
 
TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN JAGER LÀM ĐỐI TÁC ? 

 
Với Jager, Giá trị cốt lõi đến từ công nghệ và nguồn nguyên vật liệu chất lượng cao. 
 
Không chỉ có đam mê bất tận với vẻ đẹp tinh tế, tính thầm mỹ cao, Jager còn nhiệt huyết 
trong hành động cải tiến, đổi mới áp dụng công nghệ nhằm hiện thực hoá giấc mơ của đối 
tác. Biến đam mê thành hành động, chúng tôi nhập khẩu công nghệ sản xuất 4.0 của Đức – 
dây chuyền sản xuất tự động, đảm bảo chính xác tỷ lệ 1:1 giữa sản phẩm và bản thiết kế. 
 
Nguyên vật liệu của chúng tôi đặc biệt yêu cầu công nghệ chế tạo cao, nhập khẩu trực tiếp 
từ các nước G7 được thẩm định theo tiêu chuẩn Nhật Bản, sử dụng cốt gỗ E1 đến SE0 đảm 
bảo mức độ phát thải Formaldehyde ở mức thấp không ảnh hưởng đến sức khoẻ người 
dùng. Có thể kể đến những sản phẩm tiêu biểu như: Tay nắm chữ J phủ PP film hoặc phủ 
laminate, Ván khổ lớn ( 1800x3600mm), Vật liệu tấm Compact, tấm Cerarl chống cháy, Ghế 
dán uốn theo biên dạng định hình… 

 
 
Nói không với những bước trung gian, chúng tôi có thể đưa ra cam kết chính xác về tiến 
độ giao hàng. 
 
Một trong những điều nổi bật nhất tại Jager chính là phần mềm IMOS. Anh/Chị có thể thiết 
kế nội thất 3D và các chi tiết như vị trí lỗ khoan, bản lề... sẽ tự động hiển thị theo bản vẽ 
thiết kế. Khi muốn chỉnh sửa kích thước thì các thông tin chi tiết này cũng sẽ tự động thay 
đổi theoKhi thiết kế xong, Anh/Chị chỉ cần chuyển thông tin xuống máy, IMOS sẽ tự động lập 
trình cho máy chạy mà không cần thêm các thao tác phụ của nhân viên.  
 
Tạm biệt cụm từ “Chậm tiến độ” với Jager. 
JAGER dựa vào nền tảng phần mềm thiết kế tiên tiến, hệ thống quản trị bằng ERP hiện đại, 
thay đổi hành vi mua sắm nội thất bằng cách tạo ra một quy trình minh bạch, dễ kiểm soát, 
giải phóng con người khỏi sự hoài nghi khi mua hàng. Đồng thời, công nghệ tự động hóa sẽ 
loại bỏ những khâu trung gian gây lãng phí và những sai sót có thể phát sinh. Từ đó, chúng 
tôi tạo ra cam kết đảm bảo về tiến độ công trình, giao hàng đúng với tiến độ dự án đã được 
thoả thuận giữa hai bên. 
 
Tất cả các yêu cầu của Chủ đầu tư sau khi được chuyển đến bộ phận bán hàng sẽ được số 
hóa đưa lên phần mềm sử dụng điện toán đám mây. Từ đây, tất cả mọi quy trình nhập vật 
liệu, làm thiết kế, bản vẽ kỹ thuật và thi công sản xuất sẽ được thực hiện tự động. Từ đó, 
Jager tạo ra quy trình quản lý tiến độ dự án từ xa, cắt giảm phần lớn nguồn chi phí phát sinh 
cũng như đảm bảo tiến độ dự án một cách chính xác. 



 

 
 



Chứng chỉ vật liệu tại Jager 
 

 

 
 

 


