LIST KOREA ICT 7-9-2017 IN HCMC, VIETNAM
No.

Company
Name

Website

Field

1

HOJUNG
SOLUTIUON

www.hojungs.kr

Public
administration

2

GLUEKOREA
CO., LTD

www.gluekore.kr(U Public
nderConstruction) administration

3

HUINTECH
CO., LTD

www.coco-nut.kr

Education Ict

4

OBENEF INC.

www.obenef.com

Education Ict

5

UENERGY
INC.

6

HEMANN
TECH, INC.

Energy ICT

www.hemann.co.kr Energy ICT

Product

Sản phẩm

Phần mềm chắc
địa, khảo sát bản
Utilization of 3D đồ, mặt bằng từ
space data using ứng dụng dữ liệu
UAV (fixed wing không gian 3D và
unmanned
công nghệ máy
bay không người
lái (UAV)
Traffic signal
Hệ thống thu phí
maintenance
điện tử (ERP) ERP (Enterprise Bảo trì hệ thống
resource
tín hiệu giao - điều
planning), smart tiết lưu lượng giao
distribution ERP thông thông minh
Robot thông minh
Coding robot
dạy học lập trình
Coconut
Coconut
Giải pháp lớp học
IMOOVE Online trực tuyến
open class
IMOOVE và Hệ
solution&
thống quản lý giáo
ActLearn Next
dục thế hệ mới
ActLearn
Giải pháp truyền
Micro grid
tải điện năng hệ
system package thống lưới điện
siêu nhỏ
Phần mềm ứng
dụng SPIN GIS:
SPIN GIS
mạng lưới không
gian tích hợp hệ

thống

HUMAN IT
SOLUTION

www.hmit.kr

Agricultural
ICT

8

THAZITIT

www.thatzit.co.kr
stamptour.modoo.
at

Culture
contents ICT

9

CREFUN CO.,
LTD

www.crefun.co.kr
www.aliseon.com

E-commerce

7

10

DOTRADE,
INC.

11

Ssangyong:
SSANG YONG
http://magic.imlinfo
SOFTWARE/
.com/ ML
ML
infortech:;
INFORTECH
http://seller.buykor

www.dotrade.net

Hệ thống quản lý
nhà máy sản xuất
thông minh bao
gồm Hệ thống
Smart factory
phần mềm quản lý
System (MES
điều hành sản
real- time
xuất MES (quản lý
manufacture
sản xuất thời gian
management)
thực) và Giải
pháp quản lý vòng
đời sản phẩm
PLM (quản lý phát
triển sản phẩm)
Phần mềm ứng
Stamp Tour APP dụng (mobile app)
(Tour3.0,
cho du lịch Festival Stamp
Stamp Tour (Tour
Tour)
3.0, Festival
Stamp Tour)
Video-based
Các dịch vụ cổng
global
thương mại điện
e-commerce
tử toàn cầu dựa
platform services trên video
Cosmetics
(Mask pack),
Cross Border
trade, Marketing

Mỹ phẩm (mặt
nạ), Cổng htương
mại điện tử B2B,
Giải pháp
Marketing B2B

IoT, Security
software

Phần mềm an
ninh, IoT - Mạng
lưới vạn vật kết
nối, phần mềm
bảo mật

ea.org/mlinfortech-EC111611

12

UCANDOIT
CO., LTD.

http://ucdi.co.kr/

SW, Electronic
devices (Smart
Curling, Reward
Caspow)

13

TOZ STUDIO
CO., LTD.

https://www.facebo
ok.com/ninano
frogs/

Character
animation• APP

Phần mềm, thiết
bị điện tử Giải
pháp game điện
tử (Phần mềm,
thiết bị phần
cứng) Smart
Curling, Công tắc
tiết kiệm điện
năng ngắt nguồn
điện dự phòng
Reward Caspo)
Ứng dụng thiết kế
các nhân vật hoạt
hình động 2D, 3D
cài đặt trong các
thiết bị smart

