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Nhóm 1:

1.
-

-Gov

-

Công ty
(RDSoft)

2.
-

1.0
–

-

–

2.0
Sản phẩm Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp: EFFECT ERP
ty CP phần mềm EFFECT

3.
- Phần mềm quản lý kho (Perfect Warehouse)
mềm Hoàn Hảo
- Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị S-MART.NET
-

Phần mềm quản lý chuỗi siêu thị Tiger Hyperlink
Việt Nam

áo dục

4.
8
1-V (1VS)
5.
- Nhóm các SP phần mềm kế toán EFFECT - SQL 4.0; EFFECT - SQL 3.0;
EFFECT 2.0
- 1C: Kế toán 8 - V2.0
1-V (1VS)
- Phần mềm kế toán BigTime
6.
- Phần mềm khai báo hải quan điện tử ECUS
công
nghệ Thái Sơn
- Phần mềm khai báo Hải quan điện tử CDS Live
CNTT G.O.L
7.
- FPT.iHRP - Hệ thống phần mềm quản lý Nhân sự và Tiền lương a Công ty
CP Hệ thống thông tin FPT
- Bizzone 2010 - Giải pháp quản trị nhân sự chuyên nghiệp
Điện tử Tin học FSC
- Giải pháp phần mềm Quản lý tổng thể nguồn nhân lực HiStaff, phiên bản 2.5
8.
- Hệ thống văn phòng điện tử
đoàn Viễn thông Quân đội
- Phần mềm văn phòng điện tử Portal Office
mềm Việt (VSS).

- Chi nhánh Tập

9. N
–
- Cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến - BIDV@Securities
CNTT, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
10.
- Phần mềm "Bé học mầm non -Tập 1"
Công ty CP Phát triển phần mềm
Sinh viên Học sinh
11.
- Hệ thống quản lý y tế phường xã
công nghệ cao Việt Nam (HSP)
12.
- Cổng thông tin Zing.vn
13.
- Giải pháp AV Music Morpher Gold 5.0
và Hình ảnh
- Trò chơi nhập vai trực tuyến Thuận Thiên Kiếm
Vina
14.
3G
- Hệ thống phần mềm quản lý điều hành giám sát mạng viễn thông Nocpro
Trung tâm phần mềm Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
- Giải pháp Mobile TV Solution
- Sản phẩm EMO MCA
công nghệ điện tử viễn
thông (ELCOM)
15.
, thiết bị di động cầm tay
và các dịch vụ gia tăng trên internet
- Giải pháp IRING (tên thương hiệu khai thác kinh doanh IRING tại mạng di động
Viettel là Imuzik Sáng tạo)
- MKSmart J-SIM/USIM cho điện thoại di động JAVA
minh MK

-

-

-

Website thương mại điện tử 123 mua
Giải pháp website bán hàng trực tuyến dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
(eKip)
(Ecomviet)
Ví điện tử NgânLượng.vn
Hệ thống Ngân hàng điện tử BankPlus
- Chi
nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)

Hệ điều hành giáo dục trực tuyến ProSoft.EoS
và chuyển giao công nghệ Việt Nam
Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ MISA SME.NET 2010
ty cổ phần MISA
PM nhận dạng biển số ứng dụng trong quản lý phương tiện và phát hiện vi
phạm giao thông - STM01
Bạc
Sản phẩm Xalo Mobile
g Tinh Vân (Tinh Vân telecom)

-

-

Phần mềm kế toán đóng gói, bao gồm các dòng: Effect-SQL Standard, EffectStandard, Effect-Small, Effect-HCSN, Effect-training
mềm EFFECT
Hệ thống quản lý dịch vụ chặn cuộc gọi Allblocking V3.0
âm phần
mềm Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel)
Phần mềm quản lý hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn UCHI
Công ty CP Công nghệ phần mềm và Nội dung số OSP
FPT.TQDT - Hệ thống thông quan Hải quan điện tử
hống
thông tin FPT
Giải pháp Cá thể hóa thẻ chip chuẩn EMV tại Ngân hàng và tại Nhà máy
Công ty CP thông minh MK
Phần mềm giám sát phương tiện giao thông - GENTRAX.VN
TNHH Giải pháp GENPACIFIC
ng tin

1.
gia tăng trên internet
- Dịch vụ thanh toán trực tuyến iCoin
VDC
2. Nhóm dịch vụ Data Center
- Dịch vụ Data Center
3. Nhóm dịch vụ BPO
- Dịch vụ gia công quy trình nghiệp vụ - BPO
Việt Nam.
- Dịch vụ gia công quy trình nghiệp vụ – BPO
- Dịch vụ gia công quy trình nghiệp vụ - BPO
4. Nhóm dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm và dịch vụ CNTT
- Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm
- Dịch vụ gia công phát triển phần mềm cho thị trường Mỹ
KMS Technology Việt Nam
- Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm
(Việt
Nam)
5.
- Dịch vụ đào tạo CNTT
Hệ thống đào tạo lập trình viên Quốc tế Bách Khoa Aptech
- Đào tạo CNTT hệ chính quy và phi chính quy

Music Morpher Gold 5.0
---------------------------------------------------

5 SAO: Giải pháp AV
.

