DANH SÁCH DOANH NGHIỆP BÀN BUSINESS MATCHING

Profile chi tiết của các đơn vị tại: https://tinyurl.com/thongtinbanb2b
Doanh nghiệp
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CÔNG TY TNHH
IVS

CÔNG TY
S-WIFI

Website

www.indivisys.jp

www.s-wifi.vn

Lĩnh vực

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

Dịch vụ viễn thông

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
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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)
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VNPT

www.vnpt.vn

Cung cấp các dịch vụ
VT-CNTT








Thoại doanh nghiệp
Internet băng rộng
Truyền số liệu
Hạ tầng CNTT-TT dữ liệu
Hạ tầng CNTT truyền hình
Dịch vụ CNTT- an toàn bảo mật

•
•
•
•

Mong muốn
tìm kiếm đối tác
Các công ty hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất
Các công ty dịch vụ khách
hàng
Các công ty cung cấp dịch vụ
nhân sự
Các công ty thương mại cần
quản lý tồn kho.
Các đơn vị có nhu cầu ứng
dụng wifi marketing
Đa lĩnh vực
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
VNPT Cloud Contact Center
(VCC)
VNPT – IDC
VNPT Smart Ads
Vpoint
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LẠC VIỆT

www.lacviet.vn




Phát triển
phần mềm
Tích hợp hệ
thống.
Dịch vụ IT
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TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP
SÀI GÒN - CNS


www.cns.com.vn

Công nghiệp




7

FSI

fsivietnam.com.vn

Công nghệ thông tin,
số hóa dữ liệu




Dịch vụ CNTT- ứng dụng phần
mềm
Dịch vụ tiện ích GTGT
Dịch vụ CNTT nội dung sô
VPoint
Phần mềm quản trị doanh nghiệp
Giáo dục đào tạo
Dịch vụ đám mây
Cloud Datacenter
Ứng dụng CNTT trong Y tế, Giáo
dục, Du lịch,…
Ngành chế biến tinh lương thực thực phẩm (Sản xuất kinh doanh
thuốc lá điếu)
Ngành hóa chất - cao su, nhựa
Ngành cơ khí - chế tạo máy
Ngành điện tử - CNTT, bán dẫn, tự
động hóa
Ngành nghề liên quan đến ngành
nghề kinh doanh chính
Sản xuất, chế biến, kinh doanh các
sản phẩm cao su, nhựa và hóa chất
kỹ thuật cao khác phục vụ cho công
nghiệp và dân dụng.
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản
xuất, ứng dụng và kinh doanh các
sản phẩm điện tử
Trồng rừng; sản xuất, chế biến, kinh
doanh các sản phẩm chế biến từ lâm
sản; xây dựng và phát triển khu công
nghiệp; cung cấp hạ tầng khu công
nghệ cao.
Tư vấn và cung cấp thiết bị số hóa
tài liệu
Phát triển và triển khai phần mềm số
hóa tài liệu
Tư vấn, triển khai các dịch vụ số hóa

•
•

VNPT Invoice
VNPT CA – Chữ ký số






Dữ liệu Giáo Dục
Phân phối thuốc
IoT Nông nghiệp
Du lịch.
Phân phối Digital Signage,
Large Interactive Panel



Hệ sinh thái thẻ chip thông
minh (Smart card)
Thanh toán không tiền mặt
Cyber Security









Các công ty sản phẩm phần
mềm
Dịch vụ số hóa, nhập liệu, tạo
lập cơ sở dữ liệu
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SAO BẮC ĐẨU

saobacdau.vn

Tư vấn, thiết kế, cung
cấp và triển khai các
dịch vụ CNTT
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Tư vấn phát triển
phần mềm và các
dịch vụ liên quan
phần mềm

Công Ty TNHH
Giải Pháp Số
Thông Minh Việt
Nam
(ID SOLUTIONS)

689 CLOUD

689cloud.com

Cloud & Private
Cloud platform về
Bảo Mật, lưu trữ,
quản lý, chia sẻ dữ
liệu cho Doanh
Nghiệp. Các lĩnh vực
ứng dụng
















tài liệu
Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT và
tích hợp hệ thống
Bảo dưỡng, sửa chữa, phân phối
máy scan chuyên dụng.
Tư vấn, thiết kế, cung cấp và triển
khai dịch vụ tích hợp hệ thống
CNTT & Viễn thông
Cung cấp các dịch vụ hạ tầng CNTT
và viễn thông
Cung cấp dịch vụ CNTT trên nền
tảng điện toán đám mây
Cung cấp các dịch vụ CNTT và
Viễn thông cho các tòa nhà, khu dân
cư và đô thị mới
Phần mềm dành cho các hãng báo
chí online và offline
Phần mềm audio/video, streaming
và realtime
Phần mềm quản trị doanh nghiệp
Phần mềm bất động sản
Digital Marketing
Cloud subscription
Tư vấn tích hợp & triển khai Private
Cloud
Customize solution



Tài chính Ngân Hàng : An toàn bảo
mật trong chia sẽ dữ liệu, thông tin
tài chính với khách hàng, đối tác bên
ngoài.
Cơ quan chính phủ, quản lý chứng
từ, văn bản điện tử. Bảo mật các văn
bản nôi bộ
Y Tế : Quản lý & chia sẻ hồ sơ điện
tử của bệnh nhân
Giáo Dục : Bảo vệ bản quyền, ELearning, chia sẻ các tài liệu nghiên





Giải pháp về lĩnh vực công
nghệ thông tin
Các doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực công nghệ
thông tin



Đa lĩnh vực



Các công ty hoạt động trong
lĩnh vực tin tức
Các công ty quảng cáo và tiếp
thị
Các công ty bất động sản








Local Cloud vendor, Data
center
Giải pháp tích hợp hệ thống
Doanh Nghiệp
Dịch vụ Số Hóa
Quỹ đầu tư





cứu với các trường Đại Học đối tác
quốc tế
Xây dựng/ Thiết Kế / Nhà máy Sản
Xuất: Giúp bảo mật và cập nhật
thông tin nhanh chóng giữa bộ phận
thiết kế & thi công, tư vấn & bán
hàng.
Khảo Sát/Nghiên Cứu: Bảo mật cao
thông tin kết quả nghiên cứu, bản
quyền.

