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“Chúc tất cả các Runner và gia đình 1 năm mới an khang thịnh vượng và nhiều sức khỏe. 
Năm nay là năm Mậu Tuất, dù không quá mê tín nhưng Tuất là chó, mà chó thì rất là thính 
đúng không. Mong rằng năm nay các bạn cũng sẽ nhạy bén trong công việc hơn nữa và 
đạt được kết quả cao hơn, tốt hơn. Và kết quả tốt thì chắc chắn rồi, những nguyện vọng 
của các bạn trong năm tới này sẽ có thể thực hiện được.”
      – Anh Nguyễn Tấn Minh – Phó Giám đốc công ty

Năm 2017 , có rất nhiều khó khăn, nhưng tất cả Runner cuả Việt Nam và Japan, đã cùng chiến 
đấu đến sát Tết để cùng giải quyết. Đầu tiên, với tư cách đại diện RSJP, tôi xin gửi lời cảm ơn 
chân thành đến toàn thể anh chị em Runner Việt Nam. Chúc mọi người một cái Tết đoàn viên 
ấm cúng, hạnh phúc với gia đình và bạn bè. Năm 2018, sẽ là 1 năm phát triển vượt bậc cuả RS, 
là năm gặt hái cho những gì chúng ta đã đầu tư trong suốt mấy năm qua, đặc biệt là năm 2017, 
chúc cả RS mạnh khoẻ, may mắn để cùng " thu hoạch ".
      - Anh Tô Mạnh Cường - Giám đốc chi nhánh Tokyo

 “Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, đại diện chi nhánh Hồ Chí Minh anh gởi lời chúc sức khỏe đến tất 
cả các bạn đang làm việc trong chi nhánh.
Kính chúc các bạn và gia đình có một cái Tết thật ấm áp, đoàn viên, vui vẻ và an khang thịnh 
vượng.
Sang năm 2018 mong các bạn vẫn luôn luôn giữ vững nhiệt huyết, sự nhiệt tình và luôn tươi cười, 
vui vẻ, để vươn tới thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống.
Kính chúc toàn bộ chi nhánh HCM sẽ đạt được mục tiêu và ngày càng phát triển bền vững hơn, 
đoàn kết hơn.”
    – Anh Phạm Vĩnh Ngọc – Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh

“Sang năm mới chúc các bạn trong công ty cùng gia
đình một năm tới tràn đầy sức khỏe, nhiều thành công, 
hạnh phúc. Chúc các bạn đều 1 vợ, 2 con, nhà có 3 
phòng trở lên, đi xe 4 bánh!”
  – Anh Ngô Văn Tẩu – Giám đốc công ty

Chúc Mừng Năm Mới
   Các Runer !

Xin cám ơn mọi người đã cố gắng rất nhiều trong năm con Gà.
Đón xuân con Cẩu, xin chúc các thành viên trong đại gia đình RUN có một cái tết thật vui vẻ,
đầm ấm bên gia đình và người thân. Chúc một năm mới thành công, hạnh phúc, vạn sự như ý.
Chúc đại gia đình RUN hoàn thành vượt mức kế hoạch 2018!
     - Anh Nguyễn Thành Trung - Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng
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Hân hoan mọi miền cùng New Year Party 2018
Tết về là New Year Party đến, New Year Party đến tức là Tết thực sự đang cận 
kề. Sự kiện “khủng” nhất nửa cuối năm 2018 – New Year Party (NYP) đã chính 
thức khai pháo trong những ngày cuối tuần vừa qua. Runners đã trải qua 
những điều bất ngờ thú vị gì tại bữa tiệc sum vầy này? Cùng theo chân những 
nhà săn tin để khám phá nhé:

Đầu cầu chi nhánh Hồ Chí Minh:
“Mình cảm thấy rất vui khi là 1 phần của GMO-Z.com RUNSYSTEM và là 1 thành 
viên “quẫy” nhiệt liệt trong tiệc NYP vừa rồi. Thật sự rất vui, rất vui!” 
Mở màn với tiết mục nhảy cực sung của các members Z.com team, NYP đã 
mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho các thành viên của chi nhánh Hồ Chí 
Minh. Runners Hồ Chí Minh đã tổ chức 1 bữa tiệc nồng nhiệt và ấm áp theo 
đúng tinh thần “Chơi gì cũng được, miễn là mình cùng nhau”. Những giải 
thưởng trao tay, nhiều sự cống hiến được ghi nhận. Mong rằng đây sẽ là động 
lực để các thành viên cố gắng phấn đấu hơn nữa trong năm Mậu Tuất sắp tới.

     HOT NEWS!
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Đầu cầu Đà Nẵng:
Với danh hiệu “Chi nhánh trẻ nhất, khỏe nhất, nhiều “màu mỡ” nhất để khai thác”, 
Đà Nẵng đã làm vẹn toàn niềm vui của tất cả các member với 1 bữa tiệc quẩy 
nhiệt cùng nhau vào tối 9/2 vừa qua. Tuy “dân cư” không quá đông đảo nhưng chi 
nhánh Đà Nẵng lại ấm áp hơn cả vì tình cảm giữa các thành viên. Nếu những tiết 
mục văn nghệ góp vai trò làm hào hứng hơn thì minigame “chống FA” chính là 
điểm đẩy cao trào của cả bữa tiệc. Qua NYP lần này, những hy vọng mới đã được 
thắp lên, mọi người hoàn toàn có thể tin tưởng vào 1 tương lai tươi sáng hơn cho 
các FA-er.

Đầu cầu Hà Nội:
Khai pháo muộn hơn các chi nhánh khác vào ngày 10/2, tuy vậy Runners Hà Nội 
cũng không hề kém cạnh khi đã quẩy quên mình trong NYP 2018 tại Trung tâm tổ 
chức sự kiện Queen Bee. Runners đã đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác với 1 
bữa tiệc độc nhất vô nhị. Lần đầu tiên các vị “anh hùng” võ lâm tề tựu đông đủ 
cùng tổ chức thi đấu tranh tài; lần đầu tiên King và Queen được bầu chọn từ 1 rừng 
nam thanh nữ tú; lần đầu tiên màn Bốc thăm trúng thưởng kịch tính đến thế với giải 
thưởng lên đến 6 chỉ vàng,.. Vô vàn những câu 
chuyện “đầu tiên” khác đã ra đời trong NYP và để 
lại ấn tượng khó quên trong lòng Runners. Vui hôm 
nay để ngày mai chúng ta cùng cố gắng, cùng 
nhau nỗ lực hơn, tăng tốc hơn cho sự phát triển 
chung của Công ty, đó là tinh thần mà mỗi Runner 
đã thể hiện trong suốt chương trình.
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Big offline tiếp lửa U23 Việt Nam trận chung kết AFC tại Nhà thi đấu Hoàng Mai

Z.com tiếp tục đồng hành với U23 Việt Nam viết tiếp giấc mơ trong trận chung kết lịch sử U23 Châu Á với 
Uzbekistan. Trước giờ bóng lăn, hơn 6 nghìn người hâm mộ đã có mặt tại Nhà thi đấu Hoàng Mai. Ngập 
một trời đỏ rực rỡ khắp cả nhà thi đấu, hồi hộp dõi theo từng đường bóng của các cầu thủ trên sân. Bầu 
không khí cực kỳ sôi động của các CĐV như muốn truyền thêm hơi ấm từ quê nhà cho các chiến binh 
đang phải chiến đấu dưới trận mưa tuyết trắng xóa. U23 Việt Nam đã không thể viết nên huyền thoại Việt 
Nam. Một giấc mơ đã kết thúc chưa trọn vẹn với đôi chút tiếc nuối nhưng mở ra nhiều giấc mơ tuyệt đẹp 
khác trong tương lai! 

Trước đó, trong trận Tứ kết của mùa giải AFC 2018, Z.com cũng đồng hành với người hâm mộ qua buổi Big 
Off tại Hội trường Đại học Thủy lợi với gần 1000 người tham gia. 

Sục sôi khí thế cổ vũ U23 Việt Nam tại văn phòng GMO-Z.com RUNSYSTEM
 
Trước thềm trận Bán kết U23 châu Á, lệnh của Boss Tẩu ban xuống đúng 15:00 chiều 23/01, toàn bộ Runners 
đồng loạt được buông bàn phím, dừng tay code, toàn tâm toàn ý cổ vũ cho U23 Việt Nam tạo nên KỲ TÍCH 
trước “gã khổng lồ châu Á” Qatar. Một buổi Big Offline truyền hình trực tiếp trận cầu đỉnh cao ngay tại văn 
phòng đã làm thỏa mãn những fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của trái bóng tròn. Niềm hạnh phúc như 
được nhân lên hàng trăm, hàng nghìn lần khi được LAN TỎA cùng những người đồng nghiệp ngày ngày 
chiến đấu với hàng trăm task khó khăn, giờ thì cùng nhau nín thở, hồi hộp và sung sướng vỡ òa theo từng 
nhịp bóng! Đã quá Việt Nam ơi! Đã quá GMO-Z.com RUNSYSTEM ơi!

Khám phá các giải pháp tối ưu tốc độ WordPress Website trên nền tảng Cloud

Ngày 12/01 và 02/02 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã tổ chức thành công buổi hội thảo về “Các giải 
pháp tối ưu tốc độ WordPress Website trên nền tảng Cloud”. Buổi hội thảo có sự tham dự của các Đại lý 
trực thuộc hệ thống TENTEN. Theo đó, đại diện TENTEN cũng có những chia sẻ, trao đổi, giải đáp những 
vướng mắc cho các Đại lý về các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ, từ đó đưa ra các giải 
pháp đảm bảo an toàn và tối ưu tốc độ WordPress Website. Điểm nhấn trong chương trình hội thảo lần này 
đó là người tham dự có cơ hội được trải dịch vụ Kusanagi Cloud VPS – máy chủ ảo nhanh nhất Thế giới hiện 

đang là công nghệ rất thịnh hành tại Nhật Bản. Buổi hội thảo hứa hẹn mở ra những cơ hội hợp 
tác tiềm năng cho cả 2 bên trong tương lai.

NEWS 
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ITS lần thứ 5: Toàn cảnh về thị trường QA/Tester trong lĩnh vực phần mềm

INFINITY TECH SEMINAR (ITS) Lần thứ 5 - Sự kiện được tổ chức bởi GMO-Z.com RUNSYSTEM, AI&T và V-Next đã 
diễn ra vào ngày 2/2/2018 vừa qua tại Tòa nhà Ocean Park. Hội thảo lần này với chủ đề chính về QA/-
tester đã cung cấp bức tranh toàn cảnh về thị trường QA/Tester trong lĩnh vực phần mềm, các kinh 
nghiệm test perfomance, automation test, và pairwise testing. Cùng với đó là những vấn đề đang được 
đông đảo giới công nghệ quan tâm như Blockchain, AI, Deep learning,.. ITS lần thứ 5 đã thu hút đông đảo 
bạn trẻ yêu thích công nghệ đến giao lưu. Đây là tín hiệu đáng mừng và cũng là động lực cho những kỳ 
hội thảo kế tiếp được tổ chức chu đáo và thành công hơn nữa.

Action Team với những “nhiệm vụ mật” được đặt ra trong năm 2018

Các Team leader của GMO-Z.com RUNSYSTEM đã trải qua qua 2 buổi hành động nhằm tìm ra những 
action cụ thể cần phải thực thi trong năm 2018. Dưới sự chủ trì của Mr. Goal (anh Ngô Văn Tẩu), các Team 
leader đã viết ra giấy những action cần thực hiện của team mình phụ trách và dán lên bảng. Kết thúc 2 
buổi hoạt động, vô vàn action được đưa ra. Dựa trên các action đó, hàng tháng Action team sẽ có buổi 
họp để rà soát các công việc đã thực hiện được và hỗ trợ nhau thực hiện các công việc còn dang dở.  
Với sự hoạt động năng nổ của Action team, chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một năm 2018 
thành công trên nhiều phương diện. 

Triển lãm Web Promotion EXPO - Cơ hội hợp tác mới về giải pháp cho web
 
Ngày 25/01 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã tham gia Triển lãm Web Promotion EXPO tại Nhật Bản. 
Web Promotion EXPO là một trong những triển lãm lớn nhất về các giải pháp tối ưu cho web và Digital 
Marketing được tổ chức thường niên ở Nhật. Buổi triển lãm đã thu hút sự tham gia của đông đảo các 
chuyên gia hàng đầu về web, Marketing, PR, Quảng Cáo, Sales Promotion,… mở ra cơ hội tiếp cận với 
những đối tác tiềm năng của công ty trong tương lai. 
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9 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU TRONG NĂM 2017

1. Z.com tiếp tục tài trợ Đội tuyển
    Bóng đá Quốc gia Việt Nam
    và cầu thủ Công Phượng là
    đại sứ hình ảnh  

5. Tổ chức sự kiện
    Infinity Tech Seminar
    dành cho giới Công nghệ 

2. Top 50 Doanh nghiệp
    CNTT hàng đầu Việt Nam

3. TOP 20 dịch vụ xuất sắc
    nhận giải SAO KHUÊ 2017 

4. Nhà đăng ký có tốc độ
    phát triển tên miền
    .VN mới cao nhất năm 2017 

6. Chứng chỉ ISO 9001:2015
    và chứng chỉ
    ISO 27001:2013

7. Chiến lược mới:
    - Kusanagi Cloud VPS 
    - Ứng dụng Ăn Gì, Quản lý ca,
 AI măm

8. Rực lửa tuổi 12 - Kỷ niệm
    12 năm thành lập công ty

9. Bùng nổ với
    NEW YEAR PARTY 2018
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10. Về hoạt động nội bộ: Đã cải thiện các hoạt động 
        mang tính kết nối giữa các thành viên, bộ phận
          như tặng quà sinh nhật, tổ chức các sự kiện, Runners’s color

1. Về môi trường: Đã tăng cường cây xanh.

2. Về chính sách: Nâng mức phụ cấp tiền ăn trưa,
      cân đối và điều chỉnh hạng mục khám sức khỏe

3. Về chính sách: Bổ sung chính sách thưởng dự án

4. Về hệ thống mạng: Cải thiện lại hệ thống mạng internet, LAN, wifi 
      giúp đường truyền hoạt động tốt hơn, giảm thiểu sự cố load mạng,
        đảm bảo tốc độ đường truyền tốt hơn.

5. Về Server: Cải thiện nâng cao bảo mật,
      giảm thiểu các sự cố về server

6. Về đào tạo: Hỗ trợ hơn về nhu cầu học tiếng nhật
      cho nhân viên công ty, chú trọng và tổ chức
        nhiều khóa training, seminar về kỹ năng, chuyên môn hơn. 

7. Về tổ chức: Xây dựng lại mô hình cơ cấu tổ chức của công ty,
      định nghĩa rõ hơn về vai trò trách nhiệm của các vị trí công việc
        trong công ty và trong mỗi bộ phận

8. Về kỹ thuật: Phát triển một số Tool và đưa vào sử dụng trong nội bộ.

9. Về phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO: Mở rộng phạm vi áp dụng
      tiêu chuẩn ISO 27001 và 9001 (triển khai thêm cả lĩnh vực IT Service)

$

$

$

ISO

10 Kaizen nổi bật 2017
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• Sau 1 tuần nghỉ Tết, Runner lo 
lắng mình sẽ khó bắt nhịp lại 
cùng công việc? Đừng lo lắng, 
chúng ta sẽ có hẳn 1 sự kiện Tân 
niên 2018 diễn ra vào ngày đầu 
tiên trở lại làm việc 21/2/2018 để 
Runners chuyển tiếp tốt hơn từ 
Bánh trưng Lì xì sang Task và Bug. 
Cùng chờ đợi điều bất ngờ thú 
vị gì sẽ đến với Runner trong 
ngày đầu năm may mắn sắp tới 
nhé!

• Từ 26/2 – 3/2/2018 sẽ diễn ra Vietnam IT Day tại 
Tokyo, Yokohama, Osaka và Fukuoka, Nhật Bản. 
GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tham gia sự kiện này tại 
Tokyo với các đại diện của chi nhánh Tokyo, Nhật 
Bản. Với thực trạng thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực 
CNTT của Nhật Bản thì đây sẽ là cơ hội để chúng ta 
có thể “quăng lưới” được nhiều hơn nữa các hợp 
đồng outsourcing. 

• Từ 21/2 – 23/2/2018, GMO-Z.com RUNSYSTEM chi nhánh Tokyo sẽ tham gia 
một triển lãm đặc biệt về IOT/M2M tại Kansai, Nhật Bản. Đây là lĩnh vực mà 
trong năm 2018 này chúng ta tập trung nghiên cứu và đẩy mạnh. Triển lãm 
là dịp để Runner Tokyo có cái nhìn tổng quan hơn về IOT và cập nhật thêm 
được các xu hướng mới.

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

Mặc quần áo đỏ, sáng màu: Theo truyền thống, Tết luôn ngập tràn 
những màu rực rỡ để thể hiện không khí tươi vui. Đặc biệt 2 màu đỏ 
vàng còn được gán thêm ý nghĩa may mắn tài lộc trong năm mới nên 
rất thường được sử dụng, nhất là trong trang phục.

Ăn những món mang ý nghĩa tốt: Những món ăn có tên gọi vui vẻ như 
hạt dẻ cười, phô mai con bò cười,..hoặc màu sắc tươi tắn nhưu dưa 
hấu đỏ, bánh chưng xanh,..được ưu ái trong tết vì những màu sắc, tên 
gọi liên hệ đến may mắn, tài lộc và hạnh phúc.

Dùng lời hay ý đẹp: Xưa nay ai cũng để ý đến việc ăn nói trong Tết, 
luôn dùng lời hay ý đẹp khi giao tiếp với người khác để cả năm mới 
may mắn, thuận buồm xuôi gió, yêu thương thắm thiết hơn.

Mở cửa ra vào và cửa sổ: Người xưa tin rằng mở cửa sổ, cửa ra vào 
trong ngày Tết là để đón tài lộc năm mới vào nhà. Ngoài ra cũng là để 
đón gió xuân, bày tỏ thái độ cởi mở và hòa mình vào không khí vui tươi 
nhộn nhịp cùng mọi người.

Chia sẻ tài lộc cùng người khác: Người Việt quan niệm chia sẻ tài lộc, 
làm việc thiện thì cả năm sẽ được phù hộ nên ngày Tết thường đi chùa, 

làm từ thiện để vừa giúp đỡ, chia sẻ cho mọi người cùng vui Tết, 
vừa để cầu may mắn cho gia đình.

TẾT NÀY THÌ NÊN LÀM GÌ RUNNERS ƠI??

số ra tháng 2/2018
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