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Tín hiệu tốt trong hợp tác giữa doanh 
nghiệp Việt Nam – Nhật Bản
Chiều 30/08/2017, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã tham dự 
buổi Gặp gỡ, giao lưu giữa doanh nghiệp Hà Nội, Việt 
Nam - Fukuoka, Nhật Bản tại Hà Nội. Sự kiện do tỉnh 
Fukuoka Nhật Bản phối hợp với Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm tạo cơ hội 
trao đổi thông tin và tìm kiếm đối tác tiềm năng trong 
lĩnh vực IT và nhà hàng, thực phẩm của doanh nghiệp 
2 nước. Tham gia buổi giao lưu, đại diện GMO-Z.com 
RUNSYSTEM cùng với gần 30 doanh nghiệp đến từ Hà 
Nội và Nhật Bản đã trao đổi những tiềm năng, thế 
mạnh và lĩnh vực mong muốn hợp tác, cũng như nhu 
cầu đầu tư của doanh nghiệp hai nước theo hình thức 
B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp). 

Đặc biệt, sáng ngày 31/8 trong khuôn khổ chương trình, 
đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản đã có chuyến thăm 
văn phòng GMO-Z.com RUNSYSTEM tại Hà Nội để trao 
đổi sâu hơn về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực sản 
xuất phần mềm và các giải pháp CNTT. 

HOT NEWS

Trong khuôn khổ cuộc thi 
“Runners’s Color”, Tenten 
đã có cú bùng nổ phong 
cách khi tổ chức “Người 
phán xử ngoại truyện: 
Tenten thị” vào ngày 30/8.

Mini Programing Contest 
tháng 8 là bài toán nhẹ 
nhàng về Regular Expres-
sions (Biểu thức chính quy - 
Regex), ghi dấu sự “lên 
ngôi” của Hochiminh 
Branch với 3 giải thưởng 
đều thuộc Runners của chi 
nhánh: Nhâm Ngọc Lý 
Ngân, Nguyễn Quốc Hùng 
và Văn Công Tú. 

Sau 10 năm thành lập, Chi 
nhánh Tokyo đang từng 
bước phát triển, gặt hái 
được nhiều thành công và 
dần khẳng định được vị trí 
quan trọng của mình trên 
bản đồ chiến lược của 
GMO-Z.com RUNSYSTEM. 

Dịch vụ Khảo sát thị trường 
trực tuyến InfoQ.vn đã 
bước sang tuổi thứ 6 với 
thành tích là trang khảo sát 
lớn nhất Việt Nam với hơn 
400.000 thành viên.

Chi nhánh Đà Nẵng vừa 
tròn 05 năm thành lập. 
Trong suốt 5 năm qua, 
chi nhánh Đà Nẵng đã 
có nhiều thành tích 
đóng góp cho sự phát 
triển chung của 
GMO-Z.com RUNSYS-
TEM. 

NEWS

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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Comming UpEvent
Đến hẹn lại lên, ngày hội Gia đình - Family 
day dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối 
tháng 9, hứa hẹn phá cỗ Trung thu “linh 
đình” cùng các bé và trao thưởng cho 
những bé có thành tích xuất sắc trong 
năm học vừa qua.
 
Chương trình Hợp tác CNTT 2017 Việt Nam 
– Hàn Quốc được tổ chức từ ngày 
11-13/9/2017 nhằm trao đổi kinh nghiệm 
kinh doanh của các doanh nghiệp ICT Việt 
Nam và Hàn Quốc, góp phần tăng cường 
mối quan hệ hiểu biết Việt Nam và Hàn 
Quốc. 

Chương trình “Sinh viên khởi nghiệp với 
thương mại điện tử” (SV-ECOM 2017) là 
chương trình có sự tham gia tổ chức của 
Z.com và sự bảo trợ của Hiệp hội Thương 
mại Điện tử Việt Nam (VECOM), sẽ được 
chính thức bắt đầu vào ngày 10/10/2017. 

Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật toàn công ty lần 
2 năm 2017 sẽ được tổ chức vào ngày 
22/9/2017 

Smile’s
Star

    STORY
PROJECT

CONFESSION BOX

Anh Vinh JAVa HCM ơi em dính rồi 
.........................................................
..................................................... 
bug nhiều quá giờ sao anh!!!

 Vì lo trong trái tim Thư Bé đã có ai. 
Nhưng nếu yêu Thư Bé là sai thì anh 
đây không cần đúng.

Emmmmm!!! Bước chậm thôi, 
để anh chàng hào hoa con 
theo kịp nhé :D

Hơn 2 năm gắn bó cùng GMO-Z.com 
RUNSYSTEM, chàng trai độc thân Đại Vũ 
ngày nào giờ vẫn còn lẻ bóng. Dài ngày 
OT rồi lại làm thêm giờ, tình yêu với công 
việc của Đại Vũ vẫn đang từng ngày làm 
lu mờ tình yêu đời thường. Vũ dễ gây 
“cảm nắng” với đồng nghiệp nhờ sự 
nhiệt tình giúp đỡ không chỉ với các 
Runner mà còn với tất cả các member 
khác tại đơn vị mà anh đi onsite. 
 
Từ một “thanh niên cứng” trầm tính, khép 
kín, giờ đây Vũ đã có sự “lột xác” ngoạn 
mục khi độ “lầy” đã được trui rèn hơn nhờ 
tập thể anh em trong team. Và đỉnh cao 
của diện mạo mới là vai diễn trong vở 
kịch ngày du lịch cùng chi nhánh Hồ Chí 
Minh. Rụt rè qua đi, liệu tình yêu sẽ có đến 
với Đại Vũ trong năm tới này? Cùng chúc 
cho Đại Vũ sẽ có một năm tiếp đến thật 
nhiều thành công, đạt kết quả cao trong 
kỳ thi năng lực tiếng Nhật sắp tới nhé! 

Lý lịch trích chéo:

VÕ ĐẠI VŨ
Vị trí: PG “cứng”   

Chi nhánh: Hồ Chí Minh

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.

Thành tích: 
“Best Runners 4 May” năm 2017; 

App nhận diện các loài hoa đạt 98 điểm hài lòng
từ phía khách hàng
Trong vòng 01 tháng, với sự nỗ lực của team AI (tại 
Tokyo và Hà Nội) do anh Nguyễn Văn Hòa (Chi 
nhánh Tokyo) là PM, ứng dụng nhận diện các loài 
hoa dựa trên ảnh chụp đã nhận được sự đánh giá 
cao từ phía khách hàng. Ứng dụng này được phát 
triển nhằm giúp con người có thể giải tỏa mọi thắc 
mắc khi “chiêm ngưỡng” một loài hoa đẹp. Chỉ cần 
truy cập ứng dụng và chụp hình hoa, tên loài hoa sẽ 
được hiển thị ngay sau khi tấm hình hiện ra. Hiện tại, 
ứng dụng đang nhận biết được khoảng 500 loài 
hoa. Dự kiến trong thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục 
phát triển để gia tăng số lượng các loài hoa được 
nhận diện. Đây là một trong các ứng dụng sử dụng 
công nghệ AI – một trong các xu hướng công nghệ 
mà công ty đang chú trọng phát triển.

“Khác biệt giữa người thành công và người khác không phải là sức mạnh, 
kiến thức mà là ý chí”

OF MONTHQUOTE
 - Vince Lombardi - 
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