. 

Tiến hành bàn giao dự án đạt chất lượng trong thời gian ngắn với chi phí hợp lý 

nhờ khả năng tích hợp hệ thống kỹ thuật của chúng tôi. Cài đặt và bàn giao hệ 

thống cho khác hàng. 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

▼ 

Chứng chỉ về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 (Dành cho: Văn phòng tổng và Trung tâm phát triển) 

Trình bày giải pháp 2 

Nhận đơn hàng 

Thành lập đội dự án 
4 
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8 
Khách hàng có thể liên lạc với Peritec để được hỗ trợ sau khi dự án 

hoàn thành. Peritec có cung cấp hợp đồng bảo trì dài hạn (tính phí). 

5 Phát triển 

6 Kiểm tra, sửa lỗi 

7 Bàn giao 

8 Hỗ trợ 

3 Báo giá 

1 Tiếp nhận yêu cầu  

Quy trình phát triển hệ thống 



Peritec có quan hệ đối tác chặt chẽ với NI ,  

sở hữu kiến thức chuyên sâu về sản phẩm NI  

và phần mềm LabVIEW 

Nền tảng PXI 

・Dành cho kiểm thử và đo lường, R&D 

・Hiệu năng cao, tích hợp được 

    nhiều chức năng phức tạp 

・Nhiều loại mô-đun đa chức năng 

cRIO Series 

・Dành cho các hệ thống nhúng 

・Chạy hệ điều hành thời gian thực đáng 

tin cậy 

・Hoạt động tốt trong môi trường, điều 

kiện khắc nghiệt 

sbRIO Series 

・Dành cho các hệ thống nhúng 

・Chạy hệ điều hành thời gian thực đáng tin cậy 

・Khả năng hoạt động ở tốc độ cao trên FPGA 

Mô-đun PXI, cRIO 

・Hơn 600 mô-đun PXI 

・Hơn 60 mô-đun C-Series cho cRIO và cDAQ 

Sản phẩm NI trong các dự án 



Nghiên cứu và phát triển (R&D) 

Kiểm thử các công nghệ trong ô-tô 

Nghiên cứu và phát triển  

trong công nghiệp bán dẫn (đo nhiễu) 

Máy kiểm tra RFID 

Thiết bị đo điện từ trường  

trường gần (EMV-100, EMV-200) 

Máy kiểm tra  

panel hiển thị 

Máy kiểm tra ECU 

Hệ thống thu thập dữ liệu 

trong xe 

Máy kiểm tra IC 

Kiểm tra sản phẩm bán dẫn 

Kiểm thử 

Nghiên cứu và phát triển 

trong công nghiệp ô tô 

Kiểm tra RF 

Kiểm tra chức năng 

Máy kiểm tra chức năng 

Các giải pháp tiêu biểu 



Machine Vision 

ロボット制御 

Robot 

Điều khiển Robot 

Phát triển thiết bị vật lý trị liệu và cánh tay robot trong giáo dục y tế 

Hệ thống Machine Vision  

kiểm tra lỗi linh kiện 

Y tế 

Hệ thống giám sát 

Hệ thống giám sát 

năng lượng mặt trời 

Hệ thống giám sát  

thời tiết trên diện rộng 
Hệ thống giám sát  

môi trường phòng bệnh viện 

Các giải pháp tiêu biểu 



Hồ sơ doanh nghiệp 

Đối tác kinh doanh chính 

Công ty  : Peritec 

Giám đốc                     : Toshihiro Izawa 

Vốn điều lệ                  : 30 triệu yên 

Năm thành lập : 1985 

Lĩnh vực kinh doanh    : Tích hợp hệ thống kiểm thử, đo lường 

Số lượng nhân viên       : 39 (số liệu năm 2019) 

Alps Electric Co., Ltd 

Akebono Brake Industrial Co., Ltd 

Canon Group Companies 

Honda Group Companies 

Hitachi Group Companies 

Sony Group Companies 

DENSO Corporation 

Toshiba Group Companies 

TDK Corporation 

Nikon Corporation 

Nissan Motor Co., Ltd 

Yawata Electric Co., Ltd 

Nidec Tosok Corporation 

Fujitsu Group companies 

Bridgestone Corporation 

Calsonic Kansei Corporation 

Panasonic Group companies 

Mitsubishi Group companies 

Murata Manufacturing Group  

Companies Graphtec Corporation 

Tokyo University 

Tohoku University 

National Institute of Advanced  

Industrial Science and Technology 

Nippon Denshi Co., Ltd 

JAXA | Japan Aerospace Exploration Agency 

(Theo thứ tự ngẫu nhiên) 

Thông tin công ty 

“Đội ngũ phát triển LabVIEW chuyên nghiệp” 

Từ năm 1985 đến nay, Peritec đã hoàn thiện hơn 4000 dự án kiểm tthử, đo lường với LabVIEW.  

Đồng hành với kỹ sư có kiến thức chuyên môn và giàu kinh nghiệm, bạn có thể đạt được mục tiêu. 

LabVIEW là ngôn ngữ lập trình lý tưởng giúp phát triển nhanh chóng các hệ thống đo lường và điều 

khiển thiết bị với giá thành hợp lý. LabVIEW còn là một công cụ mạnh mẽ cho các ứng dụng xử lý ảnh, 

điều khiển robot, xử lý các thuật toán cao cấp.  

Peritec đã có kinh nghiệm từ việc phát triển hàng nghìn dự án bằng LabVIEW trong nhiều năm và đã 

đúc kết được những quy tắc để có thể phát triển thành công nhiều loại dự án khác nhau.  

Peritec là Đối tác hạng Bạch Kim đầu tiên và duy nhất của NI tại Nhật Bản, Việt Nam và Đông Nam Á. 

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các khách hàng với các hệ thống về đo lường và kiểm thử tự động. 

Văn phòng chính： 1-17-2 Kataokacho, Takasaki, Gunma, Nhật Bản 

Trung tâm phát triển: 1-6-21 Kataokacho, Takasaki, Gunma, Nhật Bản 

Văn phòng đại diện Kanagawa: 6-6-20 Kamisoyanagi, Yamato, Kanagawa, 

Nhật Bản  

Văn phòng đại diện Tokyo: Tokyo Meiji Yasuda Life Gotanda Building 3F, 

2-27-4 Nishi Gotanda, Shinagawa, Tokyo, Nhật Bản 

Văn phòng đại diện Nagoya: Owaki Building, 3-9-3 Higashi Kariyacho, 

Kariya, Aichi, Nhật Bản 

Chi nhánh Singapore: 600 North Bridge Road #23-01 Parkview Square, 

Singapore 188778 

Trung tâm phát triển tại Việt Nam: Đường 15, Khu chế xuất Tân Thuận,  

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

TEL  : +84 9 32 52 92 88 

Email : sales@peritec.vn  

Website  : https://www.peritec.vn/  

Exper ience  

Knowledge  

High 

Technica l  

Capabi l i ty  

2 0 2 2 . 0 7 . 1 0  
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