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HOT NEWS

Ngày hội gia đình Family’s Day 
2017 là sự kiện được tổ chức 
nhân dịp Trung thu dành cho các 
Runner và gia đình tại văn phòng 
Hà Nội. Sự kiện ngày 30/9 đã thu 
hút gần 150 bố mẹ và các bé 
tham dự với nhiều nội dung hấp 
dẫn như làm bánh trung thu lạnh, 
trao thưởng cho các bé có 
thành tích tốt, chú hề vặn bóng, 
cầu trượt, nhà bóng,..Đây cũng 
là dịp để các gia đình nhỏ giao 
lưu, thêm hiểu nhau và gắn bó 
hơn. 

Ngày 15/9/2017, GMO Internet và 
GMO-Z.com RUNSYSTEM chính 
thức công bố mã nguồn mở “Hệ 
thống bán vé điện tử và phòng 
chống chuyển nhượng vé trái 
phép (resale deterred ticket)”. 
Đây là giai đoạn thứ 4 nằm trong 
Dự án cung cấp mã nguồn mở 
GMO Blockchain – một chương 
trình sử dụng công nghệ 
Blockchain được GMO Internet 
công khai là mã nguồn mở. 

Infinity Tech Seminar lần thứ 4 với 
chủ đề Pratical Experienced 
Sharing đã được tổ chức thành 
công với sự hợp tác của GMO-Z.-
com RUNSYTEM và AI&T vào 
ngày 9/10/2017. Tại đây các diễn 
giả đã trao đổi kiến thức, chia sẻ 
kinh nghiệm giúp các nhà phát 
triển phần mềm có một cách 
nhìn đúng đắn và hướng giải 
quyết tốt hơn trước những khó 
khăn, thách thức trong việc 
quản lý dữ liệu, bảo mật thông 
tin, nâng cao trải nghiệm của 
người dùng, tăng tốc hệ thống,... 

GMO-Z.com RUNSYSTEM đã góp 
mặt trong Chương trình Hợp tác 
Công nghệ thông tin 2017 của 
Việt Nam – Hàn Quốc vừa diễn ra 
tại Hà Nội từ ngày 11 – 13/9/2017. 
Trong khuôn khổ chương trình, anh 
Nguyễn Tấn Minh – Phó Giám đốc 
Công ty và anh Lê Quang Trung – 
Trưởng Bộ phận Phần mềm đã giới 
thiệu về các dịch vụ, các công 
nghệ mới mà công ty đang phát 
triển đến các doanh nghiệp và 
khách hàng tiềm năng của Hàn 
Quốc. 

Mini Programing Contest tháng 9 
là bài thi "chào hàng" cho chủ đề 
Artificial Intelligence. Qua bài thi 
lần này Runners đã học cách giải 
quyết vấn đề hiệu quả nhất 
trong một thời gian ngắn nhất, 
giúp ích rất nhiều cho Runners 
trong công việc thực tế hàng 
ngày. 

TIN TỨC

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

Chiều ngày 16/09/2017, tại trường Đại học Công nghiệp 
thực phẩm Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Lễ Gala chào đón 
tân sinh viên của khoa Công nghệ thông tin. Anh Phạm Vĩnh 
Ngọc – Giám đốc Chi nhánh HCM đại diện các doanh 
nghiệp lớn tại HCM tham gia chương trình và tài trợ 10 suất 
học bổng vượt khó trị giá 10 triệu đồng cho các bạn tân sinh 
viên năm 2017.
 
Tại buổi lễ, anh Phạm Vĩnh Ngọc cũng chia sẻ với các bạn 
sinh viên những thông tin chung và định hướng phát triển 
của GMO-Z.com RUNSYSTEM, trong đó anh cũng đặc biệt 
nhấn mạnh mong muốn trong thời gian tới sẽ có những hoạt 
động tập trung đầu tư hơn nữa vào thế hệ trẻ. Qua sự kiện 
lần này, hy vọng mối quan hệ giữa công ty và nhà trường sẽ 
ngày càng khăng khít hơn và kết nối được thêm nhiều bạn 
sinh viên gắn bó với công ty hơn nữa. 

GMO-Z.com RUNSYSTEM trao học bổng cho sinh viên
trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Hồ Chí Minh 

Số ra ngày 10/10/2017
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Comming UpEvent
Ngày Thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam 20/10 đang đến gần, cùng 
chờ đón thật nhiều điều bất ngờ và 
thú vị mà các chàng trai của GMO-Z.-
com RUNSYSTEM sẽ trao gửi cho nửa 
kia thế giới nhé. 

SV Ecom sẽ chính thức khởi động vào 
ngày 26/10 tại Hội trường C2 Đại học 
Bách khoa (Hà Nội). Ngoài những lợi 
ích trực tiếp mang đến cho các bạn 
sinh viên tham gia, đây cũng là cơ hội 
tốt để quảng bá thêm về thương hiệu 
Z.com đến với giới trẻ. 

GMO-Z.com RUNSYSTEM Badminton 
Championship đã chính thức trở lại và 
“lợi hại” gấp đôi. Với quy mô và sự đầu 
tư lớn, giải đấu mùa thu lần này hứa 
hẹn sẽ đem đến nhiều trận cầu kịch 
tính cho khán giả. 

Smile’s
Star

OF MONTH
QUOTE
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box

“Để giữ được niềm vui bạn phải chia sẻ nó. Hạnh 
phúc chào đời đã là anh em sinh đôi” –

   _Lord Byron_

“Hãy luôn là người có trách nhiệm đối với công việc và 
team của mình cho đến ngày làm việc cuối cùng tại bất 
kỳ nơi đâu :). Bàn giao công việc đầy đủ, đừng quên 
chào tạm biệt mọi người và hẹn ngày tái ngộ với 1 trạng 
thái tuyệt vời hơn nhé các tình yêu <3”.

PRO
JECT STORY 

Họ tên: Nguyễn Văn Hiền

Team: SE – Tokyo Branch

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Nhật

Ngôn ngữ (lập trình) : “Mịn” nhất là 
.Net, Java, chưa bằng là PHP, IOS, 

Android.

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

Từ một người ngại ngùng mỗi khi giao tiếp bằng tiếng 
Nhật, chàng trai năm ấy giờ đây đã có vợ hiền con 
ngoan, và tất cả đều mang quốc tịch Nhật. 5 năm kể 
từ ngày ở Nhật, Nguyễn Văn Hiền đi lên với khởi điểm 
tiếng Nhật chưa trôi chảy, technique chưa “mịn”, 
nhưng với sự bền bỉ và nỗ lực hơn người, anh đã thực 
sự biến cái tưởng như không thể thành có thể. 

Ở anh mọi người luôn thấy được sự nhiệt tình và phấn 
đấu không ngừng. Khởi đầu dự án khi nhiều thông tin 
còn chưa thực sự nắm vững? Không phải là vấn đề! 
Người khác làm được thì Hiền cũng tự tin là mình sẽ 
làm được và tập trung hết sức để tìm hiểu. Chính vì 
những mặt đáng quý đó mà bất cứ dự án nào anh 
tham gia với vai trò BrSE cũng nhận được rất nhiều lời 
khen từ phía khách hàng. Sự nhạy cảm, thông minh và 
chăm chỉ đã giúp anh bắt nhịp được cùng khách 
hàng nhanh nhất có thể và đáp ứng tối đa yêu cầu 
mà dự án đưa ra. 

Dành hết tâm sức cho công việc, thẳng thắn trao đổi 
mọi vấn đề khiến nhiều người mới tiếp xúc còn nghĩ 
anh hơi "bỗ bã" nhưng ẩn sâu trong anh vẫn là chàng 
trai sống kín đáo và đầy nội tâm. Chàng trai năm ấy 
đã dũng cảm làm quen với cô gái xứ hoa anh đào để 
rồi sự dũng cảm ấy đã đơm hoa kết trái thành một tổ 
ấm và 2 thiên thần nhỏ xinh. Bước sang năm thứ 5 gắn 
bó cùng công ty, mong anh vẫn luôn giữ ngọn lửa 
nhiệt tình, nhiệt huyết ấy làm kim chỉ nam trên những 
chặng đường sắp tới.

Dự án Gene đạt điểm hài lòng cao
và nhận nhiều lời khen từ khách hàng 

Dự án Gene được triển khai trong gần 3 tháng với sự tâm 
huyết của tất cả thành viên trong team do chị Nguyễn Thị 
Thanh Thảo (chi nhánh HCM) làm PM đã nhận được rất 
nhiều lời khen từ phía khách hàng. 97 điểm hài lòng là con 
số ghi dấu nhiều nỗ lực và quyết tâm của cả team.

Sản phẩm được đặt hàng là một ứng dụng game đua 
ngựa dành cho trẻ em sử dụng framework VueJS. Game 
được xây dựng trên nền tảng web, có khả năng tương 
thích mọi trình duyệt và mọi loại smartphone, tạo sự thuận 
tiện cao cho đối tượng khách hàng lớn.

Với đối tượng là khách hàng Nhật Bản yêu cầu rất cao về 
chất lượng, đội ngũ nhân sự thực hiện dự án đã cố gắng 
rất nhiều, nhận được nhiều lời khen về developer, QA và 
BrSE. Dự kiến trong thời gian tới, phía khách hàng vẫn sẽ 
yêu cầu giúp đỡ và hợp tác trong các dự án tiếp theo. 

Số ra ngày 10/10/2017


