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เอกสารแนบท้าย A
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั

ประเทศ

หน่ วยธุรกิจย่ อย

รายละเอียด
ี
คือบริษัทผู ้เผยแพร่ซอฟต์แวร์มอ
ื อาชพ
ี่ วชาญด ้านศูนย์ตด
มีความเชย
ิ ต่อ/Call Center
ั่ เพือ
ื่ สารกับลูกค ้า Nixxis
และโซลูชน
่ การสอ
Nixxis

Contact Suite
NIXXIS
http://www.nixxis.com

เบลเยียม

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

ั่ ขัน
ั ทัศน์
เป็ นโซลูชน
้ สูงทีม
่ ค
ี วามยืดหยุน
่ และวิสย
พัฒนาขึน
้ จากการคาดการณ์ถงึ สงิ่ ทีศ
่ น
ู ย์ตด
ิ ต่อต ้
้
ื่ สารกับลูกค ้า
องการในอนาคตเพือ
่ ใชในการส
อ
ั
(โทรศพท์ อีเมล แชท ข ้อความ SMS
ี ล) 80%
เครือข่ายโซเชย
้
ั่ ดังกล่าวรายงานว่า
ของลูกค ้าผู ้ใชงานโซลู
ชน
มีความสามารถในการทากาไรเพิม
่ ขึน
้ และการทา
ิ ธิภาพเพิม
งานมีประสท
่ ขึน
้ 20%
Sentiance ให ้บริการสภาพแวดล ้อมอัจฉริยะ
(Ambient Intelligence)

Sentiance
http://www.sentiance.com

Bulpros Consulting
http://bulpros.com/

เบลเยียม

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์ Internet
of Things (IoT)

บัลแกเรีย

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์
ื่ สารแห่ง
การสอ

แบบเรียลไทม์ทท
ี่ างานอัตโนมัตผ
ิ า่ นแพลตฟอร์ม
ิ ธิข
รวมเซนเซอร์ตรวจจับอันเป็ นกรรมสท
์ องบริษัท
ให ้กับผู ้ประกอบการ
แพลตฟอร์มบริหารจัดการข ้อมูล (DMP) ธุรกิจ
SME และผู ้พัฒนาแอปมือถือ
แพลตฟอร์มของเราชว่ ยให ้บริษัทต่าง ๆ
้
สามารถสร ้างฐานข ้อมูลพฤติกรรมของผู ้ใชในระบ
บ
่ ารให ้
พร ้อมนาข ้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาต่อยอดสูก
บริการแบบรู ้บริบท (Context Aware)
ทีม
่ ก
ี ารปรับให ้เข ้ากับบุคคลและแสดงผลคาดการ
ณ์ได ้
BULPROS

ั่ เทคโนโลยีสารสน
คือผู ้นาด ้านบริการและโซลูชน
ั ้ นาของยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้
เทศชน
ี่ วชาญด ้านเทคโนโลยีคลาวด์
ด ้วยความเชย
ความปลอดภัย และวิวฒ
ั นาการทางดิจท
ิ ัล
ื่ สารโทรคมนาคม
โดยเน ้นด ้านเทคโนโลยี การสอ

บริษัทยุโรปทีไ่ ด ้รับคัดเลือก สงิ คโปร์และประเทศไทย –23–27
พฤษภาคม
จาก

อนาคต Internet การประกันและบริการทางการเงิน
of Things (IoT)
และการดูแลสุขภาพ
Nemetschek Bulgaria

Nemetschek Bulgaria
http://www.nemetschek.b
g

บัลแกเรีย

ซอฟต์แวร์และ
แอปมือถือ

เป็ นค่ายซอฟต์แวร์อส
ิ ระรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ และโด่งดัง
ทีส
่ ด
ุ แห่งหนึง่ ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต ้
โดยให ้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์แก่บริษัทต่าง ๆ
ทั่วโลกมาเป็ นเวลา 18 ปี Nemetschek Bulgaria
ั พันธ์อันแน่นแฟ้ นกับตัวแทนจาหน่า
สร ้างความสม
ย
โดยพันธมิตรสว่ นมากอยูใ่ นสหรัฐและยุโรปตะวัน
ตก บริษัทไม่เพียงแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์เท่านัน
้
แต่ยังมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไปทั่วโลกอีกด ้วย

บริษัทยุโรปทีไ่ ด ้รับคัดเลือก สงิ คโปร์และประเทศไทย –23–27
พฤษภาคม
จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั

ประเทศ

หน่ วยธุรกิจย่ อย

รายละเอียด
Blackwood Seven

Blackwood Seven
http://www.blackwoodsev
en.com

เดนมาร์ก

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

สามารถทานายคุณสมบัตจิ าเป็ นสาหรับแคมเปญ
ทางการตลาดในอนาคตให ้แก่ลก
ู ค ้าได ้อย่างแม่น
้
ยา โดยใชการวิ
เคราะห์ข ้อมูลเชงิ ทานายขัน
้ สูง
ปั ญญาประดิษฐ์
และข ้อมูลด ้านธุรกิจและการตลาดทีม
่ อ
ี ยู่
บริษัทให ้บริการวางแผนโดยอาศัยฐานข ้อมูล
การวิเคราะห์
ิ ธิภาพของการโฆษณาให ้แ
และคาดการณ์ประสท
ก่บริษัทผู ้ลงโฆษณาในรูปแบบเรียลไทม์
่ งทางออนไลน์และออฟไลน์
ผ่านชอ
เพือ
่ ให ้ลูกค ้าสามารถกาหนดรูปแบบการให ้บริการ
อย่างครบวงจร
ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2549
ั ชาติทม
ประกอบไปด ้วยทีมงานหลายสญ
ี่ ค
ี วามคล่
องตัวสูงในเมืองอัลบอร์ก ประเทศเดนมาร์ก
ี่ วชาญด ้าน IoT
บริษัทมีความรู ้ความเชย
อย่างครบวงจร
โดยให ้บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ชนิดฝั งตัว
ื่ สารแบบไร ้สาย
ระบบการสอ
แพลตฟอร์มระบบคลาวด์ทม
ี่ ก
ี ารผนวกรวมเกตเวย์
และอินเทอร์เฟสผู ้ใช ้
Seluxit

Seluxit
http://www.seluxit.com

เดนมาร์ก

Internet of
Things (IoT)

CS Control Software

CS Control Software
http://controlsoftware.eu

ฟิ นแลนด์

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์ Internet
of Things (IoT)

คือผู ้ให ้บริการระบบอัตโนมัตห
ิ ลายชนิด
้
รวมทัง้ บริการสตาร์ทอัพและการทดสอบการใชงา
ั่ อีกหลายประเภทด ้วยกัน
น ตลอดจนโซลูชน
ั่ ของเราประกอบไปด ้วยการรวบรว
สาหรับโซลูชน
มข ้อมูล บิ๊ กดาต ้า Internet of Things (IoT)
การวิเคราะห์ข ้อมูล
ั่ ประหยัดพลังงานไฟถนน
โซลูชน
ั่ การทาเหมืองแร่ขน
ระบบควบคุมโซลูชน
ั ้ สูง
ระบบสงั เกตการณ์และแจ ้งเตือนในสนามบิน
ระบบอัตโนมัตท
ิ ม
ี่ ก
ี ารทางานร่วมกัน (IAS)
ั ทางทะเล
สาหรับแอปพลิเคชน
ั สาหรับรถไฟและรถไฟใต ้ดิน
แอปพลิเคชน
และระบบอัตโนมัตข
ิ นาดเล็กอืน
่ ๆ อีกมากมาย

บริษัทยุโรปทีไ่ ด ้รับคัดเลือก สงิ คโปร์และประเทศไทย –23–27
พฤษภาคม
จาก

FA Solutions
FA Solutions
http://www.fasolutions.co
m

ฟิ นแลนด์

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

ก ้าวขึน
้ มาเป็ นผู ้นาตลาดในกลุม
่ ประเทศนอร์ดก
ิ
โดยให ้บริการแพลตฟอร์มด ้านการบริหารจัดการก
ารลงทุน (IBOR)
้
เพือ
่ ใชงานกั
บซอฟต์แวร์ด ้านการบริหารจัดการกา
ิ ทรัพย์เพือ
รลงทุนสาหรับผู ้บริหารสน
่ ความมั่งคั่ง
ธนาคาร บริษัทกองทุน และนักลงทุนสถาบัน
HappyOrNot

HappyOrNot
http://www.happy-ornot.com

ฟิ นแลนด์

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

ั่ ติดตามระดับความพึงพอใจข
คือผู ้พัฒนาโซลูชน
องลูกค ้าและพนักงานอย่างต่อเนือ
่ ง
เพือ
่ สร ้างความมั่นใจว่า
มีการเก็บข ้อมูลอย่างต่อเนือ
่ งตลอดชวั่ โมงการทา
งานและครอบคลุมทุกสถานที่
นอกเหนือไปจากนัน
้ HappyOrNot
ยังสร ้างความมั่นใจว่าได ้ดาเนินการเก็บรวบรวมข ้
อมูลโดยไม่ขาดตกบกพร่อง โดยเฉลีย
่ แล ้ว
ั่ ของเราสามารถรวบรวมข ้อมูลได ้มากกว่า
โซลูชน
ั่ อืน
โซลูชน
่ ถึง 20%

บริษัทยุโรปทีไ่ ด ้รับคัดเลือก สงิ คโปร์และประเทศไทย –23–27
พฤษภาคม
จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั

ประเทศ

หน่ วยธุรกิจย่ อย

รายละเอียด
Koodiviidakko

Koodiviidakko
http://www.lianatech.com

ฟิ นแลนด์

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

ี่ วชาญด ้านการตลาดดิจท
คือบริษัทยุโรปผู ้เชย
ิ ั ลแ
ื่ สาร ก่อตัง้ ขึน
ละซอฟต์แวร์เพือ
่ การสอ
้ เมือ
่ ปี 2548
โดยมีสานั กงานใหญ่ในฟิ นแลนด์
ี ในด ้าน
ลูกค ้าของบริษัทประกอบไปด ้วยมืออาชพ
่
ื
การตลาดดิจท
ิ ัล การสอสาร และการโฆษณา
พันธกิจของบริษัทคือ
พัฒนาเครือ
่ งมือทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สาหรับลูกค ้า
ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดจิ ท
ิ ัลในตระกูล Liana
ั ชาติฟินแลนด์
คือบริษัทสญ
ตัง้ อยูใ่ นเมืองตัมเปเร นับตัง้ แต่กอ
่ ตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี
2555 เป็ นต ้นมา Piceasoft
ได ้สร ้างสรรค์ระบบซอฟต์แวร์ทม
ี่ เี อกลักษณ์ไม่เห
มือนใคร
้
รองรับระบบอุปกรณ์มอ
ื ถือตลอดอายุการใชงาน
ั่ เหล่านีไ
โซลูชน
้ ด ้สร ้างโอกาสใหม่ ๆ
ทางธุรกิจให ้เกิดขึน
้ มากมาย
อีกทัง้ ยังเป็ นบริการทีค
่ ุ ้มค่าคุ ้มราคาสาหรับผู ้ให ้บ
่ ้าปลีก
ริการมือถือและห่วงโซค
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของบริษัทกาลังสร ้างปรากฏ
ื้ คืนอุปกรณ์มอ
การณ์ใหม่ให ้ธุรกิจซอ
ื ถือ
่ มและรีไซเคิล
ตลอดจนธุรกิจซอ
Piceasoft

Piceasoft
http://www.piceasoft.com

ฟิ นแลนด์

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

คือผู ้ให ้บริการระบบสนับสนุนธุรกิจ (BSS)
อย่างครบวงจร โดยให ้บริการ SaaS
ตลอดจนบริการให ้คาปรึกษา Qvantel
ั่ และเป็ นผู ้ให ้บริการระหว่างป
เป็ นผู ้พัฒนาโซลูชน
ระเทศ โดยมีสานั กงานหลักตัง้ อยูใ่ นฟิ นแลนด์
ให ้บริการระบบ BSS
ื่ สาร
ทีส
่ าคัญแก่บริษัทผู ้ให ้บริการด ้านการสอ
เรามีประสบการณ์ด ้าน BSS
และการพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับผู ้ประกอบการมา
ยาวนานกว่า 20 ปี
นั บได ้ว่าประสบความสาเร็ จอย่างแข็งแกร่ง
Qvantel

Qvantel Finland
http://www.qvantel.com

Zoined
http://www.zoined.com

ฟิ นแลนด์

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

ฟิ นแลนด์

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

Zoined

ให ้บริการวิเคราะห์ข ้อมูลในรูปแบบคลาวด์สาหรับ
ธุรกิจค ้าปลีกและธุรกิจโรงแรม

บริษัทยุโรปทีไ่ ด ้รับคัดเลือก สงิ คโปร์และประเทศไทย –23–27
พฤษภาคม
จาก

สงิ่ ทีส
่ ร ้างความแตกต่างจากเครือ
่ งมือธุรกิจอัจฉริ
ยะ (BI) ทั่วไปคือ Zoined
ั่ ทีม
เป็ นโซลูชน
่ วี างจาหน่ายทั่วไป
ประกอบไปด ้วยรายงานและหน ้าแสดงรายการสาเ
ร็จรูป
โดยเน ้นความสามารถด ้านการวิเคราะห์ข ้อมูลสง่
กลับไปยังร ้านค ้า
้
สามารถทางานได ้โดยไม่ต ้องใชลงทุ
นด ้านไอที
Zoined ไม่ได ้เป็ นคูแ
่ ข่ง
ั่ ธุรกิ
แต่เป็ นเครือ
่ งมือเสริมการทางานของโซลูชน
จอัจฉริยะทีม
่ ส
ี านักงานใหญ่เป็ นศูนย์กลาง (HQCentric) อืน
่ ๆ
ิ ธิภาพสูงกว่าโซลูชน
ั่ เหล่านั น
แม ้ว่าจะมีประสท
้ ก็ต
าม
AB Tasty

คือระบบซอฟต์แวร์ทใี่ ห ้บริการผ่านอินเทอร์เน็ ต
(Software as a Service)
AB Tasty
https://www.abtasty.com

ฝรั่งเศส

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

ทีช
่ ว่ ยให ้กระบวนการทดสอบแบบ A/B
และการโฆษณาให ้ตรงกลุม
่ ลูกค ้าเป้ าหมายนัน
้ ง่า
ยขึน
้ สาหรับนั กการตลาดออนไลน์ทต
ี่ ้องอาศัยข ้อ
มูลในการทางานเป็ นหลัก AB Tasty
้
ออกแบบขึน
้ เพือ
่ ใชงานกั
บเว็บไซต์อค
ี อมเมิรซ
์
ื่
บริษัทผู ้เผยแพร่สอ
ื่ ว่าทีล
และบริษัทสร ้างรายชอ
่ ก
ู ค ้า (Lead)

บริษัทยุโรปทีไ่ ด ้รับคัดเลือก สงิ คโปร์และประเทศไทย –23–27
พฤษภาคม
จาก

ื่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
บริษทั

ประเทศ

หน่ วยธุรกิจย่ อย

รายละเอียด
Anevia

Anevia
http://www.aneviasoftware.com

ฝรั่งเศส

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

คือบริษัทผู ้พัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับระบบการสตรี
มแบบหลายหน ้าจอ
ั่ ของบริษัทชว่ ยให ้สามารถสตรีมวิดโี อบน
โซลูชน
อุปกรณ์ทัง้ หมดได ้โดยนาการป้ องกันมาใชกั้ บเนื้
อหานี้ (DRMs), เนือ
้ หาสด, เนือ
้ หา VOD
่
และเนือ
้ หาทีบ
่ ันทึกผ่านระบบคลาวด์ (เชน
StartOver, CatchUp TV และ Cloud DVR)
โดยมีการแทรกโฆษณาให ้ตรงกลุม
่ เป้ าหมาย
เพือ
่ การบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพสูงสุด
BlueKanGo

BLUEKANGO
http://www.bluekango.co
m

ิ ธิภาพเชงิ กลยุ
คือซอฟต์แวร์เพือ
่ การสร ้างประสท
ทธ์และบริหารจัดการ QHSE
ทีส
่ ามารถปรับเปลีย
่ นเพือ
่ ตอบสนองความต ้องกา
รเฉพาะของแต่ละองค์กร
เพือ
่ สง่ เสริมผลการดาเนินงานอย่างยั่งยืน
ตัง้ แต่ระดับปฏิบต
ั ก
ิ ารจนถึงผู ้บริหารขัน
้ สูง
ให ้สอดคล ้องกับกลยุทธ์ขององค์กรนัน
้ ๆ

ฝรั่งเศส

ซอฟต์แวร์และ
แอปมือถือ

ฝรั่งเศส

เป็ นเจ ้าของ FX Series
์ ป
ี ทีท
ซรี ส
ี อ
ุ กรณ์แอนดรอยด์ระดับมืออาชพ
่ างานผ่
านแพลตฟอร์ม SaaS ทาให ้อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
้
้ทันทีโดยไม่ต ้องกาหนดการตัง้ ค่า
ื่ สารแห่ง พร ้อมใชงานได
การสอ
่ เติม กลุม
่ เป้ าหมายของ FAMOCO
อนาคต Internet เพิม
คือธุรกิจคมนาคมขนสง่
of Things (IoT)
้ นสด
ระบบชาระเงินแบบไม่ใชเงิ
การบริหารจัดการงานบริการภาคสนาม
และธุรกิจทีม
่ ก
ี ารควบคุมการเข ้าถึง
FAMOCO

FAMOCO
http://www.famoco.com

Ledger

Ledger
https://www.ledger.co/

ฝรั่งเศส

ความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์

ื่ มโยงโลกแ
สร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ ชอ
ห่งความเป็ นจริงเข ้ากับบล็อกเชน
บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมา 3 ตระกูลด ้วยกัน
คือ: Personal Security Devices
หรืออุปกรณ์เพือ
่ ความปลอดภัยสว่ นบุคคลสาหรับ
้
ผู ้ใชปลายทาง Hardware Security Modules
หรือโมดูลความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์สาหรับเซ ิ
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ร์ฟเวอร์ และ Hardware Oracles สาหรับวัตถุ
ื่ มต่อกัน และ IoT
เครือ
่ งจักรทีเ่ ชอ
ิ
มีสานั กงานใหญ่ตงั ้ อยูท
่ ไี่ ลป์ ซก
ประเทศเยอรมนี
เป็ นผู ้พัฒนาและผลิตฮาร์ดแวร์ด ้านไอที
้
เพือ
่ ตอบสนองการใชงานทางการแพทย์
ั่ อัจฉริยะทาให ้ ACL เป็ นผู ้สร ้างกระแสใหม่
โซลูชน
ๆ และก ้าวนาหน ้าคูแ
่ ข่งอยูเ่ สมอ
ACL
ACL
http://www.or-pc.de

เยอรมนี

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

Bettermarks
BETTERMARKS
http://www.bettermarks.c
om

Germany

ซอฟต์แวร์และ
แอปมือถือ

มุง่ มั่นทีจ
่ ะพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาส
ตร์ทั่วโลก
ึ ษาออนไลน์ทม
โดยพัฒนาแพลตฟอร์มการศก
ี่ อบ
ประสบการณ์การเรียนรู ้วิชาคณิตศาสตร์เฉพาะบุค
คล
Biomax Informatics คือบริษัทเอกชน
Planegg ประเทศเยอรมนี Biomax

Biomax Informatics
http://www.biomax.com

เยอรมนี

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

ตัง้ อยูท
่ ี่

ให ้บริการระบบซอฟต์แวร์ทย
ี่ ด
ึ ลูกค ้าเป็ นศูนย์กลา
งทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในระดับเดียวกัน เพือ
่ การรับ คัดแยก
บริหารจัดการ แจกจ่าย
และวิเคราะห์ข ้อมูลได ้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั

ประเทศ

หน่ วยธุรกิจย่ อย

รายละเอียด
ถือกาเนิดขึน
้ เมือ
่ ปี 2553 ทีเ่ มาน์เทนวิว
ิ
ซล ค
ิ อนวัลเลย์ แคลิฟอร์เนีย
โดยเป็ นสว่ นหนึง่ ของโครงการสร ้างสรรค์นวัตกรร
มทีม
่ วี ต
ั ถุประสงค์เพือ
่ นาเทคโนโลยีบริหารจัดการ
เครือข่ายระดับโทรคมนาคม (Telco Grade)
่ ลาด Internet of
ทีผ
่ า่ นการพิสจ
ู น์แล ้วเข ้าสูต
ึ่ เป็ นตลาดเกิดใหม่
Things (IoT) ซง
Cumulocity

Cumulocity
http://www.cumulocity.co
m

เยอรมนี

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์ Internet
of Things (IoT)

Publisto

Publisto
http://www.publisto.com

กรีซ

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

ั่ ทีก
เป็ นบริษัทผู ้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชน
่ ่
อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2553
่ งทาง
และเพียงไม่นานก็ได ้กลายเป็ นผู ้บริหารชอ
มือถือ 360°
และผู ้สร ้างแพลตฟอร์มอัจฉริยะให ้กับองค์กรและ
ึ ษา การขนสง่ ทางเรือ
ธุรกิจด ้านการศก
และการค ้าปลีก
Solgari

Solgari
http://www.solgari.com/

Emaze
http://www.emaze.net

ไอร์แลนด์

อิตาลี

Mosaicoon
http://www.mosaicoon.co
m

อิตาลี

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

ั่ การประ
คือบริษัทเดียวในโลกทีใ่ ห ้บริการโซลูชน
สานงาน ศูนย์ตด
ิ ต่อผ่านระบบคลาวด์
และโทรศัพท์บนเครือข่าย (Telephony)
ผ่านระบบคลาวด์
บนแพลตฟอร์มเดียวอย่างครบวงจร Solgari
ให ้บริการผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์เดียวอย่างครบว
ั ซอน
้
งจร จึงชว่ ยลดความซบ

ความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์

นับตัง้ แต่ปี 2543 เป็ นต ้นมา Emaze
ได ้ให ้ความสาคัญกับความปลอดภัยในโลกไซเบ
อร์
ี ขึน
จึงได ้พัฒนาซอฟต์แวร์บริการระดับมืออาชพ
้ ด้
วยตนเอง
เพือ
่ ชว่ ยยกระดับความปลอดภัยให ้แก่บริษัทผู ้ให ้
บริการด ้านโทรคมนาคมและการเงิน

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

Mosaicoon คือผู ้บริหารกลยุทธ์วด
ิ โี อ (Video
Strategy Enabler) ทีช
่ ว่ ยให ้แบรนด์ตา่ ง ๆ

สามารถรับรู ้รายได ้จากแคมเปญวิดโี ออันทรงพลัง
ได ้อย่างรวดเร็ว
ิ ธิภาพสาหรับความต ้อ
พร ้อมการรับประกันประสท
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งการด ้านการบอกเล่าเรือ
่ งราวในทุก ๆ วัน
ิ ธิ
แพลตฟอร์มเทคโนโลยีดงั กล่าวได ้รับการจดสท
บัตร
และชว่ ยให ้การผลิตและเผยแพร่วด
ิ โี อเป็ นไปอย่า
งไร ้รอยต่อ
ื่ ในมาตรฐานใ
ด ้วยการผสมผสานเนือ
้ หาเข ้ากับสอ
หม่ คือ CPV+
Instal.com

Instal
http://instal.com/

ซอฟต์แวร์และ
แอปมือถือ

Italy

คือแพลตฟอร์มสร ้างรายได ้ผ่านอุปกรณ์มอ
ื ถือทีค
่
รอบคลุมทั่วโลก
ั
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เกมและแอปพลิเคชน
ิ ธิพ
เทคโนโลยีกรรมสท
์ ัฒนาขึน
้ โดยทีมวิศวกรภา
ยในของเราเอง
โดยผ่านการรับรองและออกแบบมาเพือ
่ สง่ มอบบ
ริการระดับสูงสุดให ้แก่นักพัฒนาและพันธมิตรด ้า
ื่ เราออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม
นสอ
ตลอดจนเทคโนโลยีทส
ี่ ามารถขยายขนาดและปรั
บแต่งตามความต ้องการได ้
เพือ
่ สร ้างความมั่นใจว่า
ผู ้บริโภคจะได ้รับบริการทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
Vivocha

Vivocha
http://www.vivocha.com

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

อิตาลี

ื่ สารกับลูกค ้าผ่าน
ให ้บริการแพลตฟอร์มสาหรับสอ
่ งทางออนไลน์
ชอ
ื่ สารกับลู
ซงึ่ ชว่ ยให ้ผู ้ประกอบการธุรกิจสามารถสอ
กค ้าและกลุม
่ เป้ าหมายผ่านเว็บไซต์ได ้ทันทีอย่าง
้ อ
ไม่มส
ี ะดุด โดยใชเครื
่ งมือต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ั Call Back
VoIP, วิดโ
ี อ, แชท, ฟั งก์ชน
่
ตลอดจนเครือ
่ งมือประสานงาน เชน
ผู ้ชว่ ยในการค ้นหาและการแชร์เอกสารและแบบฟ
อร์ม

ื่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
บริษทั

ประเทศ

หน่ วยธุรกิจย่ อย

รายละเอียด
CloudIndustries.eu

CloudIndustries.eu
http://www.aedilis.lt

ลิทัวเนีย

ความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์
Internet of
Things (IoT)

คือบริษัทวิศวกรรมผู ้ให ้บริการในโครงการโครงสร ้
างพืน
้ ฐานด ้านพลังงาน ในปี 2547 วิศวกร 3
คนได ้ก่อตัง้ บริษัทแห่งนีข
้ น
ึ้ เพือ
่ วัตถุประสงค์ดังก
ล่าวโดยเฉพาะ
ั ทัศน์และกลยุทธ์ทช
ั เจนทาให ้บริษัทสา
ด ้วยวิสย
ี่ ด
มารถยืนหยัดในตลาดได ้อย่างแข็งแกร่ง
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จาก

ื่ เสย
ี งในฐานะพันธมิตรโครงการพลั
พร ้อมสร ้างชอ
ื่ ถือ
งงานต่าง ๆ ทีน
่ ่าเชอ

DCL Group
http://dclgroup.eu

ลักเซมเบิร ์
ก

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์

มีสานั กงานใหญ่ตงั ้ อยูท
่ ล
ี่ ก
ั เซมเบิรก
์
ั ้ นาด ้านอินเทอร์เน็ ตและอีคอมเมิรซ
เป็ นบริษัทชน
์
ื่ ดัง
ประกอบไปด ้วย Datacenter Luxembourg ชอ
ตลอดจน EuroDNS, LuxCloud, eBrand Services,
DomainTools และ voipGATE
DCL Group

FERNBACH

FERNBACH-Financial
Software

ลักเซมเบิร ์
http://www.fernbach.com/ ก

ซอฟต์แวร์และ
แอปมือถือ

คือกลุม
่ บริษัทขนาดกลางทีด
่ าเนินธุรกิจซอฟต์แว
ร์และให ้คาปรึกษาทั่วโลก
ประสบความสาเร็จมากมายในธุรกิจเทคโนโลยีกา
รเงิน
้ การโซ
บริษัทมีฐานลูกค ้าขนาดใหญ่ทวี่ างใจใชบริ
ั่ ของ FERNBACH
ลูชน
ไม่วา่ จะเป็ นสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ตลอดจนธนาคารเอกชนระดับภูมภ
ิ าค
KeyDrive

KeyDrive
http://www.keydrive.lu

ลักเซมเบิร ์
ก

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

ั่ อินเท
คือบริษัทในลักเซมเบิรก
์ ผู ้ให ้บริการโซลูชน
อร์เน็ ตในรูปแบบการเข ้าไปถือหุ ้นในบริษัทอืน
่
ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2554
โดยมีบริษัทในเครือเป็ นผู ้ให ้บริการด ้านต่าง ๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับอินเทอร์เน็ ต
ื่ โดเมน
โดยเน ้นการจดทะเบียนชอ
บริษัทโฮลดิง้ แห่งนีป
้ ระกอบไปด ้วยบริษัท KeySystems ™GmbH (ตัง
้ อยูท
่ เี่ ซนต์ อิงเบิรต
์
เยอรมนี) และบริษัท Moniker Online Services, LLC
(ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)
Wordbee

WORDBEE
http://wordbee.com

BusinessForensics
http://www.businessforen
sics.nl

ลักเซมเบิร ์
ก

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

บิ๊ กดาต ้าและค
เนเธอร์แลน ลาวด์
ด์
ความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์

ั่ สาหรับก
คือบริษัทในลักเซมเบิรก
์ ผู ้พัฒนาโซลูชน
ารทางานในระบบคลาวด์
เพือ
่ สนับสนุนกระบวนการทางานแปลมายาวนาน
กว่า 8 ปี ผลิตภัณฑ์หลักของเรามีอยูด
่ ้วยกัน 2
ชุด คือ Wordbee Translator และ Wordbee Beebox
โดยมีตลาดเป้ าหมายคือบริษัทและผู ้ให ้บริการด ้า
นภาษาตัง้ แต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่
BusinessForensics

ั่ อันล้าสมัยเพือ
ให ้บริการโซลูชน
่ บริหารจัดการควา
่
ี
มเสยงและการฉ ้อโกง ปั จจุบัน
สถาบันการเงินต่าง ๆ
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จาเป็ นจะต ้องตรวจสอบการทาธุรกรรมทุกรายการ
ตลอดจนหมั่นตรวจสอบประวัตล
ิ ก
ู ค ้าทุกราย
เพือ
่ ให ้การดาเนินงานเป็ นไปตามระเบียบข ้อบังคั
บของทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ
และสอดคล ้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเ
ทศ (ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์)
ี่ งและภัยคุกคามทีเ่ พิม
ตลอดจนความเสย
่ ขึน
้ ทุกข
ณะ
ื่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
บริษทั

ประเทศ

หน่ วยธุรกิจย่ อย

รายละเอียด
myTomorrows

myTomorrows
http://www.myTomorrows
.com

เนเธอร์แลน บิ๊ กดาต ้าและค
ด์
ลาวด์

คือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและตลาดดิจท
ิ ัล
ทีไ่ ด ้รับการสนับสนุนจากผู ้ร่วมลงทุนในกลุม
่ อุตส
ั ้ นาของโลก 3 ราย
าหกรรมเทคโนโลยีชน
ื่ มโยงแพทย์แล
แพลตฟอร์มของเราทาหน ้าทีเ่ ชอ
ะผู ้ป่ วยทีป
่ ระสบปั ญหาขาดแคลนบริการทางการแ
พทย์ทจ
ี่ าเป็ น
ให ้เข ้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีชวี ภาพและเวชภัณ
ฑ์
คือ Android App Store
ทางเลือกใหม่ทจ
ี่ ะเปลีย
่ นโฉมหน ้าอุตสาหกรรม
้
ด ้วยจานวนผู ้ใชงานกว่
า 150 ล ้านคนทั่วโลก
การดาวน์โหลด 3,000 ล ้านครัง้ และแอป 700,000
รายการ จึงทาให ้ Aptoide
กลายเป็ นผู ้กาหนดนิยามใหม่ให ้แก่การค ้นหาและ
ื่ โซเชย
ี ล
ติดตัง้ แอปโดยอาศัยความร่วมมือของสอ
พร ้อมด ้วยคาแนะนาทีต
่ อบสนองความต ้องการเฉ
พาะ
และโอกาสทีค
่ ณ
ุ จะได ้สร ้างและแบ่งปั นร ้านค ้าขอ
งตนเอง
Aptoide

Aptoide
http://www.aptoide.com

โปรตุเกส

ซอฟต์แวร์และ
แอปมือถือ

http://itsector.pt/en

โปรตุเกส

ซอฟต์แวร์และ
แอปมือถือ

ก่อตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2548
ี่ วชาญด ้า
โดยเป็ นบริษัทผู ้พัฒนาซอฟต์แวร์ทเี่ ชย
ิ เชอ
ื่ และการเงิน
นสน
นอกจากธนาคารและสถาบันการเงินแล ้ว
เรายังพัฒนาซอฟต์แวร์เพือ
่ ธุรกิจดูแลสุขภาพ
ประกัน พลังงาน และสาธารณูปโภคด ้วย

AROBS Transilvania
Software

โรมาเนีย

Internet of
Things (IoT)

AROBS

ITSector
ITSector

ก่อตัง้ ขึน
้ ทีค
่ ลูจ-นาโปกาเมือ
่ ปี 2541
ี่ วชาญด ้านบริการเทคโนโลยีสารสน
โดยเป็ นผู ้เชย
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เทศ
ั่ ทีม
ิ ธิภาพสาหรับอุตส
บริษัทจัดหาโซลูชน
่ ป
ี ระสท
่ การท่องเทีย
าหกรรมต่าง ๆ เชน
่ ว
การคมนาคมขนสง่
ระบบอัตโนมัตส
ิ าหรับฝ่ ายขาย ศูนย์ข ้อมูลสถานที่
ระบบนาทาง GPS บริการทางการเงิน
การดูแลสุขภาพ ยานยนต์ และค ้าปลีก

http://www.arobs.ro/

XLAB d.o.o.
XLAB d.o.o.
http://www.xlab.si/

สโลวีเนีย

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ทก
ี่ อ
่ ตัง้ ขึน
้ เมือ
่ ปี 2544
โดยมีฐานการปฏิบัตงิ านอยูท
่ ส
ี่ โลวีเนีย
ธุรกิจสาคัญของ XLAB
คือเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้
และระบบแบบกระจาย
Azetti Networks

Azetti Networks
http://www.azetti.com

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

สเปน

ื่ สารแบบกลุม
คือผู ้นาด ้านการให ้บริการระบบสอ
่ ใ
นรูปแบบ Push to Talk
ี
ผ่านบรอดแบรนด์ระดับมืออาชพ
บริการดังกล่าวคือเครือ
่ งมือทีเ่ หมาะอย่างยิง่ สาหรั
ื่ สารทันทีแบบกึง่ สองทิศทางผ่านระบบ
บการสอ
LTE, 4G, 3G, WiFi และดาวเทียม
โดยมีกลุม
่ เป้ าหมายเป็ นหน่วยปฏิบัตก
ิ ารการแพท
ย์ฉุกเฉินเบือ
้ งต ้น กองทัพ องค์กรห ้างร ้านต่าง ๆ
ตลอดจนสนามบินและธุรกิจโรงแรม
CogniCor

CogniCor Technologies
http://www.cognicor.com

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

สเปน

ื่ สารกับลูกค ้าเพือ
นาเสนอแพลตฟอร์มการสอ
่ สร ้า
งความเข ้าใจ (Cognitive Customer Interaction)
ซงึ่ ทางานโดยใชปั้ ญญาประดิษฐ์ (AI) ขัน
้ สูง
สาหรับธุรกิจการเงินและโทรคมนาคม
แพลตฟอร์มดังกล่าวจะชว่ ยประหยัดเวลาและแก ้
ื่ สาร
ไขปั ญหาต ้นทุนในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการสอ
ื่ สารโทรคมนาคม
กับลูกค ้าในธุรกิจการเงิน/สอ
ตลอดจนยกระดับความพึงพอใจของลูกค ้า

ื่ สาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
บริษทั
Incubout
http://www.incubout.com

ประเทศ

สเปน

หน่ วยธุรกิจย่ อย
บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

รายละเอียด
คือผู ้ให ้บริการชุดระบบ SaaS
สาหรับอีคอมเมิรซ
์ ทีช
่ ว่ ยให ้ธุรกิจเอสเอ็มอีสามาร
ิ
ถขายสนค ้าของตนผ่านทางเว็บไซต์อค
ี อมเมิรซ
์ ข
องตนเอง
Incubout
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เทคโนโลยีดังกล่าวจะชว่ ยให ้ร ้านค ้าสามารถบริห
ารกระบวนการอีคอมเมิรซ
์ ได ้ทัง้ ระบบ
พร ้อมทัง้ เพิม
่ ปริมาณการจัดสง่ ได ้สูงสุดที่ 2,000
รายการต่อวัน
คือผู ้บุกเบิก IoT
ึ
่
ระดับโลกซงเป็ นทีร่ ู ้จักอย่างกว ้างขวาง
และเป็ นรายแรกทีพ
่ ัฒนาเซนเซอร์ตรวจจับทีช
่ ว่ ย
เปิ ดการทางานของระบบปฏิบัตก
ิ ารต่าง ๆ
ในเมืองอัจฉริยะ
้
โดยใชเทคโนโลยี
ตรวจจับแบบไร ้สาย
ั จ
กาหนดนิยามใหม่ให ้กับวิธบ
ี ริหารจัดการการสญ
รในเมืองอัจฉริยะ
และการบริหารระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐานและทรัพย์
ิ
สนของอุตสาหกรรมดัง้ เดิม
ิ ใจดาเนินกา
พร ้อมกับชว่ ยให ้ลูกค ้าสามารถตัดสน
ิ ธิภาพ
รได ้อย่างมีประสท
โดยอาศัยข ้อมูลความรู ้แบบเรียลไทม์
Worldsensing

Worldsensing
http://www.worldsensing.
com

สเปน

Internet of
Things (IoT)

Nexus Group

Nexus Group
http://www.nexusgroup.c
om

Atticus Digital
http://www.atticusdigital.c
om/

สวีเดน

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์
ความปลอดภัย
ในโลกไซเบอร์
Internet of
Things (IoT)

สหราชอา
ณาจักร

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

ั
เป็ นบริษัทสร ้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสญ
ชาติสวีเดนทีก
่ าลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ั่ เพือ
โดยเป็ นผู ้พัฒนาโซลูชน
่ ความปลอดภัยและก
ารระบุตัวตน
เทคโนโลยีของเราชว่ ยให ้องค์กรต่าง ๆ
่ วามเป็ นดิจท
ได ้พัฒนากิจการของตนสูค
ิ ัลด ้วยวิธ ี
การทีป
่ ลอดภัย
้
ด ้วยการเปิ ดการใชงานอี
คอมเมิรซ
์ และธุรกรรมธน
่ งทางออนไลน์
าคารผ่านชอ
้
่ งทางออนไลน์สาหรับภาครัฐ
เปิ ดใชงานบริ
การชอ
ิ
บริหารจัดการสทธิก
์ ารเข ้าถึงทัง้ ทางกายภาพและ
ดิจท
ิ ัล ควบคุมการเข ้าถึงให ้ปลอดภัย
จัดเตรียมการ์ดเพือ
่ การเข ้าถึง
ื่ สารระหว่า
ดูแลความปลอดภัยของกระบวนการสอ
งสงิ่ ต่าง ๆ
Atticus คือบริษัทออกแบบโฆษณาเจ ้าของรางวัล
BAFTA ทีท
่ างานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ

เพือ
่ ปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดให ้ตรงกลุม
่ ลูก
ค ้าเป้ าหมาย Atticus
ี่ วชาญด ้านเทคโนโลยี VR
คือผู ้เชย
การผลิตวิดโี อในรูปแบบ 360˚ ภาพเคลือ
่ นไหว 3
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มิต ิ การถ่ายภาพ
ั
และการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชน
BuzzMyVideos

Buzz My Videos
http://www.BuzzMyVideos
.com

สหราชอา
ณาจักร

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

ื่ สารมวลชนแห่งอนาคตและเป็ นผู ้นา
คือบริษัทสอ
การปฏิวต
ั วิ งการบันเทิงระบบดิจท
ิ ัล
ซงึ่ ให ้บริการสร ้างสรรค์ คัดสรร เผยแพร่
และสร ้างรายได ้ให ้กับวิดโี อออนไลน์
โดยมีนวัตกรรมเทคโนโลยีทน
ี่ าข ้อมูลและการวิเค
้ บปรุงการผลิตเนือ
ราะห์มาใชปรั
้ หา
เพือ
่ สร ้างความบันเทิง
ื่ ดิจท
ดึงดูดและขยายฐานผู ้ชมสอ
ิ ัลทั่วโลก
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษทั

ประเทศ

หน่ วยธุรกิจย่ อย

รายละเอียด
Creativity Software (CS)

Creativity Software
http://www.creativitysoftw
are.net/

สหราชอา
ณาจักร

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

คือกิจการในสหราชอาณาจักรทีม
่ รี างวัลรับรอง
โดยเน ้นให ้บริการเทคโนโลยีบอกตาแหน่ง หรือ
Location Based Service (LBS) เป็ นพิเศษ
นับตัง้ แต่ปี 2547 เป็ นต ้นมา
ั่ ไปทั่วโลก
บริษัทได ้พัฒนาและสง่ มอบโซลูชน
้
เพือ
่ ใชในบริ
การเชงิ พาณิชย์ บริการฉุกเฉิน
้
และบริการด ้านการบังคับใชกฎหมาย
Intelligent Positioning คือบริษัทผู ้พัฒนา Pi
ึ่ เป็ นเทคโนโลยี SaaS ทีช
Datametrics ซง
่ นะรางวัล
สาหรับ Pi Datametrics

Pi Datametrics

สหราชอา
ณาจักร

บิ๊ กดาต ้าและค
ลาวด์

ิ ธิภาพสูง
เป็ นผลิตภัณฑ์ธรุ กิจอัจฉริยะทีใ่ ห ้ประสท
ระดับผู ้ประกอบการ โดยทางานในระบบคลาวด์
Intelligent Positioning รวบรวม เก็บบันทึก
และแจกจ่ายข ้อมูลเกีย
่ วกับการค ้นหาทั่วโลกนับล ้
าน ๆ รายการ
พร ้อมนาเสนอผ่านแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์อันเป็ น
ิ ธิข
กรรมสท
์ องเราเอง
ิ ธิภาพการแสดงผล
ลูกค ้าสามารถวิเคราะห์ประสท
ตลอดจนได ้รับองค์ความรู ้เพือ
่ ทีจ
่ ะนาข ้อมูลมาชว่
ิ ใจเกีย
ยในการตัดสน
่ วกับเว็บไซต์
เนือ
้ หาทางดิจท
ิ ัล และเทคโนโลยีของตน
Virtalis

Virtalis
http://www.virtalis.com

สหราชอา
ณาจักร

ื่ สารแห่ง
การสอ
อนาคต

คือบริษัทผู ้พัฒนาเทคโนโลยีความเป็ นจริงเสมือ
น (VR) และเทคโนโลยีการจาลองภาพขัน
้ สูง
บริษัทคือผู ้ให ้บริการระบบฉายภาพ VR 3 มิต ิ
ั่ VR บนเดสก์ท็อป โซลูชน
ั่ VR
โซลูชน
ทีส
่ ามารถเคลือ
่ นย ้ายได ้ และซอฟต์แวร์ VR
่ มบารุง
ตลอดจนการติดตัง้ ซอ
และการสนับสนุนอย่างครบวงจร
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