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Hyper-V, Acropolis และ KVM
 ยัภดอลป acitnehtuA rotcaF owT ะลแ lortnoC sseccA ยวด -
tion DualShield, SafeNet และ Radius

 ดวาลคบบะรบัรงอร Azure และ AWS
 Seamless UX  ,SOi ot ,®caM dna ,xuniL ,swodniW บัรงอร 
Android, and Windows Phone, to Thin Client, Chromebook™, 
Raspberry Pi, and more.
 

Video Wall with Endless Possibilities
Userful Corporation is one of the world's 
leading infrastructure software companies 
that make it simple and affordable for 
organizations to drive and centrally 
manage intelligent displays. Userful 
supports centrally powered displays from 
video walls to touch-screens to desktops 
and beyond with exceptional perfor-
mance, unique flexibility and the lowest 
cost on the market. Userful is the trusted 
provider of over 1 million displays in over 
100 countries.

Genie-Branch a branch less banking application
Genie-Teller a branch efficiency and paperless banking application
Genie-Wallet a digital wallet solution
Genie-Mobile a mobile banking application
Genie-Bot an artificial intelligence, deep-learning chatbot

  Genie-Transformation is an Open API Omni 
  ChannelBusiness Transformation Platform. 
  It is a low-code application development 
platform designed to help enterprises transform their legacy 
systems into future ready digital solutions. 
 The platform offers enterprises a cutting edge approach
to building digital solutions. It provides unique capabilities that
provide agility, flexibility and scalability while building any type
of digital solutions. Digital Platform offers enterprises a cutting 
edge approach to building digital solutions.
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