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่ ง “พบก ับผูร้ ว่ มจ ัดแสดง”
เอกสารแนบท้าย บี – ชว
สงิ คโปร์
วันที:่ อังคาร 23 – พฤหัสบดี 25 พ.ค. 2560
เวลา: 16:20-17:00 น.
้ 5 ห ้อง Grand Ballroom, IoT Theatre
สถานที:่ Sands Expo & Convention Centre ชัน
อ ังคาร 23 พ.ค. 2560
เวลา
16:20-16:30 น.
16:30-16:40 น.
16:40-16:50 น.
16:50-17:00 น.

ั
่ /ห ัวข้อสมมนา
ชือ
ความปลอดภัยของ Bitcoint และ Crypto
(Securing your Bitcoins and crypto-assets)
Piceasoft: ชีวต
ิ ง่ายขึน
้ ด ้วยเทคโนโลยีไร ้สาย
(Piceasoft; Simplify Your Mobile Life)
่ บันเทิงดิจท
ยุคโลกาภิวต
ั น์วด
ิ โี อออนไลน์และสือ
ิ ล
ั
(The globalization of online video and digital entertainment)
่ สารหลายช่องทาง
บริหารความสัมพันธ์กับลูกค ้าในโลกยุคสือ
(Managing Customer Relations in a Multichannel World)

่ บริษ ัท
ชือ
Ledger
Piceasoft
BuzzMyVideos
NIXXIS

พุธ 24 พ.ค. 2560
เวลา
16:20-16:30 น.

16:30-16:40 น.

16:40-16:50 น.

16:50-17:00 น.

ั
่ /ห ัวข้อสมมนา
ชือ
ยกระดับความพอใจของลูกค ้า - บทเรียนจาก 500 ล ้านความเห็น
(Improving Customer Satisfaction - Learning from half a billion
feedbacks)
บริการลูกค ้าแห่งอนาคต:
่ สารและความร่วมมือแบบเรียลไทม์กาลังเปลีย
เทคโนโลยีการสือ
่ นงานบริการลูกค ้าได ้อย่างไร
(Next Generation Customer Service: how Real Time Communication and
Collaboration technologies are changing Customer Service)
ซอฟต์แวร์สาหรับ Live Chat และการควบคุมจากระยะไกล:
(Live Chat & Remote Control Software: เครือ
่ งมือ ITIL
ทีจ
่ าเป็ นต่อการสนับสนุนงานขายและบริการลูกค ้า
Indispensable ITIL Tools For Sales And Customer Support)
การบริหารองค์ความรู ้เพือ
่ ชีววิทยาศาสตร์
(Knowledge Management for the Life Sciences)

่ บริษ ัท
ชือ
HappyOrNot

Vivocha

XLAB d.o.o.

Biomax Informatic

ชว่ ง สงิ คโปร์และประเทศไทย – ”พบกับผู ้ร่วมจัดแสดง“23–27
พฤษภาคม
จาก

พฤห ัสบดี 25 พ.ค. 2560
เวลา
16:20-16:30 น.
16:30-16:40 น.
16:40-16:50 น.
16:50-17:00 น.

ั
่ /ห ัวข้อสมมนา
ชือ
ระบบปฏิบต
ั ก
ิ ารไร ้สายและระบบอัจฉริยะสาหรับบริหารการสัญจรในเมือง
(Connected Operational Intelligence and Wireless Systems for
City Mobility Management)
Virtalis – สร ้างโลกเสมือนให ้กลายเป็ นจริง
(Virtalis – Making Virtual a Reality)
การพิสจ
ู น์ตวั ตนสาคัญเท่าชีวต
ิ
(Authentication is a matter of life and death)
ระบบอัตโนมัตจ
ิ ะช่วยรักษาความปลอดภัยให ้อุปกรณ์ได ้หรือไม่
(Device security - Can automation help?)

่ บริษ ัท
ชือ
Worldsensing
Virtalis
Nexus Group
Emaze

ประเทศไทย
วันที:่ ศุกร์ 26 พ.ค. 2560
เวลา: 16:00-17:30 น.
้ 4 ห ้องเพรสซิเดนท์ 1 และ 2
สถานที:่ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ ชัน
เวลา
16:00-16:15 น.
16:15-16:30 น.
16:30-16:45 น.
16:45-17:00 น.
17:00-17:15 น.

17:15-17:30 น.

ั
่ /ห ัวข้อสมมนา
ชือ
บริการนวัตกรรม
(AROBS –Mastering Innovation)
SEO ทีเ่ ปลีย
่ นไป
(The changing nature of SEO)
Atticus Digital – ผู ้บุกเบิกเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสมือน
(Atticus Digital – Pioneers in Virtual Reality)
การบริหารองค์ความรู ้เพือ
่ ชีววิทยาศาสตร์
(Knowledge Management for the Life Sciences)
การพิสจ
ู น์ตวั ตนสาคัญเท่าชีวต
ิ
(Authentication is a matter of life and death)
บริการลูกค ้าแห่งอนาคต:
่ สารและความร่วมมือแบบเรียลไทม์กาลังเปลีย
เทคโนโลยีการสือ
่ นงาน
บริการลูกค ้าได ้อย่างไร
(Next Generation Customer Service: how Real Time
Communication and Collaboration technologies are changing
Customer Service)

่ บริษ ัท
ชือ
AROBS Transilvania Software
Pi Datametrics
Atticus Digital
Biomax Informatics
Nexus Group

Vivocha

ช่วง “พบกับผู ้ร่วมจัดแสดง” ในประเทศไทย ร่วมจัดโดย:

ชว่ ง – ”พบกับผู ้ร่วมจัดแสดง“สงิ คโปร์และประเทศไทย 23–27
พฤษภาคม
จาก

