THƯ MỜI THAM DỰ
BUSINESS MATCHING
“XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI ĐỐI TÁC TRONG KỈ NGUYÊN SỐ”
Hoạt động trong chuỗi hội thảo Toàn cảnh CNTT-TT Việt Nam – VIO 2018

Hội Tin học TPHCM (HCA) trân trọng kính Quý Đơn vị tham gia Giao lưu – kết nối – gặp gỡ các Doanh nghiệp trong sự kiện:
Business Matching: “Xây dựng hệ sinh thái đối tác trong kỷ nguyên số”
Diễn ra lúc 14h, ngày 26/07/2018
Tại White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TPHCM
Tham dự sự kiện, Quý đơn vị sẽ có cơ hội kết nối cùng các doanh nghiệp CNTT lớn trong và ngoài nước cung ứng đa dạng công nghệ
như Giải pháp quản lý lương, nhân sự, chấm công; Quản lý sản xuất; Giải pháp quản lý quy trình phê duyệt; Quản lý nhập, xuất, tồn
kho; Giải pháp Wifi marketing; Giải pháp Wifi tích hợp S-service; Thương mại điện tử S-buy.vn; Dịch vụ truyền dẫn; Phần mềm
hoạch định nguồn lực doanh nghiệp; Phần mềm quản trị nguồn nhân lực; Giải pháp quản trị thông minh (Business Intelligence); Nội
dung số;… ** Thông tin chi tiết của các đơn vị tại phía dưới

Hoạt động diễn ra với quy mô dự kiến hỗ trợ được hơn 100 doanh nghiệp kết nối với nhau thông qua hơn 15 bàn Business Matching.
Hội Tin Học TP.HCM (HCA) kính mời Quý doanh nghiệp quan tâm đăng kí tham dự chương trình này.

Đăng kí tham dự B2B miễn phí – trước ngày 15/07/2018
Cách thức đăng kí: nhập thông qua link https://tinyurl.com/dangkithamdub2b
-

Quý đơn vị vui lòng điền phiếu thông tin và gửi về Ban Tổ chức. Ban Tổ chức tiếp nhận thông tin và sẽ phản hồi đến Quý
Doanh nghiệp nếu đăng kí thành công.
Quý Doanh nghiệp đóng phí giữ chỗ 1.000.000 đồng
Kết thúc chương trình, chi phí sẽ được hoàn trả sau khi đơn vị hoàn tất phiên tham dự B2B.
Chi phí sẽ không được hoàn lại nếu đơn vị không tham dự mà không thông báo Ban tổ chức trước 05 ngày diễn ra sự kiện hoặc
không tham gia đầy đủ lịch trình B2B đã đăng kí.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Phụng Châu: Email chaucp@hca.org.vn – Mobile 0931 064 882
Ms. Hồng Nhung: Email nhungnth@hca.org.vn – Mobile 016 6552 6652
TM. BAN TỔ CHỨC
HỘI TIN HỌC TP. HỒ CHÍ MINH
Tổng Thư Ký

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BÀN BUSINESS MATCHING
Profile chi tiết của các đơn vị tại:
Doanh nghiệp

Website

Lĩnh vực
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CÔNG TY TNHH
www.indivisys.jp
IVS

CÔNG TY
S-WIFI

www.s-wifi.vn

Sản xuất phần mềm và
dịch vụ liên quan đến phần
mềm cho các đối tác trong
và ngoài nước

Dịch vụ viễn thông

Mong muốn
tìm kiếm đối tác

Sản phẩm









Giải pháp quản lý lương, nhân sự,
chấm công
Quản lý sản xuất
Giải pháp quản lý quy trình phê
duyệt
Quản lý nhập, xuất, tồn kho
Wifi marketing
Giải pháp Wifi tích hợp S-service
Thương mại điện tử S-buy.vn
Dịch vụ truyền dẫn



Đa lĩnh vực



Các đơn vị có nhu cầu ứng
dụng wifi marketing
Đa lĩnh vực
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CÔNG TY
PHẦN MỀM
SS4U EXPRESS

www.ss4u.vn

Nghiên cứu, phát triển và
tư vấn triển khai, bảo hành
bảo trì các giải pháp phần
mềm quản trị doanh
nghiệp trên công nghệ
Oracle





Phần mềm hoạch định nguồn lực
doanh nghiệp
Phần mềm quản trị nguồn nhân
lực
Giải pháp quản trị thông minh
(Business Intelligence)






Giải pháp quản trị quan hệ
khách hàng (CRM) và tích
hợp hệ thống tổng đài
Giải pháp quản trị chuỗi phân
phối (DMS)
Giải pháp văn phòng điện tử
Các giải pháp tích hợp ERP
với trí tuệ nhân tạo( AI), IoT,
mạng xã hội để phục vụ ứng
dụng quản trị doanh nghiệp
theo xu hướng công nghệ
Hợp tác các trường đại học để
đưa ERP, HRM vào chương
trình học của sinh viên
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VNPT
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LẠC VIỆT
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www.vnpt.vn

www.lacviet.vn

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP www.cns.com.vn
SÀI GÒN - CNS
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FSI
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SAO BẮC ĐẨU

fsivietnam.com.vn

saobacdau.vn

