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“NÓNG – HỪNG – HỰC” với sinh nhật 13 năm
 của GMO-Z.com RUNSYSTEM

Ngày 4/5/2018 vừa qua, Runners trụ sở Hà Nội đã được trải qua 1 ngày CỰC 
KỲ “NÓNG” khi được hòa mình vào chuỗi sự kiện mừng sinh nhật 13 năm 
GMO-Z.com RUNSYSTEM tổ chức tại Sông Hồng Thủ Đô Resort (Vĩnh Phúc). Cái NÓNG từ 
những ngày đầu hè cũng không thể lấn át được sức “NÓNG” từ tinh thần máu lửa, chịu chơi, đầy 
nhiệt huyết của các Đội.

Tạm xa rời bàn làm việc, xa rời máy tính với những dòng code “căng não” thường ngày, 5 Đội 
chơi đã cùng nhau tham gia chương trình TEAMBUILDING Amazing Race cực SUNG cực NHIỆT!! 
Tất cả cùng “chiến đấu” hết mình, vận dụng tất cả sự khéo léo, trí thông minh, đặc biệt là tinh 
thần đoàn kết ngút trời quyết giành Cúp về cho Đội nhà.

Gameshow “Gương mặt Hơi quen” mở màn cho đêm Gala với sự xuất hiện của những cái 
tên như: Sơn Tùng MTP, Hồ Quỳnh Hương, Only C, Bảo Thy, Mỹ Tâm đã cống hiến cho khán 
giả những màn trình diễn cực kỳ mãn nhãn.  

Gala mừng tuổi 13 cũng là dịp để tri ân nhân viên 5 năm, nhân viên 10 năm, đặc biệt 
là phần trao thưởng Best Runner 4 May (Nhân viên xuất sắc 4 tháng đầu năm).

Đêm Gala khép lại nhưng những dư âm chắc chắn sẽ còn được các Runner nhớ 
và nhắc mãi về những phút giây sát cánh bên nhau, gắn bó và tỏa sáng.

Hòa chung với không khí mừng sinh nhật tuổi 13 của công ty, chi nhánh Hồ Chí 
Minh và chi nhánh Đà Nẵng cũng có những màn kỷ niệm vô cùng đáng nhớ 
với chương trình teambuilding bãi biển và những bữa tiệc 
đầy sôi động.

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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Chi nhánh Hồ Chí Minh hân hoan bước sang tuổi thứ 10

Một chặng đường dài đã in dấu những bước chân cố gắng không mệt mỏi của 
Runners Chi nhánh Hồ Chí Minh. 10 năm cho cống hiến, trưởng thành và phát triển! 
Con số 10 chắc chắn sẽ không dừng lại, mà sẽ nhân lên nhiều hơn nữa, hơn 80 
Runners Chi nhánh Hồ Chí Minh cũng sẽ có thêm nhiều hơn những người bạn đồng hành 
về chung mái nhà GMO-Z.com  RUNSYSTEM trong tương lai.

Để ghi lại dấu mốc đáng nhớ này, từ ngày 02 – 04/05/2018, Runners Hồ Chí Minh đã có 
những phút giây thật sự khó quên tại Sunny Resort tọa lạc trên bãi biển Phan Thiết xinh đẹp. 
Trong mọi cuộc chơi thì phần teambuilding vẫn luôn là phần đem lại nhiều cảm xúc nhất 
đến cho các Runner. Tại đây, Runners Hồ Chí Minh được thỏa sức vẫy vùng với những 
thử thách khó khăn không kém phần hài hước mà Ban Tổ chức tạo ra. Những trò chơi 
vui nhộn, những tiếng cười giòn tan, tất cả đã tạo nên 1 buổi teambuiding “vui hết 
nấc” bất chấp cái nắng chói chang đầu hè.

Điểm nhấn trong sự kiện mừng sinh nhật 10 năm của chi nhánh Hồ Chí Minh đó là 
đêm Gala – nơi chắp cánh cho những tài năng “ẩn dật” bấy lâu của công ty. 
Những màn trình diễn xuất thần, lột xác đầy táo bạo của các diễn viên, ca sĩ, 
vũ công không chuyên đã đưa khán giả đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ 
khác.

Chi nhánh Hồ Chí Minh đã cùng nhau đón một sinh nhật 10 tuổi vô cùng 
rực rỡ. Chúc các thành viên Chi nhánh Hồ Chí Minh luôn bền lòng, vững 
chí và sát cánh bên nhau đưa con tàu GMO-Z.com  RUNSYSTEM vươn 
xa ra biển lớn. 

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.
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Với những nỗ lực trong suốt 13 năm qua, ngày 21/4/2018 Công ty vinh dự được trao 
tặng giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực Offshore (Gia công và Xuất khẩu phần 
mềm) và bằng khen của của Hiệp hội Phần mềm Việt Nam (VINASA), Câu lạc bộ 
Việt Nam - Nhật Bản (VJC thuộc VINASA) dành tặng cho doanh nghiệp có nhiều đóng 
góp. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, GMO-Z.com RUNSYSTEM được xướng tên trong TOP 20 dịch vụ đạt 
giải Sao Khuê. 

Hiện nay, một số hệ thống do Công ty xây dựng đã tạo được chỗ đứng và vị thế nhất định 
tại thị trường Nhật Bản. Một số phần mềm nằm trong số đó là Hệ thống quản lý, tính tiền 
bảo hiểm người cao tuổi tại Nhật Bản do công ty phát triển là một trong TOP 3 ở thị 
trường Nhật Bản; Hệ thống về quản lý và môi giới bất động sản (quản lý trên 5 triệu căn 
hộ cho thuê), hiện tại là hệ thống số 1 tại Nhật Bản; Hệ thống smartHome điều khiển 
các thiết bị điện gia dụng trên smartphone; Hệ thống e-learning đang là số 1 tại 
Nhật Bản về thị phần …

Danh hiệu Top 20 Dịch vụ CNTT tiêu biểu Sao Khuê 2018 một lần nữa khẳng định 
vị thế của GMO-Z.com RUNSYSTEM trên bản đồ CNTT Việt Nam, Nhật Bản và 
khu vực; đồng thời là động lực để GMO-Z.com RUNSYSTEM ngừng nỗ lực 
chinh phục các mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới, tạo ra những giá trị to 
lớn hơn nữa cho khách hàng - nhân viên và xã hội.

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

GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục được vinh danh
TOP 20 Dịch vụ CNTT tiêu biểu Sao Khuê 2018
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Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.

Sáng Chủ nhật 22/04/2018, tại trường THPT Quang Trung, Giải cầu lông 
GMO-Z.com RUNSYSTEM Badminton Championship - Summer 2018 đã diễn 
ra trong bầu không khí sôi động, tràn đầy hứng khởi của các vận động 
viên cũng như các CĐV có mặt tại sân.

Với tinh thần thi đấu hết mình, các tay vợt đã cống hiến cho khán giả 
những trận cầu mãn nhãn và vô cùng kịch tính. Suốt 4 giờ tranh tài, 
chúng ta đã chọn ra những cái tên xứng đáng nhất cho ngôi vị quán 
quân của Giải Nhất Đơn nam thuộc về anh Nguyễn Mạnh Cường 
(Z.com), Nhất Đơn nữ thuộc về chị Nguyễn Thị Ngọc (thành viên CLB 
cầu lông) và nội dung đấu đôi chiến thắng thuộc về cặp đôi 
Nguyễn Mạnh Tuấn (BSD) & Nguyễn Thị Ngọc (thành viên CLB Cầu 
lông).

Ngày 23/04/2018 vừa qua, tại Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng đã diễn 
ra 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.comVietnamLab Center 
phối hợp tổ chức.

Đây là cơ hội lớn giúp cho các bạn sinh viên đam mê công nghệ Đà Nẵng 
có cái nhìn toàn cảnh về xu thế phát triển công nghệ 4.0, đặc biệt là 
cách ứng dụng công nghệ thông minh AI, AR, BLOCKCHAIN một cách 
hiệu quả nhất trong các lĩnh vực đời sống. 

Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn tỏ ra rất hào hứng khi được tham gia 
tọa đàm và đối thoại với những diễn giả giàu kinh nghiệm đến từ 
GMO-Z.com VietnamLab Center và GMO-Z.com RUNSYSTEM. Cùng 
với đó là cơ hội việc làm đầy hấp dẫn với mức lương “khủng” tại 
những công ty công nghệ hàng đầu cũng là 1 trong những yếu tố 
thu hút đông đảo người tham dự. 

Sinh viên Đà Nẵng hào hứng tìm hiểuXu hướng công nghệ 4.0

Giải cầu lông GMO-Z.com RUNSYSTEM 

Badminton Championship - Summer 2018

chính thức khai hỏa
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2 thương hiệu “làm mưa làm gió” trong giới domain, hosting là Tenten.vn và 
Z.com đã chính thức về chung 1 nhà vào ngày 3/5/2018 vừa qua. 

Về mặt cơ cấu nhân sự, 2 team sẽ cùng làm việc với cái tên chung 
Internet Infra Group tại GMO-Z.com RUNSYSTEM. Ngoài cơ cấu nhân sự, 
2 team sẽ thống nhất về tổ chức, hệ thống quản lý, quy trình hoạt 
động… với 8 team nhỏ gồm: Money Maker Team, Cloud Solution & SSL 
Team, Quality Management Team, Customer Support Team, Policy & 
Terms Team, Infra & Tech Support Team, Development Team, 
Accounting Team.

Với những thế mạnh và nổi trội riêng, tin rằng khi đã thống nhất về 
mặt cơ cấu tổ chức và các chiến lược phát triển, Tenten.vn và 
Z.com sẽ có bước phát triển vượt bậc trong tương lai gần.

Tenten.vn và Z.com Việt Nam 
chính thức về chung 1 nhà 

Quốc tế thiếu nhi năm nay 
Runners nhí sẽ được tham gia trải nghiệm 
và khám phá những hoạt động thú vị gì nhỉ? 

Trong năm 2017, đã có 2 dịp cho Runners nhí 
hội ngộ là 1/6 và Trung thu với những sự kiện 
siêu siêu dễ thương như vui chơi tại nông trại, 
cùng làm bánh trung thu lạnh,.. Năm 2018 
thêm những điều mới hấp dẫn, Runners 
nhí và bố mẹ cùng lên dây cót tinh 

thần từ bây giờ để sẵn sàng quẩy 
nhiệt đầu hè nhé!
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Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.

SMILE’S
STAR

Sau gần 3 năm chinh chiến qua nhiều dự án gai góc như Hanbai, Zkai, 
gia tài của chị mở rộng ra 1 kho bug và rèn luyện cho chị rất nhiều 
“tuyệt chiêu” né bug thần sầu. 
Giờ đây khi bước vào mỗi dự án, chị đã có đầy đủ tự tin khoe cá tính, 
độ “mượt” chạy code tăng cao. Nhờ đó chị đã xuất sắc “giựt” giải 
Best Runner 4 May 2018 vừa qua.
Giỏi việc nước, đảm việc nhà, say mê việc nấu nướng. 
Chồng thương yêu, con ngoan ngoãn, với chị gia đình là số 1!
Sau thời gian nghỉ dưỡng sinh Đậu Đậu, chị đã trở lại và còn lợi hại hơn 
xưa. Hoàn thành xuất sắc dự án và các công việc được giao, nữ dev 
thủ “suốt ngày cười” năm ấy đã được anh em cùng team công nhận 
là phụ nữ toàn năng.
Chúc chị sẽ luôn hạnh phúc mãi mãi cùng gia đình bé nhỏ và gắn bó 
lâu dài cùng công ty.

Dương Thu Hằng – BSD

Là chủ nhân của giải thưởng Best Runner 4 May 2018 và trung tâm của sự 
gato khi ẵm trọn chiếc TV 4k Ultra trong dịp sinh nhật công ty.
Với tâm hồn rộng mở, anh yêu thích mọi điều trên thế giới, nhưng tập trung 
nhất vẫn là cái đẹp, cứ đẹp là anh thích.
Anh còn có 1 sự cuồng si không lý giải với tung hứng và contact juggling, 
mong rằng sẽ được chiêm ngưỡng phong thái của anh trong sự kiện gần 
nhất.
Nguyện vọng “điên cuồng” trong tương lai: Kiếm 2 mét vuông trên Sao Hỏa 
để nằm.
Tự bản thân thấy: Đập chai, lắm chuyện và nhảm
Đồng nghiệp thấy: Đơ nhẹ may vẫn dùng được.
Hy vọng trong tương lai anh sẽ ngày thêm “chói sáng” hơn nữa với những 
tài năng của mình.

Nguyễn Lê Hùng – BSD
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PROJECT
STORY

C# (Xamarin Platform) là một mảng ngôn ngữ mới mà anh em Runners 
được tiếp xúc và thực hiện. Với tổng giá trị dự án lên đến 35mm, app chứng 

khoán được tiến hành từ 2/1/2018 đến 31/5/2018 sử dụng ngôn ngữ Xamarin được 
anh em Runners Hồ Chí Minh tập trung cao độ để kịp timeline. 

App thực hiện về nghiệp vụ chứng khoán, cụ thể hơn là trao đổi, mua bán ngoại tệ. 
Đây là phiên bản mới và cải tiến hơn so với app cũ được viết bằng IOS và Android mà 

khách hàng cung cấp, gồm 2 vesion được sử dụng bởi 2 client khác nhau. 

Ngay từ những ngày đầu, team thực hiện do anh VinhNGH làm PM đã gặp phải nhiều khó 
khăn. Dự án với ngôn ngữ hoàn toàn mới đối với các thành viên. Đa số member dự án chưa có 
kinh nghiệm về C# và Xamarin, do đó các thành viên đã phải tự tập trung training thêm trong 
vòng 1 tháng trước khi bắt đầu để nâng cao kiến thức và skill thực hiện dự án. Thêm nữa, dự án 
còn chịu cảnh bị “chia cách” nhân lực khi team dev ngồi onsite tại công ty khách hàng, còn 
các team support lại ngồi tại văn phòng Hồ Chí Minh gây trở ngại trong việc trao đổi và giải 
quyết vấn đề. Đến giai đoạn test mới có thêm team QC tiếp tục sang onsite hỗ trợ. 

Xa nhà, xa văn phòng, xa “người thương” tại văn phòng, anh em Runners dev onsite tại 
công ty khách hàng phải code trong nỗi niềm “bơ vơ”. May mắn thay có những lão làng 
trong đội ngũ “PMO” như anh NgọcPV, QuangNP, ĐôNT, HuyềnDN, ThảoNTT luôn túc trực 

sẵn sàng support hết mình, tiếp thêm nhiều sinh lực cho anh em chinh chiến thắng 
lợi. 

Đã đến những giai đoạn cuối cùng của dự án, mong rằng các member 
sẽ “thắng” thêm được nhiều hơn nữa kiến thức, kinh nghiệm về C#, 

Xamarin, “thắng” lớn hơn cả về điểm CSS của khách hàng, và 
sẽ có nhiều hơn dự án “to và ngon” chạy về với công ty.

Vượt qua giới hạn với ngôn ngữ lập trình Xamarin!
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“Nhân ngày sinh nhật 
công ty, mình chúc tất cả các 
nhân viên sức khỏe, cùng nhau 

đoàn kết để xây dựng công ty ngày 
càng phát triển vững mạnh hơn.”

“Chúc công ty thêm tuổi mới sẽ gặt hái 
được nhiều thành công hơn nữa, có 

nhiều dự án về hơn nữa để cho anh em 
có nhiều động lực làm việc.”

“Chúc công ty tuổi mới doanh thu gấp dăm 
ba lần năm trước”

để cái “bụng” anh em lúc nào cũng ấm no.

FROM 
RUNNERS

to GMO-Z.com RUNSYSTEM

“Chúc công ty ngày càng phát 
triển. Làm sao mà sang năm sau nhân viên full hết 

cả 19 tầng cho “Ha-oai”.”

“Chúc cho công ty phát triển, thành công hơn trong 
tương lai, có nhiều dự án, sản phẩm mới cung cấp cho 

khách hàng. Ngoài ra thì đưa các hoạt động ngoại khoá 
vui chơi giải trí ở công ty lên 1 tầm cao mới để anh em 

ngày càng gắn kết hơn nữa.”

“Chúc cho công ty ngày càng lớn mạnh hơn nữa, 
vươn tới tầm xa hơn, đi vững hơn. Chúc cho toàn 

thể anh chị em trong công ty nhiều sức khỏe, 
nhiều nhiệt huyết để đóng góp nhiều hơn 

nữa cho công ty.” 
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>

KHOANH KHAC
 TUÔI 13

Sân khấu này là của chụy!!
 Tránh ra để chụy quẩy!!

Nắm tay nhau thật chặt. Giữ tay nhau thật lâu.
Hứa với nhau một câu: Nhường Cúp cho em đi chị êi!!

Yêu anh đi em anh không đòi quà. La lá la la la
Khi anh giàu anh sẽ đòi lại sau.

Sếp Tùng và 2 con sen đang “lạc trôi” chốn bồng lai.

Nhà em có bán tạ không? – Mà sao nhìn em đô thế =)))

Người hãy quên em đi. 
Và quên luôn Mỹ Tâm phiên bản lỗi này đi nhé =))

Lên nóc nhà là lên nóc nhà, 
anh em mình cùng quẩy tung nào!!!
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