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Tên Doanh
nghiệp
IDS

Website
www.idscorea.com

Lĩnh vực
Giải pháp y tế từ xa

Sản phẩm
Nhà phát triển giải pháp thông tin và truyền thông mới chuyên về
hệ thống địa lý (GIS), giải pháp y tế từ xa cung cấp cho các tổ
chức cộng đồng và tư nhân.
Khách hàng: Sở Lâm nghiệp Hàn Quốc, hệ thống kiểm soát khí
đốt thành phố của City Gas Corporation.
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INTHETECH
Co.,Ltd

Nanoit
Ltd.

www.inthetech.co.kr

Co., www.nanoit.kr

HansCompany

iGIS là chương trình thương mại có thể xem và điều chỉnh thông
tin địa lý bằng hình ảnh 2D, 3D và chỉnh sửa cả cấu trúc. Giao
diện đơn giản, dễ sử dụng với khả năng tạo dữ liệu 100GB làm
tăng khả năng phát triển C/S và các hoạt động khác. Nó có tính
năng nâng cấp tự động khi sử dụng bản đồ API và chương trình
POI.
Phần
mềm,
sản Đã sản xuất và bán các sản phẩm khác nhau trong lĩnh vực
phẩm chăm sóc sức truyền thông, mạng và LED, và quản lý dịch vụ kỹ thuật cho các
khỏe.
tổ chức công cộng và các công ty lớn.
Nông nghiệp thông
minh và y tế thông
minh
Thương mại điện tử

Http://hanscompany.co.kr Phát triển
phần mềm

Nông nghiệp thông minh và ánh sáng y tế thông qua việc phát
triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và y học, định hướng
trở thành công ty hội tụ CNTT hàng đầu hoặc khu vực.
Tạo ra văn hoá thương mại thông minh thông qua các kỹ năng
giao tiếp kinh doanh.
Công nghệ truyền thông tiên tiến của NANOIT dựa trên cơ sở hạ
tầng Internet tốc độ cao tạo ra một văn hoá thương mại thông
minh thông qua kết nối và hỗ trợ khách hàng với các doanh
nghiệp độc lập.
Phát triển phần mềm Video phát lại và các bộ phận truyền động.
Phần mềm này tạo ra và chuyển đổi danh sách bằng cách thiết
lập hình ảnh theo thời gian cụ thể. Nếu thiết lập danh sách mỗi
ngày trong tuần, hệ thống sẽ tự động phát danh sách sau khi
được bật.

Chương trình này được sử dụng trong văn phòng chính phủ, các
giải pháp phát thanh, quảng cáo bên ngoài, nhà thờ,…
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RNU Co., Ltd

www.irnu.co.kr

Thẩm mỹ, chăm sóc Sản xuất và bán các thiết bị chăm sóc da, các đơn vị y tế ngắn
da
hạn, và các thiết bị giáo dục. Doanh nghiệp có nhà sản xuất và có
đội ngũ R & D, cải thiện sản phẩm liên tục.
Có trung tâm mua sắm trực tuyến (http://www.reclar.co.kr) để
bán hàng trực tiếp, đã nhận được giấy chứng nhận FDA, CE, KC,
một số bằng sáng chế và giải thưởng. Sản phẩm được xuất khẩu
sang thị trường Mỹ, Úc.

