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Tối ngày 25/10, trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế về Đô thị 

thông minh 2017 và Ngày CNTT Nhật Bản 2017 lần thứ 11 diễn ra 

tại TP HCM, GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục được Hiệp hội Phần 

mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) bình chọn nằm trong 

Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam. 

Với đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm, hiểu biết đa nghiệp 

vụ chuyên ngành, tâm huyết, sáng tạo và tài năng, GMO-Z.com 

RUNSYSTEM đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong 

lĩnh vực CNTT. Bên cạnh việc sử dụng các ngôn ngữ lập trình và 

database thông dụng, công ty còn tiên phong ứng dụng các 

công nghệ mới với nhiều tính năng ưu việt. Đặc biệt, IoT, VR, AI là 

các công nghệ được công ty đầu tư cả về sức lực và vật lực, 

hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng nhiều sản phẩm phần 

mềm đóng gói hữu ích dựa trên các nền tảng công nghệ này. 

Việc 2 năm liên tiếp lọt top “50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu 

Việt Nam” là minh chứng cho sự thành công của GMO-Z.com 

RUNSYSTEM khi luôn kiên định theo giá trị cốt lõi của doanh 

nghiệp đó là “We work for your smile”. Giải thưởng này cũng là 

sự khẳng định những giá trị thiết thực mà công ty đang nỗ lực 

mang lại cho khách hàng, người dùng cũng như các thành viên 

trong công ty.

GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục lọt Top
50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2017
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GMO-Z.com RUNSYSTEM và VFF đã chính thức “bung lụa” dịch vụ bán vé 

bóng đá online tại địa chỉ https://ticketonline.vff.org.vn và https://vebong-

da.vff.org.vn. Chào tạm biệt với vé chợ đen, giờ đây người hâm mộ môn thể 

thao vua sẽ không còn nỗi lo vé độn giá mà chỉ cần vài cú click là 

đã có ngay vé trong tay.  

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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SV-Ecom 2017 đã chính thức “khai pháo” với Lễ phát động được tổ 

chức trang trọng tại Hội trường Thư viện Đại học Bách khoa (HN). 

Vang xa trên nhiều kênh truyền thông như VTV, VTC, VITV, VOV TV, Dân 

trí, ICT News, VnMedia, Sinh viên Việt Nam … SV-Ecom 2017 được dự 

báo là cái tên “hot” nhất mùa này với cộng đồng các bạn sinh viên 

trẻ yêu thích công nghệ và kinh doanh.

2 “anh em ruột” là fanpage GMO-Z.com RUNSYSTEM và GMO-Z.com 

RUNSYSTEM Recuitment đã chính thức “tiểu phẫu” để hợp lại làm một 

vào ngày 31/10 vừa qua. Hy vọng rằng việc hợp nhất 2 fanpage sẽ 

giúp các fan hâm mộ trong và ngoài công ty dễ dàng hơn trong việc 

theo dõi tổng hợp các thông tin chung, các thông báo cũng như thông 

tin tuyển dụng từ GMO-Z.com RUNSYSTEM.
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Không quá nhiều nhưng mà “chất”, đó chính là tâm niệm của các anh em khi dành tặng bất ngờ 

20/10 dành cho 1 nửa “thùy mị” của công ty. Văn phòng GMO-Z.com RUNSYSTEM từ Nam ra Bắc, 

từ Việt Nam đến Nhật Bản đều ngập tràn những hành động “ngọt như mía lùi” của cánh mày râu. 

Những tiếng cười sảng khoải và sự thích thú tột độ hiện trên khuôn mặt chị em khi được làm khán 

giả chiêm ngưỡng những giây phút “xuất thần” trên sân khấu của dàn Hoa nam chính là lời cảm 

ơn tới tình cảm mà phái mạnh dành cho các chị em. 

Nhờ đội ngũ “gián điệp” và đông đảo anh chị em Runners tại văn phòng Hà Nội, bất ngờ 

nhỏ xinh đã được tổ chức thành công vào đầu giờ sáng ngày 27/10 dành tặng sinh nhật 

Đại boss Ngô Văn Tẩu. Những giọng ca “sắp hay” đã khoe giọng qua ca khúc “Anh sếp 

em number 1” trong sự “rưng rưng” hạnh phúc của chính chủ và Runners tại văn phòng. 

Từng lời chúc ngọt ngào cũng được gửi đến boss qua clip mà team PR đã dày công 

“lượm lặt”. Chốt lại các lời chúc được gửi đến Đại boss nhiều nhất đó là: Chúc anh tuổi 

mới đẹp trai, phong độ và  lương thưởng nhân viên mỗi ngày 1 tăng.

Những tay vợt của CLB Cầu lông đã trở lại và lợi hại gấp ngàn lần mùa giải trước với 

GMO-Z.com RUNSYSTEM Badminton Championship Fall 2017. Sau 1 thời gian im ắng, các 

tay vợt đã có cơ hội “kiểm thử” trình độ. Kết quả không quá bất ngờ của mùa giải lần 

này là động lực để các thành viên CLB miệt mài luyện tập hơn nữa trong thời gian tới.

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

Sau nhiều ngày dài gắn thân mình vào máy tính, Runners chi nhánh Hồ Chí Minh đã có dịp 

“quẩy” hết cỡ với chuyến Teambuilding Bến Tre. Dù biết đi đâu không quan trọng, miễn là 

mình đi bên nhau, nhưng Bến Tre cũng là một miền đất hứa cho sự “quẩy” không mệt mỏi 

của anh chị em chi nhánh Hồ Chí Minh với game lội nước bắt cá kèo, đổ bánh xèo, đạp xe 

đạp vượt sông,… Mong rằng sẽ có thêm nhiều chuyến đi nữa để các Runner ngày 

càng gắn kết hơn và tiếp thêm nhiều năng lượng để làm việc hăng say hơn.

NEWS
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EVENTSCOMING UP 

“Hãy trung thực trong những việc nhỏ
 bởi sức mạnh của bạn nằm ở đó”

Mother Teresa  

Z.com sẽ tiếp tục xuất hiện trong các chuỗi 

các sự kiện offline "Sinh viên với Thương mại 

điện tử 2017" (SV-Ecom 2017) tại các trường: 

Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế quốc 

dân, Đại học Kinh doanh và Công nghệ.

Chi nhánh Tokyo trong tháng 11 sẽ trình làng 

một Seminar mới toanh giới thiệu về các dịch 

vụ offshore của công ty đến với các doanh 

nghiệp IT Nhật Bản. Với quy mô 100 khách 

mời, hy vọng rằng Runners Tokyo sẽ đánh bắt 

được thêm những dự án mới về cho anh em 

nơi hậu phương.

1 2

3 Z.com sẽ tham gia Vietnam Web Submit 

2017 tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8/12 sắp 

tới. Chương trình hứa hẹn sẽ mở ra những xu 

thế, hướng đi mới cho ngành công nghiệp 

Web trong tương lai nói chung và những cơ 

hội mới cho Z.com nói riêng.

4

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

QUOTE OF MONTH

Một sự kiện “to to” và hoành tráng sẽ

được gửi đến toàn thể Runners Hà Nội

vào tháng 11 này? Hãy cùng chờ đón

Teambuilding do đơn vị BSD (Bán sữa dê) 

đăng cai vào ngày 20/11 nhé!
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 Mỗi ngày khi Runners lũ lượt ra về và văn phòng chìm dần

 vào bóng tối, chỉ còn tiếng chuông reo và trả lời của bộ 

 phận trực tổng đài 24/24 phía Tenten & Z.com Group, 

 anh PhongNV vẫn ngồi lại code mê mải. Nhiều khi Runners

 khác còn tưởng nhầm là anh “nghiện” OT, rồi lại tặc lưỡi

 cám cảnh cho chị vợ và 2 đứa bé đang chờ anh ở nhà.

 Nhưng sự thực thì làm gì có ai lại “ham mê” ngược đãi thời 

 gian nghỉ ngơi của mình. Ngày đi làm, tối về cùng vợ con, 

 anh Phong chỉ có mong ước cháy bỏng là ngày mai sẽ OT ít

 đi 1 tẹo, về nhà sớm hơn 1 tí.

 Được đồng nghiệp yêu mến bởi sự trách nhiệm trong  công

 việc và những nỗ lực không mệt mỏi cho các task chung

 của team, Văn Phong là team leader được giao quản lý

 nhiều dự án quan trọng của công ty trong đó có dự án

 Labo với khách hàng Nhật Bản đã duy trì được gần 5 năm.

 Hơn 06 năm gắn bó, 03 lần nhận được danh hiệu

 Nhân viên xuất sắc, những gì Văn Phong cống hiến thật

 khó có thể kể hết. 

 Chúc cho người anh hiền lành của team sẽ gắn

 bó lâu dài hơn nữa cùng công ty, hoàn thành được dự định

 xây nhà trong năm sau và sẽ tuyển thêm được nhiều

 hậu duệ “cân team” mới để anh được về nhà sớm hơn. 

- Tên khai sinh: Nguyễn Văn Phong

- Thông số gia đình: 1 vợ 2 con 

- Đặc điểm nhận dạng trong team:

  “Thánh OT, Thánh cân team”

LÝ LỊCH XOAY TRÒN:

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

HUMAN OF SMILE
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PROJECT
Dự án CRM mới về với công nhân code

CONFESSION BOX
Dự án mới toanh theo đơn đặt hàng của một ngân
hàng quốc tế đã được “đánh bắt” về cho anh em và 
dự kiến sẽ kick-off vào trung tuần tháng 11/2017.
Dự án mới làm về hệ thống Customer Relationship 
Management (CRM) và ứng dụng Android cho đội 
ngũ Sales. Sử dụng ngôn ngữ .NET và Java Android, dự 
án đã tạo công ăn việc làm cho hơn 10 Runners với sự 
dẫn dắt của anh QuangVV. Theo nhận xét ban đầu, 
dự án lần này sẽ tiêu tốn khá nhiều nơ-ron trí não của 
anh chị em trong team do có nhiều nghiệp vụ phức 
tạp, tính logic cao. Mặt khác, do đây là dự án làm cho 
ngân hàng quốc tế nên tính bảo mật và hiệu năng 
cũng yêu cầu rất chặt chẽ. Bên cạnh đó, đây là hệ 
thống sẽ sử dụng trên máy tính bản 10 inch và giao 
diện trực quan để đội ngũ sales thuận tiện hơn trong 
việc tư vấn khách hàng. Chúc anh em offshore sẽ “xử” 
đẹp dự án lần này và sẽ có thêm nhiều dự án to và 
“ngon” hơn nữa trong thời gian tới!

“Em gì mái mưa nhìn xinh xinh lạ lạ
  ở bên nhóm HR có FB k:)))
  Chị Dung tình hình là rất "lười" dẫn
  các e xinh xinh sang bên BSD
  giới thiệu :(“

“Anh Vinh ơi, anh lạnh lùng quá làm
  con tim em đau nhói, ánh mắt ấy,
   gương mặt không nụ cười ấy...
     đừng nhìn em nữa...”

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