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2.

GLOBEPOINT KOREA INC
www.vrware.us

iPortfolio INC.
www.iportfolio.co.kr

VRWare là phần mềm thiết kế nội dung về đào tạo & phần
mềm thu video:
 VRWare Standard: Phần mềm thiết kế nội dung và thu
video thông minh với camera phát hiện chuyển động
(webcam) & hiệu ứng chroma-key, để tự tạo các video
giảng dạy sống động
 VRWare Professional: Phần mềm thiết kế nội dung và
thu video thông minh với các nhân vật avatar 3D, sử dụng
camera phát hiện chuyển động & hiệu ứng chroma-key, để
tự tạo các video giảng dạy sống động;
 VRWare Premium: Phần mềm thiết kế nội dung thông
minh về đào tạo với nhiều nhân vật & hình ảnh để tự xây
dựng môi trường học dựa trên game 3D & thao tác trên đó;
 VRWare Storybook: Phần mềm thiết kế nội dung thông
minh để tự tạo sách điện tử thực tế ảo (VR) tương tác độc
đáo;
 VRWare Multi-Maker: Giải pháp đa năng để thiết kế nội
dung VR trong lĩnh vực giáo dục đào tạo;
 VRWare Multi-Player: Giải pháp để trải nghiệm các nội
dung VR
Spindle Books là hệ thống nền cốt lõi đọc sách điện tử (eReading platform):
 Là hệ thống nền tinh vi của sách điện tử dựa trên điện tử
đám mây, được thiết kế đặc biệt cho việc dạy và học tiếng
Anh, có thể ứng dụng cho cả máy tính bàn và thiết bị di
động;
 Hiện đang được 5 nhà cung cấp dịch vụ e-Reader trên
thế giới sử dụng: Oxford Learner’s Bookshelf (toàn cầu),
EBS Reading Club (Hàn Quốc), Idol eBook (Hàn Quốc),
POP Reader (Trung Quốc) và Oxford Reading Club (Trung
Quốc)

VRWare software being smart educational contents authoring software and video recording software:
 VRWare Standard: Smart contents authoring & video
recording software with motion detecting camera (webcam)
& chroma-key mode, for making your own animated lecturing videos
 VRWare Professional: Smart contents authoring & video
recording software with 3D avatar characters using motion
detecting camera & chroma-key mode, for making your
own animated lecturing videos;
 VRWare Premium: Smart educational contents authoring
software with various characters & objects for building your
own 3D game-based learning environment & experiencing
it;
 VRWare Storybook: Smart content authoring software for
making your own unique interactive VR eBooks;
 VRWare Multi-Maker: Multi-making solution for authoring
VR educational contents;
 VRWare Multi-Player: Multi-playing solution for experiencing VR contents
Spindle Books, eBook core digital e-Reading platform:
 Being a sophisticated cloud based eBook platform specially designed for English language teaching and learning,
applied for both desktop and mobile;
 Currently supporting 5 major eReader service providers
around the world: Oxford Learner’s Bookshelf (global), EBS
Reading Club (Korea), Idol eBook (Korea), POP Reader
(China) and Oxford Reading Club (China)

3.

UBION CO., LTD.
www.ubion.co.kr

4.

M&G ENT. CO., LTD.
www.twokey.co.kr

5.

MARVRUS
www.marvrus.com

Coursemos là hệ thống nền học tập (learning platform):
Coursemos learning platform:
 Dựa trên phần mềm nền của hệ thống quản lý học tập mã
 Based on open-source Moodle;
nguồn mở Moodle;
 Evolved into Learning platform: Integrated services includ Và phát triển thành hệ thống nền học tập với các dịch vụ
ing LMS, ePortfolio, OCW, MOOC …;
tích hợp gồm LMS, ePortfolio, OCW, MOOC …;
 With >50 Moodle-Coursemos projects & 20 sites in global/
 Đã cung cấp cho hơn 50 dự án Moodle-Coursemos & 20
local institutes;
cổng đào tạo của các cơ sở đào tạo trong nước & quốc tế;
 Having a number of big clients including leading Korean
 Cung cấp cho nhiều khách hàng lớn bao gồm các trường
universities (Seoul National University, Seoul National
đại học hàng đầu Hàn Quốc (ĐH Quốc Gia Seoul, ĐH
University/College of Medicine, Ewha Woman’s University,
Quốc Gia Seoul/Trường Y, ĐH Nữ Ewha, KAIST, ĐH Quốc
KAIST, Pusan National University, SookMyung Women’s
Gia Pusan, ĐH Nữ SookMyung, ĐH Konkuk, ĐH, Sang
University, Konkuk University, SangMyung University, …)
Myung, …)
PHẦN CỨNG & GIẢI PHÁP / HARDWARE & SOLUTIONS
Twokey dual booting hardware products, running both WinCác thiết bị phần cứng khởi động kép Twokey, chạy song
dows & Android OS:
song trên cả hai hệ điều hành Windows & Android:
 Twokey Series Pro/Lite: Dual booting tablet PC series
 Twokey Series Pro/Lite: Máy tính bảng khởi động kép
 Twokey Station: G2B desktop PC with powerful functions
 Twokey Station: Máy tính trạm G2B có cấu hình & chức
& excellent stability for public procurement;
năng mạnh và tính ổn định cao, phù hợp cho hoạt động
mua sắm công;
 Twokey Stick: Ultra-mini dual booting stick PC;
 Twokey Stick: Máy tính dạng thanh siêu nhỏ khởi động kép  Twokey Mirroring: Real time high performance wireless
mirroring device;
 Twokey Mirroring: Thiết bị kết nối không dây cho phép
hiển thị hình ảnh trực tiếp;
 Twokey Projector: Beam projector;
 Twokey Projector: Máy chiếu thông minh;
 Twokey ES: Intuitive Interactive educational solution;
 Twokey ES: Giải pháp đào tạo tương tác trực giác
 Twokey SMART Education System: Easy-to-Build smart
 Twokey SMART Education System: Dễ dàng xây dựng
school environment through the combined system of
môi trường dạy-học thông minh nhờ kết hợp Twokey seTwokey series, Twokey Mirroring & Twokey ES
ries, Twokey Mirroring và Twokey ES;
NỘI DUNG ĐÀO TẠO / EDUCATIONAL CONTENTS
 Any VR: Là nội dung đào tạo tiếng Anh với nhiều tình
 Any VR English training contents of various English situahuống bằng thực tế ảo (VR):
 Real Land: Du học VR (Học tiếng Anh thông qua gặp gỡ tions through VR (Virtual Reality):
với người bản ngữ tại các nước nói tiếng Anh);
 Real Land: Real VR study-abroad;
 Art Land: Truyện 3D VR (Các tác phẩm nổi tiếng thế giới  Art Land: 3D VR art story games;
 Job Land: Mô phỏng việc làm 3D VR (Trải nghiệm nghề
 Job Land: 3D VR job simulation;
nghiệp tương lai và các cách diễn đạt chuyên ngành);
 Wonder Land: 3D VR creative kids’ stories
 Wonder Land: Truyện trẻ em 3D VR (Trải nghiệm thế
 VR Package: VR hardware set, Any VR contents, Workgiới tưởng tượng với nhiều nhân vật sống động)
book
 Gói VR: Bộ hardware VR, nội dung Any VR, sách bài tập

6.

7.

8.

VUIDEA, INC.
http://vuidea.com

VISANG EDUCATION INC.
www.visang.com

YBMNET
www.ybmnet.co.kr

Sách tô màu 3D để dạy ngoại ngữ (Tiếng Hàn, Anh, Nhật,
Hoa) cho trẻ em bằng cách tô màu và vui chơi:
 3D Coloring-Dinosaur Sketchbook (Bộ sách tô màu 3D
khủng long, loại ăn thịt và ăn cỏ)
 3D Coloring-Playing House 2 (Bộ sách tô màu 3D trang
trí phòng bé trai, phòng bé gái, nhà bếp, phòng khách,
quần áo múa ballet)
 Đào tạo E-learning: Các bài giảng trực tuyến cho học
sinh;
 Dịch vụ đào tạo kỹ thuật số: Tạo môi trường giảng dạy
hiệu quả với nội dung đào tạo kết hợp on/offline sử dụng
thiết bị số, dành cho trẻ nhỏ và bậc tiểu học:
 Wings! Fly into the World: Chương trình đào tạo tiếng
Anh tương tác cho trẻ nhỏ;
 EnglishEye: Đào tạo tiếng Anh chuẩn (như người bản
ngữ) cho học sinh tiểu học
 Nhượng quyền đào tạo tiếng Anh EnglishEye
 YBM engloo: Giảng dạy tiếng Anh dành cho trẻ nhỏ và
học sinh bậc tiểu học và trung học bằng phương pháp kết
hợp on/offline:
 Hệ thống Học Thông Minh: Thiết bị học ngoại ngữ
thông minh; Hoạt động sách giáo khoa; Học trực tuyến i
engloo; Trung tâm Khảo Thí; Tài liệu giảng dạy bổ sung,
MP3; Thư viện đọc tiếng Anh (1,000 sách tiếng Anh của
Houghton Mifflin Harcourt, Hoa Kỳ);
 Chương trình engloo: Trao đổi trực tiếp với giáo viên
nước ngoài qua điện thoại (Phone Teaching Plus); Lớp học
qua hội nghị truyền hình (Teleconferencing class); Học viết
điện tử (i-writing); Khảo thí engloo; Học kết hợp on/offline;
Thư viện điện tử engloo
 Nhượng quyền giảng dạy YBM engloo
 Hỗ trợ Cơ Sở Đào Tạo engloo: Hội thảo dành cho
giám đốc điều hành các cơ sở đào tạo engloo nhượng
quyền; Trung tâm đào tạo trực tuyến dành cho giáo viên về
quản lý học tập, phương pháp giảng dạy, đánh giá học
sinh, soạn thảo báo cáo hàng ngày & các tài liệu giảng dạy
chủ yếu; Hỗ trợ tư vấn cho các cơ sở đào tạo; Tạp chí
engloo; App engloo

3D coloring book series for training foreign languages
(Korean, English, Japanese, Chinese) for kids through
coloring & playing:
 3D Coloring-Dinosaur Sketchbook (Carnivores, Herbivorous)
 3D Coloring-Playing House 2 (Boy’s Room, Girl’s Room
Kitchen, Living Room, Ballet Dress)
 E-learning services: Online lectures for students;
 Digital education services: Effective learning environment with fusion-based educational contents via digital devices for early childhood & elementary levels:
 Wings! Fly into the World: Interactive English program
for early childhood education;
 EnglishEye: Authentic & real English education for primary school students
 EnglishEye Franchise business

 YBM engloo: English training services specialized for
kids and elementary & secondary school students through
online & offline combined learning:
 Smart Learning System: Smart language learning machine; Main textbook activity; i engloo online learning; Test
Center; Supplementary study materials, MP3; Reading
Farm English Library (1,000 English books in the Houghton
Mifflin Harcourt’s US textbooks);
 engloo program: Phone Teaching Plus; Teleconferencing class; i-writing; engloo tests; on/offline linked learning;
engloo e-library
 YBM engloo Franchise business
 engloo Campus Support: Training seminars & workshops for franchised campus new presidents; e-Training
Center for teachers’ management, teaching methods,
learning evaluation, daily report drafting methods, & key
teaching materials; Campus counseling support; engloo
newspapers; engloo App

