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LIST OF KOREAN COMPANIES
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC
Company
Công ty
LOTTE DATA
COMMUNICATION
COMPANY
LOTTE
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG
DỮ LIỆU
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MONITORAPP

ViaScope

Product/Service
Sản phẩm/Dịch vụ
SecuFy ViMS (Visitor
management system)

Webstie
https://www.ldcc.co.kr

SecuFy ViMS (hệ thống
quản lý khách truy cập)

Buyer Request
Yêu cầu của người mua
1. Wireless AP (Aerohive): reseller
2. Smart Entrance control system (SecuFy ViMS):
partners, end-user - ones who are interested in
entrance control security for building from outside,
car entrance etc. Partners that could cooperate
with ViMs (Smart gate, CCTV etc)
1. Wireless AP (Aerohive): đại lý bán lẻ
2. Hệ thống kiểm soát lối vào thông minh (SecuFy
ViMS): đối tác, người dùng cuối - những người
quan tâm đến an ninh kiểm soát lối vào được xây
dựng từ bên ngoài, lối vào xe hơi,... Đối tác có thể
hợp tác với ViMs (Cổng thông minh, CCTV, v.v ...)

APPLICATION INSIGHT
WAF, APPLICATION
INSIGHT SWG,
APPLICATION INSIGHT
SVA, AIONCLOUD

www.monitorapp.com

IPScan NAC, VIASCOPE
SmartIP

www.viascope.com

Information security buyer, app firewall reseller &
partner, looking for sold distributors in Vietnam
Bảo mật thông tin khách hàng, ứng dụng tường
lửa; đại lý bán lẻ & đối tác; tìm kiếm các nhà phân
phối bán tại Việt Nam
For customers - Network security, management,
security management
For end-user- information security security,
government office, bank, etc.
For reseller - solution, software reseller
Đối với khách hàng: bảo mật mạng, quản trị, quản
lý an ninh
Đối với người dùng cuối: bảo mật thông tin, văn
phòng chính phủ, ngân hàng, v.v.
Đối với đại lý bán lẻ: giải pháp, phần mềm đại lý
bán lẻ
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Anysell Co., Ltd.
Công ty TNHH Anysell
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AirCUVE

NPCore, Inc.

docuBLOCK : Document
leakage prevention solution

www.docublock.co.kr
www.anysell.net

docuBLOCK: giải pháp
phòng chống rò rỉ tài liệu

AirFRONT - Wireless Lan
(Wi-Fi) Security
Authentication
V-FRONT - Multi-Factor
Authentication
AirFRONT - Xác thực bảo
mật không dây Lan (Wi-Fi)
V-FRONT - Xác thực đa yếu
tố
ZombieZERO - security
solution designed to detect
and defend against
APT(Advanced Persistent
Threat) and Ransomware.

www.aircuve.com

WINS

SNIPER ONE - Next
Generation IPS / SNIPER
APTX - APT Response
System/
SNIPER BD1 - SIEM,

Đối với người dùng cuối: tổ chức, công ty đối phó
với sự phát triển công nghệ (R & D) hoặc tài liệu
mật.
Đối với các công ty đối tác có cơ sở hạ tầng dịch
vụ, công ty bảo mật và công ty quốc phòng
Resellers that deal with Security, network access
ahthentication software
Two factor authentication - Bank, etc.
Wifi wireless authentication - big companies
Người bán lại xử lý bảo mật, phần mềm xác thực
truy cập mạng
Xác thực hai yếu tố - Ngân hàng, v.v.
Xác thực không dây - các công ty lớn

npcore.com

For end-user- governemntal office, bank, big
companies
For partners- resellers that deal with information
security, APT agency
Đối với văn phòng chính phủ, ngân hàng, công ty
lớn
Đối với các đại lý đối tác liên quan đến bảo mật
thông tin, đại lý APT

ZombieZERO - giải pháp
bảo mật được thiết kế để
phát hiện và bảo vệ chống
lại APT (Mối đe dọa liên tục
nâng cao) và Ransomware.
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For end-user: organizations or companys dealing
with technology development (R&D) or confidential
documents.
For partner- companies that have service
infrastructure, security companies and defense
companies

www.wins21.co.kr

SI companies and distributors about cyber security
Các công ty SI và nhà phân phối về an ninh mạng

Security Information and
Event Management
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eGlobal Systems Co., Ltd

SNIPER ONE - IPS / SNIPER
APTX thế hệ tiếp theo - Hệ
thống phản hồi APT /
SNIPER BD1 - SIEM, Quản
lý sự kiện và thông tin bảo
mật
CubeOne : Column-level
www.eglobalsys.co.kr
Database Encryption
Solution
CubeOne: Giải pháp mã
hóa cơ sở dữ liệu cấp cột

For partners: companies that have database
competency, and have database engineer such as
Oracle
For end-user: bank, telecom companies,
governemt office etc.
For reseller & distributor: IT company, SI
companies (database competency and engineer
required)
Đối với các đối tác: các công ty có năng lực cơ sở
dữ liệu và có kỹ sư cơ sở dữ liệu như Oracle
Đối với người dùng cuối: ngân hàng, công ty viễn
thông, văn phòng chính phủ, v.v.
Đối với đại lý và nhà phân phối: công ty CNTT,
công ty SI (năng lực cơ sở dữ liệu và kỹ sư bắt
buộc)
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IJB Inc.

Qator Enterprise - Scurity &
Forensic Analysis System
SecuMaster - Live Forensic
Solution
Qatar Enterprise - Hệ thống
phân tích an ninh & pháp y
SecuMaster - Giải pháp
pháp y trực tiếp

www.ijbinfo.com

For reseller: ones that deal with security solution
Đối với người bán lại: những người đối phó với giải
pháp bảo mật
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JIRANSOFT

Secure Business Software
Platform

www.jiransoft.co.kr

Nền tảng phần mềm kinh
doanh an toàn

Field: IT > Information Security > End-point
security >
Information leakage prevention solution
For buyers: ones that need information leak
prevention solution for engloyees' PC (end-point),
public office, general private enterprise, financial
sector
For resellers: Solution Provider (information leak
prevention solution or information protection
solution seller)
Lĩnh vực: CNTT> Bảo mật thông tin> Bảo mật
điểm cuối>
Giải pháp phòng chống rò rỉ thông tin
Đối với người mua: những người cần giải pháp
phòng chống rò rỉ thông tin cho PC của doanh
nhân (điểm cuối), văn phòng công, doanh nghiệp
tư nhân nói chung, khu vực tài chính
Dành cho người bán lại: Nhà cung cấp giải pháp
(giải pháp phòng chống rò rỉ thông tin hoặc người
bán giải pháp bảo vệ thông tin)

11

JiranSecurity Co., Ltd.
Công ty TNHH
JiranSecurity

SaniTox - Convergence
Technologies
Mail Security / Document
Security / Mobile Security

https://en.jiransecurity.com/ For partners: government office, bank, media
companies, companies that need security solution
For reseller: ones that deal with security solution
Đối với đối tác: văn phòng chính phủ, ngân hàng,
công ty truyền thông, công ty cần giải pháp bảo
mật
Đối với người bán lại: những người đối phó với giải
pháp bảo mật

SaniTox - Công nghệ hội tụ
Bảo mật thư / Bảo mật tài
liệu / Bảo mật di động
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Kornic Glory

TESS TMS - Cyber Threat
Management System
providing proactive
protection
TESS AirTMS - Wireless
intrusion prevention system

www.kgornicglory.co.kr

For reseller: Wifi security, wireless security,
government office, and threat management
system department in national agency
For reseller: companies that sell product to
government or big companies

with advanced technology
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Fasoo.com, Inc

TESS TMS - Hệ thống quản
lý mối đe dọa trên mạng
cung cấp sự bảo vệ chủ
động
TESS AirTMS - Hệ thống
phòng chống xâm nhập
không dây với công nghệ
tiên tiến
Enterprise DRM - protect
sensitive documents
persistently on any device
at any time
SPARROW - Sparrow
application security suite
Wrapsody - file-level
content management,
collaboration, and security

Dành cho người bán lại: Bảo mật Wifi, bảo mật
không dây, văn phòng chính phủ và hệ thống quản
lý mối đe dọa trong cơ quan quốc gia
Đối với người bán lại: các công ty bán sản phẩm
cho chính phủ hoặc các công ty lớn

www.fasoo.com

Enterprises that are interested in security, SI
companies, reseller
Các doanh nghiệp quan tâm đến an ninh, công ty
SI, người bán lại

Enterprise DRM - bảo vệ tài
liệu nhạy cảm liên tục trên
mọi thiết bị bất kỳ lúc nào
SPARROW - Bộ ứng dụng
bảo mật Sparrow
Wrapsody - quản lý nội
dung cấp độ tệp, cộng tác
và bảo mật
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HANDREAMNET CO.,LTD
CÔNG TY TNHH
HANDREAMNET

SG Security Switch - SG
Security Ethernet Switch
VIPM(Visual IP Manager) hardware platform of IP
management solution
Công tắc bảo mật SG - Bộ
chuyển mạch Ethernet bảo
mật SG

www.handreamnet.com

NI / SI companies handling network, and network
related
Các công ty NI / SI xử lý mạng và mạng liên quan

VIPM (Visual IP Manager) nền tảng phần cứng của
giải pháp quản lý IP
15

HancomGMD

MD-LIVE - forensic software
for the live data extraction
and analysis
MD-NEXT - forensic
software for the data
extraction of mobile devices
MD-RED - forensic software
for the recovery, analysis
and reporting of data
MD-LIVE - phần mềm pháp
lý cho việc trích xuất và
phân tích dữ liệu trực tiếp
MD-NEXT - phần mềm
pháp lý cho việc trích xuất
dữ liệu của thiết bị di động
MD-RED - phần mềm pháp
y phục hồi, phân tích và
báo cáo dữ liệu

www.hancomgmd.com

For reseller- Mobile/digital forensics reseller
For end-user- mobile/digital forensic service
organizations
Dành cho người bán lại- Đại lý bán lẻ điện thoại di
động / kỹ thuật số
Đối với các tổ chức dịch vụ pháp lý di động / kỹ
thuật số cho người dùng cuối

