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HOT NEWS
Mở rộng cơ hội hợp tác phát triển công nghệ mới tại SODEC 2018
Từ ngày 9 đến 11/5/2018, tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tokyo Big Sight (Nhật
Bản), GMO-Z.com RUNSYSTEM chi nhánh Tokyo đã tham dự Triển lãm phần mềm
và ứng dụng Nhật Bản (SODEC) lần thứ 27. Triển lãm SODEC 2018 là một trong 13
cuộc triển lãm của Tuần CNTT Nhật Bản Mùa xuân 2018 (Japan IT Week Spring
2018).
Đến với SODEC lần thứ 27, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã mang đến và giới thiệu
cùng quan khách các dịch vụ offshore, các giải pháp công nghệ mới như: Hệ
thống nhận diện chữ viết tay tiếng Nhật, Zfone, Hệ thống bán vé bóng đá online
sử dụng công nghệ Blockchain, …và nhận được nhiều sự quan tâm của khách
hàng.
GMO-Z.com RUNSYSTEM cùng các thành viên của đoàn Việt Nam tham dự SODEC
2018 với mục tiêu giới thiệu năng lực của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam;
tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là Nhật
Bản; quảng bá hình ảnh ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam. Với riêng
GMO-Z.com RUNSYSTEM, đây là cơ hội tốt để Công ty mang hình ảnh của mình
đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

1

www.runsystem.net

/06/18

1
Số ra:1

HOT NEWS
Runner nhí “KHUẤY ĐẢO” 1/6 tại VinKE
Ngày 27/05/2018 vừa qua, các Runner nhí đã thỏa sức khám phá Khu vui chơi giáo dục
VinKE Times City với vô vàn các hoạt động cực kỳ thú vị. Đây là món quà nhỏ mà Ban Lãnh
đạo công ty dành tặng các thiên thần nhỏ là con của các thành viên đang gắn bó với
GMO-Z.com RUNSYSTEM nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Gần 100 gia đình đã tham gia
vào hành trình khám phá và chinh phục những trò chơi cũng như những trải nghiệm mới lạ,
đầy bổ ích và lý thú ở đây.
Tại khu vực sân khấu chính, Runner nhí cùng bố mẹ đã được hòa mình vào những
minigame vui nhộn, những điệu nhảy dân vũ sôi động, không chỉ đem đến những tiếng
cười sảng khoái cho các bé mà còn là dịp thể hiện sự ăn ý hoàn hảo giữa các cặp bố mẹ
và con.
Các khu hướng nghiệp ngay sau khi kết thúc chương trình tại khu vực sân khấu dường như
đã “hớp hồn” tất cả các cô bé, cậu bé đang ở độ tuổi ham học hỏi và khám phá thế giới
này. Hàng loạt những mô hình trò chơi hướng nghiệp đầy thú vị và hấp dẫn như: Sở Cứu
Hỏa, Sở Công An, Lính Đặc nhiệm, Bếp Trưởng nhí, Ngôi sao Thời trang, Học viện Nông
nghiệp,… mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho các Runner nhí. Các bố mẹ và
Runners nhí cũng rất háo hức cho những sự kiện đa dạng và lý thú hơn nữa trong các dịp tổ
chức sự kiện kế tiếp của công ty.
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NEW
Đẩy mạnh đào tạo Fresher chất lượng cao

Gần đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM đang đẩy
mạnh mảng đào tạo Fresher tại Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí
Minh. Đây là một bước tiến mới trong việc nỗ lực chuyên biệt
hóa đào tạo đầu vào cho Fresher các vị trí Java, PHP, Frontend,
Ruby, Android, IOS, QC.
Việc đào tạo Fresher giúp các chi nhánh chủ động trong việc đảm bảo nguồn
nhân lực cho sự phát triển chung của công ty và được thực hiện song song với
việc tuyển dụng bên ngoài.
Chi nhánh Hồ Chí Minh hiện đang là chi nhánh đi đầu trong việc đào tạo nguồn nhân
lực chất lượng cao với một quy trình được xây dựng hết sức bài bản từ bước xác định các
tiêu chuẩn đầu ra, thiết kế đề cương cho đến làm slides, bài tập, đề thi. Việc lên khung chương
trình đào tạo Fresher có sự phối hợp với các PM/TL/Senior các ngôn ngữ, ... để tạo khung
chương trình phù hợp nhất với các kĩ năng thường sử dụng trong các dự án.
Kể từ năm 2017 đến nay, chi nhánh Hồ Chí Minh đã đào tạo được 25 Fresher lên vị trí chính thức.
Do trải qua thời gian dài đào tạo, học việc, thử việc mới lên chính thức (5 tháng) nên các bạn
Fresher đã quen môi trường, quy trình làm việc, có đầy đủ nền tảng kỹ thuật để tham gia dự án mà
không gặp bất kỳ trở ngại gì, qua đó đảm bảo được lớp nhân sự kế cận cho công ty.
Tiếp nối thành công của chi nhánh Hồ Chí Minh, trụ sở chính Hà Nội và chi nhánh Đà Nẵng cũng
đang dần coi việc đào tạo đội ngũ Fresher là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát
triển lâu dài của công ty. Với đội ngũ lập trình viên được đào tạo bài bản ngay từ đầu vào,
GMO-Z.com RUNSYSTEM hoàn toàn có khả năng tạo ra được những sản phẩm công
nghệ chất lượng đi vào đời sống của doanh nghiệp và người dân để tạo giá trị
vững bền cho xã hội.

Job Fair 2018 – Cơ hội thu hút nhân lực trẻ tiềm năng
Ngày 9/6/2018, GMO-Z.com RUNSYSTEM
chi nhánh Đà Nẵng đã có gian hàng tham dự Job
Fair Đà Nẵng 2018 tổ chức tại Trường Đại học Duy Tân.
Gian hàng của chi nhánh Đà Nẵng đã thu hút đông đảo sinh viên
ghé thăm và để lại thông tin. Với nhu cầu về nhân tài hiện nay của
chi nhánh Đà Nẵng, việc tham gia các sự kiện như vậy tạo điều kiện
thuận lợi hơn cho công tác tuyển dụng tại đây.
Tại sự kiện, gian hàng của GMO-Z.com RUNSYSTEM đã thu hút hàng
trăm lượt tham quan và ghé thăm của các bạn trẻ. Những nội dung
các bạn trẻ quan tâm như văn hóa công ty, các đầu việc đang tuyển
dụng đều được Runners tại gian hàng giải đáp cụ thể. Các bạn trẻ
đặc biệt chú ý đến các job hot mà công ty đang tuyển dụng như Java,
Ruby, SQA,...
Chương trình Job Fair 2018 là hoạt động thường niên do trường Đại học
Duy Tân phối hợp với Báo Người lao động tổ chức trong suốt 11 năm qua.
Qua Job Fair 2018 lần này, hình ảnh của GMO-Z.com RUNSYSTEM đã
tạo được ấn tượng nhất định và thu hút được thêm nhiều nhân tài
ứng tuyển vào các vị trí tại chi nhánh.
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COMING UP EVENT

Training center sẽ tổ chức khóa học "IT
Passport Preparation" vào ngày
12/6/2018 sắp tới dành cho các Runner
đang làm việc có liên quan đến CNTT,
hoặc đang ứng dụng CNTT trong công
việc tại công ty. Với giảng viên là anh Trần
Tuấn Đạt (Training center), Runner sẽ được
học thêm các kiến thức trải đều khắp
các lĩnh vực: An ninh thông tin, mạng;
Quản lý dự án; Hoạt động kinh doanh;
Chiến lược quản lý; Kế toán; Pháp lý,...
Khóa học đặc biệt thích hợp cho Runners
có nhu cầu tham dự kỳ thi IT Passport vào
cuối tháng 10 tới. Mọi thông tin về khóa
học Runners có thể liên hệ Training center
để biết thêm chi tiết.

GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tham gia Hội thảo
Digital Banking VietNam ngày 5/7/2018 tại
khách sạn Daewoo (Hà Nội) với sản phẩm
Prelúde – Giải pháp Quản lý nguồn vốn ngân
hàng. Đây là giải pháp quản lý nguồn vốn được
xây dựng đảm bảo việc vận hành ổn định và
thích hợp với nhiều mô hình ngân hàng.
GMO-Z.com RUNSYSTEM là đơn vị hợp tác phân
phối chính thức giải pháp này tại thị trường Việt
Nam từ công ty NTT DATA.
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SMILE’S STAR
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Vừa hoàn thành khóa học Xây dựng
Thương hiệu tại Học viện Plato, anh Phạm Minh
Tuấn (Tuấn PM) đã cán đích với thành tích ấn tượng khi
“ẵm” trọn “cú ăn 3” giải thưởng, “xô đổ” mọi kỉ lục tại Plato từ
trước đến giờ. Cùng chúng mình khám phá “siêu nhân” này xem có
điều gì thú vị nhé!

Trước khi trở thành 1 “chuyên gia” về Marketing như hiện giờ, ít ai biết rằng, anh
Tuấn xuất thân từ 1 Designer chính hiệu. Với niềm yêu thích và đam mê công việc
Marketing, anh đã chuyển hướng đi và quyết tâm dấn thân vào lĩnh vực đầy hấp
dẫn nhưng vô vàn thử thách này. Với những ý tưởng táo bạo và bùng nổ, rất nhiều
campaign mà anh đề xuất đã giúp thương hiệu Tenten.vn gặt hái được nhiều “trái ngọt”.
Giờ đây, khi đã trở thành vị “thủ lĩnh” của Money Maker Team (Internet Infra Group), trọng
trách đặt lên anh ngày càng nhiều hơn. Tuy nhiên, theo như anh chia sẻ, càng có nhiều
thách thức, anh lại càng hăng hái và có thêm động lực làm việc. Anh nhận ra 1 điều rằng,
có áp lực thì mới có phát triển. Anh thích thử cảm giác “vẫy vùng” ngoài “vùng an toàn” để
khám phá những giới hạn mới của bản thân.
Khi được công ty cử đi học về “DIGITAL CONTENT PLANNING FOR BUSINESS” tại Học viện
Plato, anh tỏ ra vô cùng hào hứng và đã đạt được những thành tích khiến mọi người phải
nể phục: Giải Nhóm xuất sắc nhất khóa; Cá nhân xuất sắc nhất và Cá nhân tích cực nhất.
Bài tốt nghiệp đạt 103/100 điểm. Anh cũng chia sẻ rằng, những kiến thức anh học được
trong khóa học rất thực tế và có tính ứng dụng cao. Anh học thêm được nhiều cách để
bán được sản phẩm chứ không phải chỉ giảm giá và dự định sẽ áp dụng nó trong
những campaign sắp tới.
Bên cạnh một Tuấn PM “cháy” hết mình với công việc, ta còn biết đến một
Tuấn PM năng nổ, hoạt bát với “siêu” nhiều tài lẻ: MC, Chụp ảnh, Thiết kế,
Giảng dạy,... Hy vọng hình ảnh của anh sẽ xuất hiện nhiều hơn trong
các sự kiện và hoạt động của công ty trong thời gian sắp tới.
Chúc anh sẽ thành công trong việc truyền ngọn lửa nhiệt
huyết cho đội ngũ nhân viên trẻ để cùng tạo ra những
giá trị đột phá cho công ty nói chung và
thương hiệu Tenten.vn nói riêng trong
tương lai.
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PROJECT STORY

Hoàn thành xuất sắc nghiệp vụ, các nữ dũng sỹ Tester
được gia hạn thêm dự án labo
Trong khi rất nhiều đấng mày râu tại công ty vẫn “hoang mang” chưa biết Bitcoin tròn méo ra sao,
thì các cô gái của QC Group đã được chính mình tiếp cận, “sờ nắn” … hệ thống Bitcoin tại Nhật Bản.
Với dự án được đặt hàng từ Nhật Bản, các Tester đã có cơ hội được làm việc và thực hiện nghiệp vụ test
hệ thống tiền ảo mạnh nhất hiện nay – Bitcoin. Với khách hàng khó tính bậc nhất tại Nhật, các nữ dũng
sỹ Tester đã thu về cho mình nhiều kinh nghiệm đáng quý sau thời gian thực hiện dự án lần này.
Được triển khai từ tháng 3/2018, dự án thực hiện chủ yếu các nghiệp vụ test trên hệ thống Bitcoin của
khách hàng, gồm test ứng dụng mua bán Bitcoin, các chức năng hỗ trợ mua bán thường, mua bán
nhanh hay các tiện ích xem lại lịch sử mua hàng,..Thời gian đầu khi mới triển khai, các nữ Tester đã gặp
nhiều khó khăn và vướng mắc do dự án không có spec, Tester phải tự tìm hiểu nghiệp vụ, tự xây dựng
flow và workflow, từ đó xây dựng test case. Khách hàng không cung cấp bất cứ tài liệu nào và 2 bên
chưa có sự đồng nhất về cách làm việc nên công việc thực hiện rất áp lực. Sau 1 thời gian ngắn hợp
tác, Runners đã hiểu hơn về cách thức làm việc cùng khách hàng và thành thạo hơn với các nghiệp vụ.
Một dấu hiệu đáng mừng cho thấy những nỗ lực của các nữ Tester đã có kết quả là khách hàng quyết
định tiếp tục ký gia hạn dự án với chúng ta thêm 3 tháng. Xin chúc mừng các cô gái xinh đẹp của
QC Group và mong rằng trong tương lai các bạn sẽ không chỉ giữ vững phong độ mà còn ngày
càng “lên tay” hơn nữa trong các dự án khác.
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thứ

Tỏ tình với người thương

CÓ THỂ thực hiện được
1 suất ăn trưa/ ăn đêm
được gửi đến ai đó

“Điều ước thứ 6” là một chương trình
nhằm HIỆN THỰC HÓA những mong ước
dành cho bản thân, cho đồng nghiệp hay cho
gia đình nhỏ của mỗi Runners.

Viết điều ước của bạn - SMILE TEAM sẽ biến
chúng thành sự thật!
Tuy nhiên, SMILE TEAM chỉ có thể thực hiện
được những điều ước KHẢ THI & GẦN GŨI nhất
thôi nha!

1 dàn soái ca sơ mi trắng
tặng hoa hồng nhân ngày sinh nhật

Dưới đây là VÍ DỤ về những ước mong SMILE
TEAM CÓ THỂ thực hiện và KHÔNG THỂ thực
hiện được để tránh việc các Runner “bay” quá
xa.

Thi vật tay với BOD

KHÔNG THỂ thực hiện được
Công ty tổ chức du lịch tại Nga
xem World Cup hè này
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GREEN CORNER
GO GREEN - CHÚNG TÔI SỐNG XANH!
Một khi đặt chân tới GMO-Z.com RUNSYSTEM
bạn chắc chắn sẽ bị "choáng ngợp" bởi sắc XANH
bao phủ khắp mọi nơi. Trên bàn làm việc của mỗi
Runner đều có 1 chậu cây bé xinh xanh mướt vô
cùng thích mắt.
Những bé cây xinh xinh này là món quà sinh nhật
trong chương trình “My Tree” mà công ty gửi tặng
các Runner nhân dịp sinh nhật trong năm qua đó!
CHÚNG TA CÙNG SỐNG XANH để khỏe mạnh, để
năng động và để hạnh phúc hơn nhé!
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VUI CHƠI QUÊN SẦU 1/6 CÙNG RUNNERS NHÍ !

“Người ta” ngại ơi là ngại
mà cứ bị chụp trộm nhỉ?

Tập làm chú công an cứ phải
thổi còi suốt mỏi miệng quá T.T

Các bác thấy 2 anh em nhà cháu
giống nhau hông ạ?

Làm lính đặc nhiệm phải
“tập bơi trên cạn” như thế này nè!

Được ôm 2 bạn gấu bông này
chắc các bé chi nhánh Hồ Chí Minh
ngủ ngon lắm!

Xác ướp tạo dáng siêu “ngầu”

Mái nhà xinh xinh các bé dành tặng cho ba mẹ.
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