
IT企業 あいてぃーきぎょう doanh nghiệp IT

～に勤める ～につとめる làm việc tại -

～で働く ～ではたらく làm việc tại -

なかなか大変 なかなかたいへん khá vất vả

このようなこと このようなこと         những việc như thế này

上司 じょうし cấp trên, sếp

～に呼ばれる ～によばれる bị - cho gọi

発注データ はっちゅうでーた dữ liệu đơn hàng

～を処理しておく ～をしょりしておく xử lý -

返事をする へんじをする trả lời

席に戻る せきにもどる trở về chỗ

いつも通り いつもどおり như thường lệ

ウロウロする うろうろする đi đi lại lại, đi tới đi lui

横に よこに bên cạnh

スクリーン すくりーん màn hình máy tính

～をのぞき込む ～をのぞきこむ nhìn vào -

入力 にゅうりょく nhập dữ liệu

時刻 じこく thời khắc, thời điểm

急ぎの いそぎの khẩn cấp

頼む たのむ nhờ, yêu cầu

理由 りゆう lý do

気になる きになる bận tâm 

作業 さぎょう công việc

～を進める ～をすすめる tiếp tục -

行動 こうどう hành động

自身 じしん bản thân

信じる しんじる tin tưởng

直属の上司 ちょくぞくのじょうし cấp trên trực tiếp

語
ご

彙
い

リスト（ベトナム語
ご

）
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ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　【教材編】

C A S E 0 2

合弁会社 ごうべんがいしゃ công ty liên doanh

機械 きかい máy móc

～に勤務する ～にきんむする làm việc cho –

エンジニア えんじにあ kỹ sư

～で働く ～ではたらく làm việc tại –

社員 しゃいん nhân viên

10名程 じゅうめいほど khoảng 10 người

ほとんどは ほとんどは        chủ yếu, Hầu hết là

現地採用 げんちさいよう tuyển dụng địa phương

入社後 にゅうしゃご sau khi vào công ty

～を始める ～をはじめる bắt đầu ~

旧日本語能力試験 きゅうにほんご
のうりょくしけん

cuộc thi năng lực tiếng Nhật cũ

3級 さんきゅう cấp độ 3

～に合格する ～にごうかくする vượt qua -, đỗ-

日本語能力 にほんごのうりょく trình độ tiếng Nhật, năng lực tiếng Nhật 

～を評価する ～をひょうかする đánh giá -

数カ月 すうかげつ một vài tháng

技術研修を受ける ぎじゅつけんしゅうをうける tham gia đào tạo kỹ thuật

～を通して ～をとおして thông qua -

ずいぶん ずいぶん khá là, khá

困った状況 こまったじょうきょう tình huống khó khăn

上司 じょうし cấp trên, sếp

～を任せる ～をまかせる giao phó -, giao việc cho -

できるかい？ できるかい？ bạn có thể làm điều đó?

初めての はじめての lần đầu tiên

内容 ないよう nội dung

具体的な ぐたいてきな cụ thể

指示 しじ chỉ dẫn

マニュアル まにゅある sách hướng dẫn

～を進める ～をすすめる tiến hành -, triển khai -

急に きゅうに đột nhiên, gấp

不安になる ふあんになる trở nên bất an

せっかく せっかく mất công

逆に ぎゃくに ngược lại
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語彙リスト（ベトナム語）

機会を生かす きかいをいかす tận dụng cơ hội

努力する どりょくする nỗ lực

数々の かずかずの một số

困難に遭遇する こんなんにそうぐうする gặp khó khăn

試行錯誤する しこうさくごする học hỏi, rút kinh nghiệm

ようやく ようやく        một cách từ từ, dần dần

満足のいく まんぞくのいく thoả mãn

出来 でき đã xong, hoàn thành

結果 けっか kết quả

～を報告する ～をほうこくする báo cáo -, thông báo -

工夫 くふう công phu, bỏ công bỏ sức, kỳ công

～をほめる ～をほめる khen ngợi –

内心 ないしん trong lòng, trong thâm tâm 

期待する きたいする mong đợi

自分勝手な じぶんかってな theo ý mình

怒鳴る どなる kêu la, gào thét

わけが分からない わけがわからない không biết lý do

ただ～ばかり ただ～ばかり        chỉ -

驚く おどろく ngạc nhiên

頭の中が真っ白になる あたまのなかが
まっしろになる

đầu trở nên trống rỗng

C A S E 0 3

変更 へんこう thay đổi

大学時代 だいがくじだい những ngày học đại học, thời đại học

～を含め ～をふくめ bao gồm -

経験 けいけん kinh nghiệm

日本滞在中に にほんたいざいちゅうに trong thời gian ở tại Nhật Bản

旧日本語能力試験 きゅうにほんご
のうりょくしけん

cuộc thi năng lực tiếng Nhật cũ 

1級 いっきゅう cấp độ 1

～に合格する ～にごうかくする vượt qua -, đỗ - 

現在 げんざい bây giờ, hiện tại 

ウェブデザイン会社 うぇぶでざいんがいしゃ công ty thiết kế web
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ビジネスコミュニケーションのためのケース学習　【教材編】

取締役 とりしまりやく giám đốc

政府 せいふ chính phủ

企業 きぎょう công ty, doanh nghiệp

～関連 ～かんれん liên quan tới -

通訳 つうやく phiên dịch

業務提携先 ぎょうむていけいさき đối tác kinh doanh

以前の いぜんの trước

上司 じょうし cấp trên, sếp

注文を受ける ちゅうもんをうける nhận đơn đặt hàng

伝える つたえる truyền đạt

商品 しょうひん hàng hoá

～を宣伝する ～をせんでんする tuyên truyền -, quảng cáo -

広告 こうこく quảng cáo

アウトソーシング あうとそーしんぐ thuê ngoài

困った こまった gặp rắc rối, khó khăn

立場 たちば vị trí

～に立たされる ～にたたされる rơi vào -, bị đặt vào -

要望 ようぼう yêu cầu

詳しく くわしく chi tiết

相互に そうごに cùng nhau, hỗ trợ nhau 

予算内 よさんない trong ngân sách

解決する かいけつする giải quyết

判断する はんだんする phán xét, phán đoán, đánh giá

仕様書 しようしょ bản miêu tả chi tiết, bản thông số kỹ thuật

怒る おこる tức giận

進まない すすまない không tiến triển

双方 そうほう cả hai bên

納得した上で なっとくしたうえで dựa trên sự đồng ý, chấp thuận

～にもかかわらず ～にもかかわらず mặc dù -
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語彙リスト（ベトナム語）

期待は（が）はずれる きたいは（が）はずれる không đạt được kỳ vọng, không như mong 
đợi

中小企業 ちゅうしょうきぎょう doanh nghiệp vừa và nhỏ

取締役 とりしまりやく giám đốc

発注 はっちゅう đơn đặt hàng

～が届く ～がとどく - tới, - đến

要望 ようぼう yêu cầu, đòi hỏi

十分に伝えきれずに じゅうぶんに
つたえきれずに

không thể truyền đạt đầy đủ

悩む なやむ lo lắng, bận tâm

取引先 とりひきさき đối tác kinh doanh, khách hàng

部長以下 ぶちょういか trưởng phòng và cấp dưới

視察を兼ねて しさつをかねて kết hợp thị sát

仕様書 しようしょ bản thông số kỹ thuật

細部 さいぶ chi tiết

詰める つめる thảo luận chi tiết 

機会 きかい cơ hội

～に期待をかける ～にきたいをかける đặt hy vọng vào -

実際には じっさいには trên thực tế 

到着する とうちゃくする đến

すぐにでも すぐにでも ngay lập tức

打ち合わせに入る うちあわせにはいる bắt đầu một cuộc họp

市内観光 しないかんこう tham quan nội thành

終了する しゅうりょうする hoàn thành, kết thúc

郊外 こうがい ngoại ô

工場見学 こうじょうけんがく tham quan nhà máy

工場長 こうじょうちょう giám đốc nhà máy

簡単な打ち合わせ かんたんなうちあわせ cuộc họp đơn giản

最終日 さいしゅうび ngày cuối cùng

ようやく ようやく cuối cùng thì

確認すべきこと かくにんすべきこと những điều cần xác nhận

問題点 もんだいてん vấn đề

山のように出てくる やまのようにでてくる xuất hiện nhiều

何一つ解決しないまま なにひとつかいけつ
しないまま

không giải quyết bất cứ điều gì

訪問日程 ほうもんにってい lịch ghé thăm

C A S E 0 4
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最後の一言 さいごのひとこと lời cuối cùng

私自身 わたしじしん bản thân tôi

意味 いみ ý nghĩa

伝える つたえる truyền đạt

途方に暮れる とほうにくれる bối rối

せっかくの機会 せっかくのきかい cơ hội hiếm hoi

直接話し合う場 ちょくせつはなしあうば nơi thảo luận trực tiếp

C A S E 0 5

駐在員 ちゅうざいいん người cư trú

～に勤務する ～にきんむする làm việc ở -

日系 にっけい Nhật Bản

～に勤める ～につとめる làm việc tại -, làm việc cho -

工場長 こうじょうちょう giám đốc nhà máy

普段 ふだん thông thường

～から離れた ～からはなれた cách xa -

支社 ししゃ chi nhánh công ty

～の統括をする ～のとうかつをする giám sát -, điều hành -

基本的に きほんてきに về cơ bản

日本文化 にほんぶんか văn hóa Nhật Bản

～に精通する ～にせいつうする thông thạo về -

社員 しゃいん nhân viên công ty

意思の疎通 いしのそつう truyền đạt suy nghĩ

困っている こまっている gặp rắc rối

連絡 れんらく liên lạc

相談 そうだん thảo luận, bàn bạc

体制が整う たいせいがととのう thể chế quy củ

報告 ほうこく báo cáo

ほう・れん・そう ほうれんそう ほうこく (báo cáo) れんらく (liên lạc)そうだ
ん (thảo luận, bàn bạc)

～が徹底する ～がてっていする - triệt để

日報を出す にっぽうをだす nộp báo cáo ngày
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部下 ぶか cấp dưới

部署（間） ぶしょ（かん） (giữa các) phòng ban

現場 げんば bộ phận công tác (sản xuất, kinh doanh…), 
bộ phận triển khai công việc thực tế

情報が上がる じょうほうがあがる thông tin được báo cáo lên

業績 ぎょうせき　 thành tích kinh doanh

大変なロスにつながる たいへんなろすにつながる dẫn đến tổn thất nghiêm trọng

商品 しょうひん hàng hóa

取引先 とりひきさき khách hàng

売られていない理由 うられていないりゆう lý do không bán được

営業担当者 えいぎょうたんとうしゃ người phụ trách kinh doanh

その件については そのけんについては về vấn đề này thì

実は じつは thực tế thì, sự thật là

同僚 どうりょう đồng nghiệp

～を開拓する ～をかいたくする khai thác -, tìm kiếm - (khách hàng)

失敗に終わる しっぱいにおわる kết thúc bằng sự thất bại

役職 やくしょく chức danh

相手にする あいてにする chọn làm đối tác

大切さ たいせつさ sự quan trọng

～にもかかわらず  ～にもかかわらず       bất kể là -

契約 けいやく hợp đồng

変更 へんこう thay đổi

自分一人で じぶんひとりで tự mình, một mình

事前に じぜんに trước đó

取引の継続 とりひきのけいぞく tiếp tục giao dịch

新規開拓 しんきかいたく tìm kiếm khách hàng mới

仕事ぶりから判断する しごとぶりからはんだんする đánh giá từ cung cách làm việc

任せる まかせる giao phó, giao việc

一部取り消し いちぶとりけし đánh mất một phần

ダメージ だめーじ thiệt hại

情報を共有する じょうほうをきょうゆうする chia sẻ thông tin

方法 ほうほう phương pháp
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C A S E 0 6

中間の ちゅうかんの giữa chừng, giai đoạn giữa

納品 のうひん giao hàng

中小企業 ちゅうしょうきぎょう doanh nghiệp vừa và nhỏ

IT商品 あいてぃーしょうひん sản phẩm IT

下請け会社 したうけがいしゃ nhà thầu phụ 

開発予定の製品 かいはつよていのせいひん sản phẩm dự định (phát triển, khai thác, khai 
phát)

仕様 しよう bản miêu tả chi tiết về sản phẩm, thông số kỹ 
thuật

～に派遣される ～にはけんされる được gửi đến -, được phái cử -

専用 せんよう chuyên dụng

窓口 まどぐち người tiếp nhận liên hệ

各段階 かくだんかい mỗi bước, mỗi giai đoạn

密接に みっせつに gần, mật thiết

自社 じしゃ công ty tôi

橋渡しをする はしわたしをする làm cầu nối

納品管理 のうひんかんり quản lý giao hàng

～を徹底する ～をてっていする - triệt để, - chặt chẽ

円滑に えんかつに suôn sẻ

役目 やくめ vai trò, trách nhiệm

要求される ようきゅうされる bắt buộc, được yêu cầu

サイクル さいくる chu kỳ

余裕のない よゆうのない không dư thừa (thời gian, tiền bạc)

納期を守る のうきをまもる tuân thủ ngày giao hàng, giao hàng đúng hẹn

考え方につきあう かんがえかたにつきあう đúng ý

期日 きじつ kì hạn 

できたところまでの結果 できたところまでのけっか kết quả đã đạt được tại thời điểm yêu cầu

この間 このあいだ gần đây

～を渡される ～をわたされる được giao - cho, được đưa - cho

限られた かぎられた có hạn

人員 じんいん nhân sự, nhân viên

設計書作成 せっけいしょさくせい lập bản thiết kế

検証 けんしょう xác minh, kiểm chứng

終了させる しゅうりょうさせる làm cho xong, hoàn thành

きつい きつい chặt chẽ, chật chội, hà khắc
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仕方なく しかたなく không còn cách nào khác

出勤する しゅっきんする đi làm

フル稼働 ふるかどう hoạt động hết công suất

作業を行う さぎょうをおこなう thực hiện công việc

動作 どうさ hành vi, động tác

～に着手する ～にちゃくしゅする bắt tay vào -

突然 とつぜん đột nhiên

短縮する たんしゅくする rút ngắn

まともなもの まともなもの thích hợp, phù hợp

無理な むりな không thể

判断 はんだん phán xét, đánh giá, phán đoán

散々 さんざん nhiều lần

交渉をする こうしょうをする đàm phán

納得する なっとくする chấp nhận, đồng ý

完成版 かんせいばん phiên bản đã hoàn thành

とりあえず とりあえず tạm thời

動く うごく hoạt động, làm việc, vận hành

具体的に ぐたいてきに cụ thể

想像する そうぞうする tưởng tượng

満足する まんぞくする hài lòng, thỏa mãn

心の中で疑問に感じる こころのなかで
ぎもんにかんじる

cảm thấy nghi ngờ, hoài nghi

出来上がり できあがり hoàn thành

了承する りょうしょうする chấp nhận, đồng ý

～に合意する ～にごういする đồng ý với -

作業工程 さぎょうこうてい quy trình làm việc

慎重に しんちょうに cẩn thận, thận trọng

不備 ふび chưa hoàn chỉnh

～と指摘する ～としてきする chỉ ra rằng -, lưu ý rằng -

箇所 かしょ nơi, điểm

未開発 みかいはつ chưa phát triển

未検証 みけんしょう chưa được xác minh

追加する ついかする thêm vào

驚き おどろき ngạc nhiên

怒り いかり tức giận

～の気持ちでいっぱい ～のきもちでいっぱい đầy cảm xúc -

なのに なのに tuy nhiên
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不完全な ふかんぜんな chưa hoàn thành

～にこだわらず ～にこだわらず không quan tâm (tới, đến) -

解決する かいけつする giải quyết

散々説明する さんざんせつめいする giải thích nhiều lần, giải thích đi giải thích lại

精いっぱい せいいっぱい dốc hết sức, trong khả năng có thể

対応する たいおうする tương ứng, đối ứng

～を認識する ～をにんしきする nhận ra -, nhận thức -

安定した あんていした ổn định

結局 けっきょく kết cục

品質 ひんしつ chất lượng hàng hóa, chất lượng sản phẩm

～に影響を与える ～にえいきょうをあたえる ảnh hưởng tới~, gây ảnh hưởng tới~

必死に ひっしに quyết tâm, dốc hết sức

～に専念する ～にせんねんする tập trung vào -, tâm huyết với -

モチベーション もちべーしょん động lực

要望 ようぼう yêu cầu

C A S E 0 7

アプリケーション あぷりけーしょん ứng dụng

開発 かいはつ phát triển, khai thác, khai phát

代表者 だいひょうしゃ người đại diện 

～に派遣される ～にはけんされる được gửi đến -, được phái cử tới -

自社 じしゃ công ty tôi

ブリッジ ぶりっじ cầu nối

プロジェクト ぷろじぇくと dự án

要件 ようけん những điều kiện cần thiết

～をもとに ～をもとに dựa trên -

要件定義書 ようけんていぎしょ bản định nghĩa các điều kiện cần thiết

設計仕様書 せっけいしようしょ bản thiết kế, các thông số thiết kế

検査結果 けんさけっか kết quả kiểm tra

ユーザー ゆーざー người sử dụng

～向け ～むけ dành cho -, thích hợp với -

マニュアル まにゅある sổ tay, sách hướng dẫn
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成果物 せいかぶつ sản phẩm, thành phẩm

さまざまな さまざまな đa dạng

資料 しりょう tài liệu

納品管理 のうひんかんり quản lý giao hàng

品質管理 ひんしつかんり quản lý chất lượng hàng hóa

～が発生する ～がはっせいする - phát sinh

記録 きろく sự ghi lại, sự ghi chép lại

お客様に提出する おきゃくさまにていしゅつ
する

gửi tới khách hàng

内容的に ないようてきに về mặt nội dung

漏れがない もれがない không có thiếu sót, không có lỗ hổng

判断 はんだん phán xét, đánh giá, phán đoán

上司 じょうし cấp trên, sếp

完成度 かんせいど mức độ hoàn thành

～を徹底する ～をてっていする - triệt để

充実した じゅうじつした đầy đủ, trọn vẹn, phong phú

理由 りゆう lý do

書式 しょしき định dạng, mẫu

細かく こまかく tỉ mỉ, chi tiết

整えられていない ととのえられていない chưa được căn chỉnh, định dạng

箇条書き かじょうがき các mục

ずれている ずれている lệch, không thẳng hàng

フォント ふぉんと phông chữ

サイズ さいず kích thước

微妙に びみょうに hơi, một chút

レイアウト れいあうと giao diện, bố cục

営業の資料 えいぎょうのしりょう tài liệu kinh doanh

～を気にする ～をきにする để ý tới -, chú ý tới -, nghĩ tới -

工数 こうすう công sức, số công

数日後 すうじつご sau một vài ngày

頑張って～を作ったのに がんばって～をつくったのに đã cố gắng làm - nhưng mà

ほめる ほめる khen ngợi

商習慣 しょうしゅうかん tập quán thương mại

学ぶ まなぶ học

こだわり こだわり kỹ tính, yêu cầu cao

見た目に みために vẻ ngoài

出来上がり できあがり hoàn thành
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評価する ひょうかする đánh giá

欧米 おうべい phương Tây, Âu Mỹ

～を重視する傾向 ～をじゅうしするけいこう có chiều hướng coi trọng~

常に つねに luôn, thường thường

意識する いしきする ý thức

訂正 ていせい hiệu đính, sửa chữa

～に費やす ～についやす tiêu tốn (công sức, thời gian, tiền bạc) vào -, 
bỏ ra (công sức, thời gian, tiền bạc) vào -

もったいない もったいない lãng phí quá

C A S E 0 8

動かす うごかす thay đổi vị trí

～を卒業する ～をそつぎょうする tốt nghiệp -

就職する しゅうしょくする tìm kiếm việc làm

しかも しかも hơn nữa

相当に そうとうに khá là, tương đối 

予想する よそうする dự đoán

困難を感じる こんなんをかんじる cảm thấy khó khăn

～に合う ～にあう phù hợp với -, thích hợp với -

職種 しょくしゅ danh mục việc làm, loại nghề nghiệp

～に満足する ～にまんぞくする hài lòng với -

入社 にゅうしゃ gia nhập công ty

～を迎える ～をむかえる đón -

～に対する意欲 ～にたいするいよく sự hứng thú đối với -

医療介護 いりょうかいご chăm sóc y tế, điều dưỡng

斡旋する あっせんする môi giới, giới thiệu

仲介する ちゅうかいする làm trung gian

新人研修の期間 しんじんけんしゅうのきかん thời gian đào tạo người mới

～に配置された ～にはいちされた được phân vào -

看護師 かんごし y tá

勤務先 きんむさき nơi làm việc

専門用語 せんもんようご thuật ngữ, từ chuyên môn, từ chuyên ngành

とにかく とにかく dù sao, dù thế nào
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世代 せだい thế hệ

異なる ことなる khác

苦痛 くつう đau khổ, khổ sở

周囲の人 しゅういのひと người xung quanh

～以来 ～いらい kể từ -

上司 じょうし cấp trên, sếp

はっきりものを言う はっきりものをいう nói rõ ràng

～に熱心だ ～にねっしんだ nhiệt tình với -, nhiệt huyết với -

顔に出る かおにでる thể hiện ra mặt

仲間に合わせる なかまにあわせる hòa hợp, hòa đồng với bạn bè, đồng nghiệp

いやな気分になる いやなきぶんになる cảm thấy khó chịu, không vừa ý

しっかり しっかり (nỗ lực) hết mình

努力する どりょくする nỗ lực

～を重ねる ～をかさねる chồng chất -, chồng lên -

残業 ざんぎょう làm thêm giờ

その甲斐あって そのかいあって nhờ điều đó

成果を挙げる せいかをあげる đạt được thành quả

～への意欲がわく ～へのいよくがわく hứng thú -, có động lực với -

施設 しせつ trang thiết bị, cơ sở vật chất

担当の課 たんとうのか (khoa, phòng, ban) phụ trách

～に異動する ～にいどうする điều động tới -, luân chuyển tới -

次々と つぎつぎと lần lượt kế tiếp

同期 どうき cùng thời điểm, cùng kỳ

それにしても それにしても mặc dù vậy

専任職 せんにんしょく công việc toàn thời gian

希望者 きぼうしゃ ứng viên

パート職 ぱーとしょく công việc bán thời gian

課に移る かにうつる chuyển đến (phòng, ban, khoa)

ノウハウ のうはう bí quyết

～を生かす ～をいかす phát huy -, áp dụng -, tận dụng -

～た瞬間から ～たしゅんかんから từ thời khắc -, khoảnh khắc -

～の意欲を失う ～のいよくをうしなう đánh mất động lực đối với -, 
đánh mất sự hứng thú đối với -

落ち着いて おちついて bình tĩnh

積み重ねができる つみかさねができる tiếp tục nỗ lực, cố gắng

環境 かんきょう môi trường

～を与える ～をあたえる mang đến -, mang lại -
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電話の応対をする でんわのおうたいをする trả lời điện thoại

～を見かねる ～をみかねる không nhìn thấy -, không để ý thấy -

～のように ～のように giống như -

態度 たいど thái độ

怒鳴る どなる kêu la, hét

趣味 しゅみ sở thích 

間違う まちがう sai, nhầm lẫn

C A S E 0 9

空気を読む くうきをよむ ứng xử phù hợp với hoàn cảnh

通販会社 つうはんがいしゃ công ty bán hàng qua mạng, công ty thương 
mại điện tử

向上 こうじょう tăng cường, nâng cao

検証 けんしょう kiểm chứng

バグ修正 ばぐしゅうせい sửa lỗi bug

本番 ほんばん production server (environment) (môi trường 
thực tế)  Đó là môi trường đề chạy thử các 
ứng dụng phần mềm sau khi phát triển.

移行作業 いこうさぎょう công đoạn dịch chuyển,công đoạn chuyển đôỉ 
sang (phiên bản mới)

インフラチーム いんふらちーむ đội cơ sở hạ tầng, đội cơ sở vật chất

原因 げんいん nguyên nhân

不備 ふび không hoàn chỉnh, không thích hợp

～と判明する ～とはんめいする biết được là -, làm rõ là -, chỉ rõ là -

突然 とつぜん đột nhiên

調達部門 ちょうたつぶもん bộ phận cung ứng, cung cấp

～に支障が出る ～にししょうがでる trở ngại tới -

怒る おこる tức giận

環境 かんきょう môi trường

～と連携する ～とれんけいする hợp tác với -

言い訳をする いいわけをする lý do lý trấu, ngụy biện, bao biện

事実 じじつ thực tế, sự thật

先輩 せんぱい tiền bối, người đi trước

対応する たいおうする ứng xử, cư xử, đối ứng
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C A S E 1 0

結論 けつろん kết luận

～に派遣される ～にはけんされる được phái cử đến -, được cử đến -

技術職 ぎじゅつしょく vị trí kỹ thuật

管理者 かんりしゃ quản trị viên, người quản lý

先輩 せんぱい người đi trước, tiền bối

部署 ぶしょ bộ phận

連絡を取り合う れんらくをとりあう liên lạc với nhau

過去に かこに trong quá khứ

商習慣 しょうしゅうかん tập quán thương mại

心強い こころづよい được khuyến khích

導入 どうにゅう đưa vào (sử dụng, áp dụng....)

～を任される ～をまかされる - được giao phó cho, - được giao cho

すでに すでに đã, đã rồi

カスタマイズする かすたまいずする tùy chỉnh

順調 じゅんちょう thuận lợi

大規模な だいきぼな quy mô lớn

要望 ようぼう yêu cầu, mong muốn

既存の きそんの vốn có, đã có

機能 きのう chức năng

変更する へんこうする thay đổi, biến đổi

複数の ふくすうの nhiều

追加する ついかする thêm vào

実装 じっそう thực hiện

可能 かのう có thể, khả năng

詳しく調べる くわしくしらべる tìm hiểu cụ thể, tìm hiểu kỹ càng, tìm hiểu chi 
tiết

仕様 しよう thông số kỹ thuật 

工数 こうすう giờ công, nhân công, công

期限 きげん thời hạn, kì hạn

無理（な） むり（な） không thể

やる気 やるき động lực, hứng thú

実現可能な じつげんかのうな khả thi

～の件 ～のけん vụ việc -, vấn đề -

取り上げられる とりあげられる được đưa lên

検討する けんとうする xem xét, bàn bạc
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満足した様子 まんぞくしたようす dáng vẻ thỏa mãn, hài lòng

慎重に しんちょうに cẩn thận

現在の げんざいの hiện tại

体制 たいせい cơ cấu, cấu trúc

追加予算 ついかよさん ngân sách bổ sung

判断する はんだんする phán xét, phán đoán

了解する りょうかいする hiểu

納得する なっとくする chấp thuận, đồng ý


