DANH SÁCH ĐOÀN DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU KẾT NỐI CÔNG NGHỆ VIỆT – HÀN NGÀY 25/10/2018
Thông tin chi tiết về công nghệ và sản phẩm của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Quý
Đơn vị có thể tham khảo thêm tại: https://tinyurl.com/DANHSACH2510
STT
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Tên
Doanh
nghiệp
Aipia Co., Ltd

Website

Lĩnh vực

Sản phẩm

www.eyepia.
com

Thiết bị y
tế, Phần
mềm ứng
dụng
trong y
học
(chuyên
khoa
mắt)
Dịch vụ
hỗ trợ
kinh
doanh
cho
doanh
nghiệp
sản xuất
linh kiện
ô tô

- Máy kiểm tra mắt để phát hiện sớm triệu
chứng bệnh tăng nhãn áp không có biểu hiện rõ
ràng
- Máy kiểm tra mắt với phần mềm tiêu chuẩn
được phát triển để mọi người có thể dễ dàng
sử dụng
- Cung cấp dịch vụ máy kiểm tra mắt, lắp đặt
ở trạm y tế, gần với máy đo huyết áp và nếu
phát hiện ra khiếm tật nào về tăng nhãn áp sẽ
đề xuất điều trị với chuyên khoa mắt
- Cung cấp dịch vụ thông tin trực tuyến (online)
và hỗ trợ kinh doanh (business) đa dạng dành
cho các doanh nghiệp sản xuất phụ tùng xe ô
tô
- Cung cấp dịch vụ trực tuyến (online) như một
martketplace dành cho các doanh nghiệp sản
xuất phụ tùng xe ô tô vừa và nhỏ trong và
ngoài nước đang gặp phải khó khăn về thời
gian, nhân lực, chi phí v.v để Marketing nước
ngoài do thiếu quy trình nghiệp vụ mang tầm
thế giới và hệ thống quản lý cá nhân nên khách
hàng có thể sử dụng một cách tiện lợi bất cứ
khi nào và ở bất cứ đâu.
- Doanh nghiệp phát triển trò chơi HTML5 và
TV.
- Thông qua Smart TV để cung cấp nội dung
trên cable TV, IPTV quốc nội và 150 quốc gia
nước ngoài (KT olleh TV số 750, SKB, LGU+,
D'Live, CJ Hello TV, T-Board, Naver game).
- Ứng dụng dịch vụ đào tạo tại nhà + dịch vụ
quản lí thành viên trung tâm đào tạo/ giảng
viên
- Chương trình thể thao theo Crossfit cơ bản
- Dự án dịch vụ luyện tập WOD hằng ngày sử
dụng dụng cụ thể thao riêng của bản thân
- Quản lí lịch trình, chương trình luyện tập với
nhiều trung tâm đào tạo và giảng viên
- Cung cấp hệ thống quản lí hội viên trung tâm
đào tạo sử dụng Beacon
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AUTOIN Co.,
Ltd

www.eautoin
.com
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Busidol Co.,
Ltd

www.busidol. Phát
com
triển trò
chơi điện
tử trên
smart tivi
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COZMO

http://www.c
ozmogames.c
om

Phát
triển
phần
mềm, nội
dung số
thông
minh
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Eseyoung
communicati
on Co., Ltd
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Heaven
Software
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IGIS (Co.,Ltd)

www.pridewi
wi.com/
www.eseyou
ng.com

Thiết bị
truyền
thông

WiWi là máy thu phát sóng vô tuyến hai chiều
cầm tay với tần số cơ bản là 2.4GHz và
900MHz. Với tính chất nhỏ và nhẹ nên có thể
mang theo bất cứ nơi đâu, có thể truyền tin
giữa các máy với nhau mà không cần máy chủ
phát sóng riêng. Đặc tính nổi bật:
- Tính bảo an cao nên không thể bị nghe
trộm và thám thính.
- Nhỏ và nhẹ, truyền tin hai chiều nên có
thể handsfree
- Thông qua quyền phát ngôn, có khả
năng hội thoại 6 người cùng một lúc
- Không can thiệp giữa các kênh, có kênh
với khổ rộng
- Tuỳ theo cách mở một thiết bị để thao
tác máy nhận tin/máy truyền tin bằng
mode
www.heavent Phần
Heaven Software là công ty phát triển giải
ree.co.kr
mềm, giải pháp doanh nghiệp dựa trên nền tảng cloud,
pháp hỗ
hiện đang kinh doanh và thương mại hóa
trợ
những hệ thống cần thiết như viện nghiên cứu,
doanh
cơ quan, dược phẩm, sản xuất dựa trên nền
nghiệp
tảng kĩ thuật độc quyền Betel (Multi-Client
dựa trên Distributed Processing System):
nền tảng ▪ B2B
điện toán - Bán hàng cho các công ty với các lĩnh vực
đám mây khác nhau như sản xuất, dược phẩm, kinh
doanh
▪ Block Chain
- Kinh doanh và pháp triển Software với
BlockChain dựa trên nền tảng kĩ thuật độc
quyền của Heaven Tree
▪ Cloud
- Kinh doanh và phát triển Sofrware được lai
tạo với cloud dựa trên sự hợp tác với amazon
www.igiskore Phát
Phát triển hệ thống thông tin địa lý dựa vào
a.com
triển hệ
doanh nghiệp, phát triển giải pháp truyền
thống
thông thông tin hiện đại được lấy từ nền tảng
thông tin hệ thống thông tin địa lý và cung cấp tại bộ
địa lý
phận tư nhân với bộ phận công cộng. Hiện nay
công ty đang tiến hành phát triển về hệ thống
điều tra hiện trường di động sử dụng thiết bị
bay không người lái:
- Solution IGIS: chương trình dùng cho thương
mại có khả năng 3D Modeling, phân tích và
biên tập thông tin địa lý.
- IGIS-Forest: GIS Solution ứng dụng cho lâm
nghiệp có thể 3D Modeling, phân tích, biên tập
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Interline

về thông tin không gian lâm nghiệp bằng việc tạo
dựng hệ thống được tối ưu hoá trong nghiệp vụ
lâm nghiệp (phân tích độ dốc, diện tích bề mặt,
cự li bề mặt, chương trình thiết kế forest road)
- IGIS Drone: App điều khiển Drone trung tâm
người sử dụng mà người sử dụng có thể điều
khiển 1 cách tiện lợi về hành trình bay, quay
clip, hình ảnh của Drone.
- IGIS-Mobile: hệ thống điều tra hiện trường
(Android) là giải pháp biên tập và điều tra tiện
lợi thông qua ứng dụng di động cơ sở của bản
đồ nghiệp vụ hiện trường liên quan đến việc
thiết kế bản đồ chỉ số.
www.fittingm Phần
1) Giải pháp 1 : Fitting Monster
onster.com
mềm
- Khi mua hàng online khách hàng có thể sử dụng
(Đang thiết
web và di kính thực tế ảo để kiểm tra sản phẩm
kế)/
động
- Vì có thể kiểm tra trước khi mua nên sẽ giảm
www.cashđược sự bất mãn sau khi mua hàng, cải thiện
ring.co.kr
được độ hài lòng và giảm bớt số lần đổi trả
hàng.
- Người dùng có thể kiểm tra được các bức ảnh
đeo kính từ bên trái 45 độ và bên phải 45 độ
- Có thể tính kích cỡ khuôn mặt thực tế và đeo
kính giống với thực tế mà không liên quan đến
kích cỡ khuôn mặt
- Có thể lựa chọn kính phù hợp với khuôn mặt
của bản thân do có thể đeo thử trong một lần
các loại kính đa dạng
- Vì nó phân tích kiểu dáng bằng big data và
kích cỡ khuôn mặt với kích cỡ của kính thực tế
nên có thể giới thiệu được kính phù hợp với
người tiêu dùng
- Có thể chia sẻ dáng vẻ đeo kính đã được lắp
giả tưởng thông qua SNS
2) Giải pháp 2 : Cash ring
- Đây là dịch vụ nền tảng quảng cáo khi có cuộc
gọi đến điện thoại thông minh thì sẽ phát sóng
quảng cáo trên màn hình kết thúc cuộc gọi với
màn hình người nhận
- Người sử dụng xem quảng cáo và nhận được
phần thưởng bằng điểm số, có thể mua
coupon điện thoại và rút tiền mặt bằng điểm
số này

