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

Ngày 01/4/2018, GMO-Z.com RUNSYSTEM chính thức ra mắt 
dịch vụ ZWork – Công cụ quản lý dự án giúp nâng cao hiệu suất 

công việc. Với giao diện được thiết kế vô cùng tối giản và thân thiện 
với người dùng, ZWork được xem là lựa chọn tối ưu cho các doanh 

nghiệp mong muốn sở hữu một công cụ quản lý dự án chuyên nghiệp, 
khoa học để nâng cao hiệu quả công việc lên một cách đáng kể.

ZWork là dịch vụ kết hợp những lợi ích tuyệt vời mà ChatWork và Redmine mang lại 
trong việc quản lý công việc và trao đổi thông tin. ChatWork là một nền tảng tích 

hợp tất cả các tính năng chat, chỉ định công việc, gọi thoại/video và chia sẻ tập tin, 
giúp nhân viên dễ dàng làm việc theo nhóm bằng hình thức đối thoại trực tiếp, tăng 
khả năng tương tác và nâng cao hiệu quả công việc. Còn Redmine là một ứng dụng 
quản lý dự án trên nền tảng Web, có thể chia nhỏ các project thành các subproject 
hoặc chia thành các tracker giúp người dùng dễ dàng quản lý và tìm kiếm.

Kết hợp tính năng nổi trội của 2 công cụ Redmine và ChatWork, ZWork ra đời trở thành 
công cụ quản lý dự án chuyên sâu, giúp nâng cao hiệu suất công việc.

Với ZWork việc quản lý công việc sẽ trở nên nhẹ nhàng, đơn giản nhưng hiệu quả và 
chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Sự ra đời của ZWork sẽ giúp các thành viên dẹp tan 
nỗi lo về sự rắc rối và dễ sai sót khi liên lạc bằng nhiều công cụ liên lạc khác 
nhau cũng như tình trạng thiếu hụt thông tin bởi việc xác nhận thông tin đã 

trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Không chỉ giúp nâng cao hiệu suất công 
việc, việc sở hữu một công cụ quản trị công việc hiệu quả, khoa học 

sẽ là lợi thế cạnh tranh giúp doanh nghiệp thu hút các nguồn nhân 
lực thông qua việc tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho 

doanh nghiệp trong mắt khách hàng, đối tác.

Ra mắt Công cụ quản lý dự án ZWork
giúp nâng cao hiệu suất công việc
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Tenten & Z.com tham gia Hội thảo quốc tế 4G LTE

Ngày 06/04/2018, tại Khách sạn JW Marriott (Hà Nội), Z.com và 
Tenten.vn tham dự sự kiện Hội thảo quốc tế 4G LTE 2018 được tổ 

chức bởi Hiệp hội Internet Việt Nam và Tập đoàn dữ liệu quốc tế 
IDG Việt Nam dưới sự bảo trì của Bộ Thông tin & Truyền thông.

Hội thảo năm nay với chủ đề "Thúc đẩy phát triển nền kinh tế số trên 
nền t ảng băng thông rộng: Tầm nhìn và giải pháp công nghệ". Hội 
thảo, triển lãm quốc tế 4G LTE không chỉ mang tới những vấn đề 
nóng về triển khai 4G LTE tại Việt Nam mà còn là trở thành sàn diễn 
của các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Góp mặt trong sự kiện, 
Z.com và Tenten.vn mang đến những dịch vụ nền tảng Internet 
thế mạnh của mình như Cloud Hosting, Cloud VPS, SSL, đặc biệt 

là KUSANAGI - Máy chủ ảo có tốc độ nhanh nhất thế giới cho 
WorldPress và nhận được sự quan tâm của đông đảo các 

khách tham dự.

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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5 phút REFRESH tức thì cùng Happy Time!

Happy Time là khoảng thời gian “refresh” cho các Runner 
được tiến hành vào 11 giờ sáng thứ 2 hàng tuần. Đây là lúc các 

Runner được tham gia những bài tập vận động nhẹ nhàng để thổi bay 
cơn mỏi mệt và khiến trí óc được “refresh” ngay tức thì! Tuy mới đầu các 

Runner còn khá ngại ngùng nhưng sau khi khởi động 2 số Happy Time, sự hào 
hứng, nhiệt tình của Runners đã khiến bầu không khí công ty trở nên sôi động, 

căng tràn sức sống mỗi khi giai điệu vui nhộn Happy Time vang lên.

5 phút không phải là dài nhưng cũng đủ để 
giúp Runners có thể F5 ngay lập tức. Ngoài 

việc là “món ăn tinh thần” có tác dụng giúp 
các nhân viên khỏe mạnh và linh hoạt về thể 
chất, Happy Time cũng đã khiến các thành 
viên của đại gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM 
thêm gắn kết và xích lại gần nhau hơn.
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Chỉ còn ít ngày nữa thôi GMO-Z.com RUNSYSTEM 
sẽ chính thức tròn 13 tuổi (4/5/2005 - 4/5/2018). 
Sinh nhật năm nay Runners sẽ được “bung lụa” 
những gì nhỉ, cùng hồi hộp chờ đón chuỗi sự kiện 
“hót hòn họt” không thể bỏ qua mùa sinh nhật này 
nhé: Cuộc thi ảnh Let’s Color Together, Ngày hội 
đổi đồ Mottainai, Đại hội thể thao “Amazing 

Race” và đặc biệt là Đêm hội “Gương mặt 
HƠI quen” - Gala Sinh nhật tuổi 13. Chuỗi sự 

kiện “căng cực” này hứa hẹn một mùa 
sinh nhật cực bùng nổ, siêu ấn 

tượng dành cho các 
Runner.

Bùng nổ với chuỗi sự kiện
 CĂNG CỰC

mừng sinh nhật 13 tuổi của công ty

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

COMING UP EVENTCOMING UP EVENT

Ngày 23/04/2018 tới đây tại Đà Nẵng, Hội thảo XU 
HƯỚNG CÔNG NGHỆ 4.0: AI, AR, BLOCKCHAIN - NỀN 

TẢNG VÀ ỨNG DỤNG THỰC TẾ do GMO-Z.com RUNSYSTEM 
và GMO-Z.com Vietnam Lab tổ chức sẽ đưa tới góc nhìn 
toàn cảnh về xu thế phát triển công nghệ 4.0, tìm ra những 
định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông minh AI, 
AR, BLOCKCHAIN một cách hiệu quả nhất trong các lĩnh 
vực, đồng thời dự báo những cơ hội phát triển đầy tiềm 
năng dành cho các kỹ sư công nghệ cao. Đây là 1 sự 

kiện không thể bỏ lỡ tháng 4, đặc biệt dành cho 
các bạn sinh viên yêu thích lĩnh vực công nghệ 

còn đầy mới mẻ này.

Cơ hội khám phá Xu hướng
công nghệ 4.0 dành cho các bạn trẻ

 Đà Nẵng
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GMO-Z.com RUNSYSTEM
lần đầu tham dự 

Vietnam Medi - Pharm Expo 2018

Từ 09/05 đến 12/05/2018, GMO-Z.com RUNSYSTEM 
lần đầu tiên góp mặt trong Triển lãm Quốc tế 
chuyên ngành Y dược Vietnam Medi – Pharm Expo 
2018, sự kiện được đánh giá có uy tín cả về quy mô 
và chất lượng khách tham dự sau 24 kỳ tổ chức. Tại 
triển lãm lần này, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ giới 
thiệu sản phẩm PACS (Picture archiving and 
communication system – Hệ thống lưu trữ và 

truyền hình ảnh y tế). Đây là một sản phẩm 
mới mà GMO-Z.com RUNSYSTEM phối hợp 

với Công ty JIUN (Nhật Bản) để triển 
khai tại Việt Nam. 



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

COMING UP EVENTCOMING UP EVENT

Sao Khuê 2018 tiếp tục gọi 
tên GMO-Z.com RUNSYSTEM

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, dịch 
vụ Offshore của GMO-Z.com RUNSYSTEM 

tiếp tục được vinh danh tại Sao khuê 2018 
vào ngày 21/4 tới đây. Giải thưởng lần này 

là một trong những minh chứng rõ nét 
cho sự nỗ lực và cố gắng của công ty 

trong suốt hơn một thập kỷ qua đối 
với ngành CNTT Việt Nam, Nhật 

Bản nói riêng và Thế giới nói 
chung.

GMO-Z.com RUNSYSTEM 
tham gia triển lãm SODEC 

2018  tại Nhật Bản

Ngày 09/05/2018, GMO-Z.com RUNSYSTEM 
sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi tại triển lãm 

phần mềm SODEC lần thứ 27 tại Tokyo, Nhật 
Bản. Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần 
CNTT Nhật Bản Mùa xuân 2018 (Japan IT Week 

Spring 2018), SODEC 2018 là cơ hội tốt để 
quảng bá, giới thiệu các dịch vụ đang phát 
triển của công ty đến với các khách hàng, 

đối tác trên toàn thế giới.
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GMO-Z.com RUNSYSTEM là nơi hội tụ trai xinh gái 

đẹp, giỏi việc code, chuẩn việc xã hội. 

Cùng tìm hiểu xem Smile’s Star lần này sẽ gọi tên 

Runners nào nhé!

          

 
Một lần nữa xin chúc mừng bông hoa Phương Anh đã vào chậu
thành công, chính thức ký giấy thoát ế dài hạn.

Nguyễn Phương Anh - SQA (Hochiminh Branch)

Thâm niên chinh chiến tại GMO-Z.com RUNSYSTEM: 
Tròn 3 xuân xanh gắn bó

Nàng thơ của anh em Dev Chi nhánh Hồ Chí Minh. 

Giỏi việc nước, đảm việc nhà, từng lởn vởn trong mộng
của nhiều Runner nam. Tuy nhiên, hoa đã sắp vào chậu!
Trong mắt giang hồ đồng đạo thì Phương Anh là thiếu nữ
hường phấn, nhí nhảnh và đáng yêu..
Còn tự bản thân đánh giá: Bánh bèo dư bột.

           Huỳnh Kiêm Dũng - PG (Danang Branch)

Thâm niên chinh chiến: 01 năm có lẻ

Khát khao cháy bỏng trong tim anh là trở thành siêu nhân
Connector

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu thấu hiểu, anh được đồng nghiệp
gọi với cái tên thân thương Doraemon.

Luôn giữ vững tinh thần quyết chiến cho 1 ngày mai
tốt đẹp hơn, không xong task là không có về!

Qua đây muốn gửi lời thân ái đến các đồng đạo: 
Mài răng sẵn sàng, tiền lương đút lợn chuẩn bị ăn cưới nha!
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GMO-Z.com RUNSYSTEM “gặt” về tay dự án TO

Ngày 5/4/2018 vừa qua, Bộ phận ISD (IT Solution Division) 
đã “đánh bắt” thành công một dự án “khủng” từ Ban quản 
lý dự án Trung ương dự án VnSAT (CPMU), thuộc Ban quản lý 
các dự án Nông nghiệp (APMB) về cho GMO-Z.com RUNSYSTEM. 

Đây là dự án xây dựng “Phần mềm quản lý dịch hại trên cây lúa và 
cây cà phê” và sử dụng ngôn ngữ PHP, Visual Studio.NET. Dịch vụ tư vấn 
thực hiện nâng cấp từ phần mềm hiện đang sử dụng, xây dựng bổ sung và 
vận hành phần  mềm quản lý sinh vật gây hại trên cây lúa và cây cà phê nhằm 
tăng cường năng lực giám sát, dự báo, cảnh báo sinh vật gây hại để phòng 
chống sinh vật gây hại trên lúa và cà phê cho các tỉnh trong vùng dự án.
 

Với 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng, anh em Dev do anh TùngPQ làm PM 
sẽ có một vùng đất màu mỡ để “quẩy”. Dự án đã có 1 phần mềm sẵn có 

với nền tảng WebGIS, từ đây Runners sẽ nâng cấp và xây dựng phần mềm 
mới trên cơ sở dữ liệu MS SQL Server hoặc MySQL,.. 

Ngoài ý nghĩa to lớn là sẽ có thêm “thóc lúa”cho anh em, thì đây cũng là 1 dự án 
thú vị và có nhiều ý nghĩa ứng dụng thực tiễn với nền nông nghiệp Việt Nam. Hy 

vọng dự án sẽ mang lại nhiều kỹ năng bổ ích và trải nghiệm thú vị trong một lĩnh 
vực mới cho các Dev của

 GMO-Z.com RUNSYSTEM. 

PROJECT STORYPROJECT STORY
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Remove nhân viên nghỉ việc:

Khi có nhân viên nghỉ việc, chuyển 
nhóm hoặc không còn liên quan tới 
thông tin được chia sẻ, mọi người cần 
check lại tất cả các group chat 
(skype, chatwork), các chia sẻ trên 
google để remove khỏi group, xóa 

quyền chia sẻ thông tin cho 
nhân viên đó.

      
Về việc gửi mail:

Chú ý việc REPLY lại mail đã gửi 
(chỉ gửi cho người thực sự cần thiết 

nắm thông tin đó).
Khi gửi mail cho nhiều người, đặc biệt 
là cho nhiều khách hàng, nếu không có 
liên quan với nhau hoặc không cần thiết 
biết tới những người cùng nhận mail thì 
cần sử dụng chức năng bcc để đảm 
bảo người nhận không nhìn được 

email của những người khác, đảm 
bảo tính bảo mật tránh để lộ 

email của những người 
được gửi.

Ý tưởng Kaizen

Mọi người có những ý tưởng 
kaizen vui lòng đóng góp tại link 

http://kaizen.runsystem.info/

CÓ NHỮNG NỘI QUY KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!CÓ NHỮNG NỘI QUY KHÔNG BAO GIỜ QUÊN!

Cùng Smile Express điểm lại những nội quy mà
Runners cần thuộc “nằm lòng” nhé!
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