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HOT NEWS

Toàn cảnh dịch vụ Offshore của GMO-Z.com RUNSYSTEM
từ Việt Nam tới Nhật Bản

Ngày 27/11 vừa qua, chi nhánh GMO-Z.com RUNSYSTEM 

tại Tokyo, Nhật Bản đã tổ chức thành công buổi hội thảo 

giới thiệu về dịch vụ Offshore của công ty đến gần 20 doanh 

nghiệp Nhật Bản. Hội thảo do GMO-Z.com RUNSYSTEM phối 

hợp với Công ty Grrow tổ chức tại trụ sở của 

GMO Internet Group – Tòa nhà Cellurian Tower. 

Hội thảo với chủ đề “Sử dụng Lab Offshore để phát triển và ứng dụng các kỹ thuật mới” đã 

mang đến cái nhìn toàn diện về nguồn lực và tiềm năng khối dịch vụ Offshore của

GMO-Z.com RUNSYSTEM qua những thước phim năng lực sinh động.

Để các doanh nghiệp Nhật Bản hiểu thêm sâu hơn về nguồn lực và kế hoạch phát triển của 

công ty, hội thảo cũng đã tổ chức phiên tọa đàm với các diễn giả uy tín là anh Nguyễn Tấn 

Minh – Phó Giám đốc GMO-Z.com RUNSYSTEM, anh Tô Mạnh Cường – Giám đốc chi nhánh 

GMO-Z.com RUNSYSTEM tại Nhật Bản, anh Matsubara Yoshiharu – Phụ trách kỹ thuật 

GMO-Z.com RUNSYSTEM tại Nhật Bản, anh Mikami Kentaro – Đại diện công ty Grrow. Tọa đàm 

xoay quanh nội dung về dịch vụ Offshore với khả năng thực hiện công nghệ cao như 

Block chain, AI, IoT,.. 

Việc tổ chức thành công hội thảo “Sử dụng Lab Offshore để phát triển và ứng dụng các kỹ 

thuật mới”, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều hơn nữa những cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp 

Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và phát triển phần mềm. 

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 

tìm kiếm câu trả lời trong việc 

xây dựng thương hiệu, Hiệp hội 

Thương mại điện tử Việt Nam 

(VECOM) phối hợp với Sở Công 

Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Quản trị thương hiệu 

và thúc đẩy bán hàng trực tuyến” tại khách sạn One Opera Đà 

Nẵng. Nhiều diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực Thương mại điện tử, 

Công nghệ thông tin và Online Marketing, ... đã tụ hội và đem đến 

nhiều kiến thức, thông tin “siêu hot” cho các doanh nghiệp. Anh Trần 

Đức Tâm – Đại diện Z.com cũng có phần chia sẻ các xu hướng mới 

để thúc đẩy bán hàng trực tuyến. 

Đến giờ măm măm thì nên ăn gì? Đến giờ măm măm 

bật lẹ AI Măm lên cùng xem nào! Vừa qua GMO-Z.com 

RUNSYSTEM đã bắt tay với Neos VietNam hoàn thành 1 

app siêu “khủng” mang tên AI Măm. AI Măm là “con 

cưng” đầu tiên trong làng công nghệ Việt Nam ra đời 

với điểm cộng vượt trội là sử dụng trí tuệ nhân tạo AI 

(artificial intelligence). Tự động trả lời, tự động cập 

nhật, tự động phân loại các món ăn theo sở thích của 

bạn, tự động check-in, ... muôn vàn sự “tự động” đã 

được bồi đắp cho đứa con cưng đầu tiên 

này để mang đến những trải 

nghiệm thú vị và sự thuận tiện tối 

đa cho người dùng. Tải ngay 

AI Măm để trải nghiệm sự thú vị 

của app nhé:

Ngày 28/11 vừa qua, đại diện Fujitsu Việt Nam đã đến thăm “dinh 

cơ” GMO-Z.com RUNSYSTEM và training về giải pháp của 2 sản 

phẩm mới là teraSpection và Logifit WS. Với sự nhiệt tình và đồng 

thuận của cả 2 bên, chương trình training kéo dài 1 ngày đã kết thúc 

với nhiều ấn tượng tốt đẹp của Fujitsu về sự chuyên nghiệp và hiếu 

khách của các thành viên tham gia. 

Số ra tháng 12/2017
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QUOTE O F MONTH

“Hãy hào hứng với sự thay đổi.
Chắc chắn bạn sẽ thay đổi.

Con người thay đổi bằng tinh thần”
 - Trích Sổ tay nhân viên GMO-Z.com RUNSYSTEM -  

Các soái ca áo vàng chi nhánh Tokyo đã xuất sắc “rinh” 

về chiếc cúp vô địch tại Giải bóng đá VFC – Chiba mở 

rộng năm 2017 nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập chi 

nhánh. Tình yêu thương vô bờ của “hậu phương” Việt Nam 

gửi đến chi nhánh Tokyo đã góp phần tạo nên động lực 

cho các chân sút xuất thần hơn hẳn trong ngày trọng đại 

và mang về tỷ số 4-0 tại trận Chung 

kết. Còn món quà nào ý nghĩa hơn 

chiếc cúp vô địch cho tuổi lên 10 vẹn 

tròn. Mong các soái ca nơi Tokyo tiếp 

tục giữ mình, vững chân sút và tình 

yêu thể thao để bộ sưu tập cúp ngày 

1 đồ sộ hơn qua từng mùa giải.

Sau thời gian dài “ém hàng”, ngày 20/11 tập đoàn Bán sữa 

dê (BSD) đã có màn giới thiệu vang dội gây ấn tượng với đông 

đảo Runners Hà Nội bằng sự kiện teambuilding siêu hot. Với tinh 

thần mang “Cây nhà lá vườn”, “Của nhà trồng được” đến giao 

lưu cùng anh chị em, BSD đã mang đến vô vàn những bất ngờ. 

Từ clip giới thiệu team “chất” lừ, minigame ghi dấu sự “bựa” 

của nhà dê đến những món quà là túi sữa xinh xinh “tự sản 

xuất” được, tất cả đã bung tỏa tạo 1 kỷ niệm teambuilding nhớ 

mãi không quên với toàn thể đại gia đình Runners Hà Nội.
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Tháng 12 này Đế chế Comm + FSD sẽ cho “trình làng” một sự 

kiện được đầu tư công phu nhất từ trước tới nay. Với hoạt động chuẩn bị được bắt 

đầu từ 3 tháng trước ngày lên sàn, sự kiện teambuilding do đế chế hùng hậu này tổ chức hứa hẹn 

sẽ mang đến nhiều bất ngờ và khó lường.

Vào ngày 21/12 tới, Z.com sẽ có những hoạt động đồng hành cùng các chân sút tuyển quốc gia Việt Nam tại SVĐ 

Hàng Đẫy. Và ngay sau trận đấu, ngày 22/12 “chàng-cầu-thủ-chân-chất” Công Phượng dự kiến sẽ có buổi giao lưu 

cùng Runners tại GMO-Z.com RUNSYSTEM tại văn phòng Hà Nội. 

  Runners tại chi nhánh Tokyo sẽ có một bữa tiệc đầy ngọt ngào kỷ niệm 10 năm “chào đời” vào ngày 15/12 tới. Đồng thời đây 

cũng sẽ là bữa tiệc chia tay năm cũ và đón chào 1 năm mới đến trên xứ sở hoa anh đào, Runners sẽ có kỳ nghỉ Tết theo lịch làm 

việc của Nhật Bản. Chúc chi nhánh Tokyo tuổi lên 10 thêm nhiều thành công và sẽ đón 1 cái Tết thật ấm áp.

Với tôn chỉ “Có sức khỏe là có tất cả”, các thành viên GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ có buổi khám 

sức khỏe tổng quát vào ngày 12/12 tại văn phòng Hà Nội, 7/12 tại văn phòng Đà 

Nẵng và 8/12 tại văn phòng Hồ Chí Minh.

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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 SMILE’S STAR

Hiệp sĩ: 
Nguyễn Tuấn Hùng

- Bang phái: Finance Solution 
Division
- Thâm niên chinh chiến cùng 
GMO-Z.com RUNSYSTEM: 4 
năm

Hóa thân thành hình tượng “thiếu nữ phù 

thủy” trong ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 vừa qua, Tuấn Hùng gây ấn 

tượng mạnh cùng đông đảo giang hồ với vẻ đẹp bí ẩn không lẫn vào đâu 

được của mình. Hoàn thành rất ngọt vai diễn trong cuộc thi Là con gái phải 

xinh, anh khiến giang hồ ngạc nhiên và thay đổi cái nhìn về “bang phái” FSD 

vốn trầm lặng và kín tiếng. Sau ngày 20/10 định mệnh, anh đã thu hút về cho 

mình 1 lượng fan không nhỏ, thế nên mới biết được Tuấn Hùng không chỉ “đẹp”, 

quẩy giỏi mà còn là “hiệp sĩ” đã chinh chiến rất nhiều dự án của công ty.

Xuất thân từ “bang phái” biệt lập với giang hồ, anh đã có một không gian rộng 

rãi và một khoảng thời gian dài để tu luyện được nhiều kỹ thuật siêu đẳng và 

nâng cấp level. Được bang chủ ngợi khen là một thành viên nhiệt tình, trách 

nhiệm, level code cao “xuất quỷ nhập thần”, Tuấn Hùng đã được giao trọng 

trách đảm nhiệm nhiều dự án “căng” và “ngon” với vai trò Team leader. Có 

thể kể đến như dự án cùng ngân hàng Shinsei, anh chịu trách nhiệm về 

Maintain Website và đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khách 

hàng. 

4 năm ngọt bùi cùng bang phái FSD và công ty, nhưng sau tất cả anh một 

mình ôm gối vò võ Anh nguyện sẽ gắn bó cùng công ty mãi mãi về sau, nếu 

như mong ước nhỏ nhoi “luôn được ngắm nhìn các bạn nữ xinh đẹp” 

của anh được hiện thực hóa.

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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“Đom đóm san ơi.

 Em yêu anh :XXXXXXXX”

“500 anh em cho hỏi năm nay 
được thưởng có đủ quẩy dăm 
chuyến sang châu Âu không?”

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

HLink Bus - Ứng dụng smartphone giúp người dùng đặt xe đường dài, xe du lịch trên toàn 

quốc hoàn toàn miễn phí chính thức ra mắt người dùng. Đây là ứng dụng do GMO-Z.com 

RUNSYSTEM phát triển trên nền tảng Smart GPS giúp cho việc đặt xe đường dài trở nên dễ 

dàng hơn bao giờ hết, mang đến cho hành khách chuyến đi thuận tiện, an toàn và dịch 

vụ tin cậy. 

Bạn mất quá nhiều thời gian để liên hệ và đặt xe đường dài mà vẫn phải lận đận đón xe rồi 

chen lấn, xô đẩy? HLink Bus ra đời như một giải pháp “cứu cánh” nhằm giải quyết những vấn 

đề đó của bạn. Chỉ cần vài thao tác chạm trên màn hình điện thoại, ứng dụng sẽ cho biết vị 

trí hiện tại của bạn thông qua GPS điện thoại và người dùng nhanh chóng được chỉ điểm gần 

nhất để đón xe trên tuyến đường bạn muốn đi. Không chỉ vậy, ứng dụng cũng thông báo giá vé, 

tên tài xế và biển số xe cũng như chính xác thời gian sẽ di chuyển đến điểm đón. Nguồn thông tin 

về những chuyến xe luôn được cập nhật liên tục trên ứng dụng. 

Hiện nay, HLink Bus đã được triển khai trong thực tế khi hợp tác chặt chẽ với nhiều công ty vận tải 

hành khách đường bộ miền Bắc, cung cấp cho hành khách có nhu cầu di chuyển với hàng 

trăm tuyến đường trong cả nước với mức giá vé xe cạnh tranh nhất. 

Không phải chen lấn, không sợ bị mua vé với giá “trên trời”, chỉ cần một chiếc smartphone 

đã cài sẵn HLink Bus, bạn sẽ nhanh chóng sỡ hữu một chỗ ngồi và yên tâm tận hưởng 

hành trình của mình mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. 

Download ứng dụng tại đây:

CONFESSION BOX

PROJECT STORY
Ra mắt siêu phẩm Hlink bus - Ứng dụng đặt xe đường dài miễn phí
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