
Số ra tháng 7/2018

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

HOT NE SW
Prélude Enterprise - Giải pháp quản lý rủi ro cho thị trường 
vốn Việt Nam trình làng tại Banking Vietnam 2018. 

Ngày 5/7/2018, Hội thảo - Triển lãm Banking Vietnam 2018 đã chính thức khai mạc tại khách sạn 
Daewoo Hà Nội. Tham dự sự kiện lần này, GMO-Z.com RUNSYSTEM cùng đối tác NTT DATA Financial 
Solutions (NDFS - Nhật Bản) mang đến giải pháp Prélude Enterprise giúp quản lý hiệu quả các giao 
dịch và rủi ro cho thị trường vốn Việt Nam. 

Góp mặt tại sự kiện, GMO-Z.com RUNSYSTEM cùng đối tác NDFS đã mang tới giải pháp Prélude Enterprise 
với kỳ vọng sẽ góp phần tối ưu việc quản lý giao dịch và rủi ro đối với thị trường vốn Việt Nam cho các tổ 
chức tài chính, ngân hàng, hướng tới đưa ngành ngân hàng Việt Nam tiến gần hơn với tiêu chuẩn quốc 
tế.
Tuy mới bước đầu đặt chân vào thị trường Việt Nam nhưng với những ưu điểm vượt trội, giải pháp Prélude 
Enterprise mà GMO-Z.com RUNSYSTEM cùng NDFS mang tới sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo 
khách tham dự là đại diện các ngân hàng lớn tại Việt Nam. Triển lãm năm nay có sự tham gia của gần 20 
doanh nghiệp, trong đó có các công ty, tập đoàn tiêu biểu như Hyperlory, Miraway, GMO-Z.com RUNSYS-
TEM, DTAsia, CMC Telecom, Netnam, TPbank, VnPay… Các doanh nghiệp đã giới thiệu những thành tựu 
công nghệ mới nhất phục vụ việc xây dựng ngân hàng số, đặc biệt là các công nghệ thanh toán không 
dùng tiền mặt.

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh hoạt động triển lãm còn diễn ra Hội thảo eBanking Vietnam với chủ đề: 
“Thúc đẩy thanh toán phi tiếp xúc góp phần xây dựng Chính phủ điện tử hiện đại, hiệu quả, hướng tới 
phát triển nền kinh tế số”. Hội thảo năm nay tập trung trao đổi vào việc làm sao phát triển các phương 
thức thanh toán không dùng tiền mặt, xây dựng ngân hàng số, giới thiệu các giải pháp, mô hình thanh 
toán không dùng tiền mặt mới, phân tích và quản trị dữ liệu tài chính ngân hàng một cách hiệu quả …
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HOT NE SW
Prélude Enterpise - “Cú bắt tay” giữa GMO-Z.com RUNSYSTEM và NTT DATA Financial Solutions 
giúp quản lý hiệu quả thị trường vốn Việt Nam

Mới đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM chính thức trở thành đối tác với NTT DATA Financial Solutions (NDFS) 
trong công cuộc triển khai giải pháp Prélude Enterprise tại Việt Nam.

Giải pháp Prélude Enterprise dành cho thị trường vốn và tài chính được phát triển tại Nhật Bản, có thể thực 
hiện các giao dịch trực tiếp (STP) cho thị trường tiền tệ, ngoại tệ, chứng khoán và chứng khoán phát sinh. 
Đây là giải pháp cho phép quản trị giao dịch linh hoạt dựa trên các loại tài sản chéo (cross assets). Từ năm 
2003, giải pháp này đã bước đầu giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng và dẫn đầu thị phần tại 
Nhật Bản, được các ngân hàng Nhật Bản áp dụng dựa trên chất lượng và tính linh hoạt để đáp ứng các 
yêu cầu đặc thù của khách hàng.

Các chức năng chính của giải pháp bao gồm: Công cụ tài chính (Financial instruments); Chức năng quản lý 
giao dịch (Trade management functions); Chức năng quản lý trạng thái (Position management functions); 
Chức năng quản lý rủi ro (Risk management functions). 

Việc ứng dụng giải pháp Prélude Enterpise sẽ mang đến các lợi ích cho doanh nghiệp như:
- Cải thiện hiệu quả vận hành: Hệ thống hóa vận hành là rất cần thiết để giải quyết sự gia tăng khối lượng 
công việc. Giao diện người dùng thân thiện sẽ không chỉ cải thiện hiệu quả vận hành mà còn cải thiện độ 
chính xác của dữ liệu. Nền tảng này cho phép liên kết dữ liệu trơn tru giữa các bộ phận front, middle, và 
back office.
- Tùy chỉnh linh hoạt, mở rộng dễ dàng: Giải pháp thiết kế theo mô hình framework-based kết hợp các yêu 
cầu đặc thù của khách hàng một cách linh hoạt và dễ dàng hơn. Phạm vi rộng rãi của các công cụ và 
chức năng tài chính sẽ hỗ trợ khách hàng mở rộng kinh doanh thuận lợi.
- Hiệu quả chi phí: Về tổng quan, hệ thống càng phức tạp thì chi phí triển khai và vận hành sẽ càng cao. 
Giải pháp all-in-one giúp đơn giản hóa biểu đồ quan hệ hệ thống, cùng với việc hỗ trợ khách hàng bắt đầu 
từ những thứ nhỏ nhất và tiết kiệm tiền. Phí bản quyền sẽ được tính dựa trên các mô-đun (module) được lựa 
chọn triển khai.

Việc hợp tác giữa GMO-Z.com RUNSYSTEM và NDFS được kỳ vọng sẽ đem đến những giá trị gia tăng cho thị 
trường Việt Nam, hướng tới phát triển nền kinh tế số trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.
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Sáng ngày 05/07/2018, Hội thảo “Ngành 
công nghiệp tên miền: Cơ hội và thách thức cho cộng 
đồng Internet Việt Nam” đã diễn ra tại tòa nhà SunWah - Đại 
học Quốc gia Hà Nội. Đây là sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ 
của Bộ TT&TT và sự đồng hành của 2 nhà đăng ký tên miền là 
Công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM và Công ty Phần mềm INET.

Anh Trần Đức Tâm – đại diện GMO-Z.com RUNSYSTEM đã có bài 
diễn thuyết về “Tên miền mới mở ra cơ hội kinh doanh online 
cho doanh nghiệp” với nhiều chia sẻ thực tế rất hữu ích đối 
với người tham dự. GMO-Z.com RUNSYSTEM với tư cách là 
một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành công nghiệp 
tên miền tham gia hội thảo nhằm mục đích giao lưu học 
hỏi với các doanh nghiệp trong ngành để ngày càng 
hoàn thiện mình hơn, mang đến cho khách hàng 
những dịch vụ tốt nhất và giữ vững vị thế của mình 
trong lĩnh vực này.

NE W S Nắm bắt cơ hội kinh doanh online 
cho doanh nghiệp từ tên miền mới

Khi mà nhà nhà World Cup, người người 
World Cup thì Chi nhánh Hồ Chí Minh cũng không thể 
đứng ngoài vòng xoáy hấp dẫn của trái bóng tròn. Giải bóng 
đá nội bộ cho toàn thể Runners chi nhánh Hồ Chí Minh “GMO 
Football Closed Tournament 2018” đã khởi tranh trong ko khí sôi 
động mùa World Cup. Bắt đầu từ 26/6/2018, 5 đội bóng đến từ 5 bộ 
phận: PHP, Java, Mobile, Intec và Fresher đã cùng tranh tài để tìm ra 
ngôi vương của giải đấu. Với sự cổ động nhiệt tình và “hung hãn” 
của đội ngũ cổ động viên dành cho từ cầu thủ tới cả ...trọng tài, 
các trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với những pha bóng 
tốc độ, kịch tính cùng lối đá tấn công đầy cống hiến. Đặc biệt 
mùa bóng này còn mang đến cho các cổ động viên những 
tràng cười không ngớt khi các cầu thủ ra sân trong trang 
phục của những “chàng” Hello Kitty hay Doreamon ngộ 
nghĩnh….Một mùa bóng nữa tiếp tục cháy và chúng ta 
hãy cùng chờ đón những bất ngờ thú vị trong các trận 

đấu tiếp theo nhé. 

NÓNG cùng Runners Hồ Chí Minh mùa WORLD CUP
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NE W S
Biệt đội BSD “phá đảo” Vườn Vua - Quan Lạn
Một ngày chủ nhật đẹp trời 30/6, anh em nhà BSD cùng nhau 

xách ba lô lên và đi. Đây là chuyến đi teambuilding thường niên của BSD nhằm 
tạo điều kiện cho các Runner có cơ hội “xả hơi” cùng các chiến hữu sát cánh bên 
nhau qua nhiều dự án lớn nhỏ và còn là dịp giao lưu, “cọ xát”, xích lại gần nhau giữa 
thành viên thuộc các nhóm khác nhau. Năm nay, một biệt đội chọn Vườn Vua Resort 
(Phú Thọ) làm nơi nghỉ dưỡng còn biệt đội kia tận hưởng biển xanh, cát trắng, nắng vàng 
tại đảo Quan Lạn (Quảng Ninh).

Đầu cầu Vườn Vua, Runners đã có một ngày vui chơi thỏa thích và tận hưởng không 
gian yên tĩnh, thoáng đãng tại đây. Các Runner tỏ ra vô cùng hào hứng với việc đắm 
mình vào làn nước trong xanh ở bể bơi, trải nghiệm cảm giác mạnh tại khu trượt cỏ 
hay chỉ đơn giản là dạo quanh khuôn viên xinh đẹp và ghi lại những khoảnh khắc 
đáng nhớ.

Đầu cầu Quan Lạn gửi đến cho chúng ta hương vị của biển cả, nơi các Runners 
thỏa sức vẫy vùng ngoài biển, “xập xình” bên lửa trại nướng ngô, khoai cùng 
những câu chuyện bất tận, khám phá Eo Gió Gót Beo hoang sơ, hùng vĩ.
 
Đi để trở về, để tiếp tục cống hiến cho GMO-Z.com RUNSYSTEM và chờ đợi 

những chuyến đi thú vị kế tiếp nhé các Runners!
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NE W S
Ngày 02/7 vừa qua, Runners chi nhánh Tokyo 

đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ dành tặng cho vị 
thuyền trưởng đáng kính - anh Tô Mạnh Cường. Bữa tiệc có sự hợp 
lực của Runners từ Nhật Bản đến Việt Nam, khi cùng nhau gấp rút 
chuẩn bị một clip bí mật được “công chiếu” ngay tại bữa tiệc. Giờ G đã 
điểm, sau giờ sinh hoạt chung, một chiếc bánh sinh nhật lung linh được 
gửi tới anh Cường trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân. Tuy còn đôi chút 
ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên Runners Tokyo tổ chức sinh nhật 
cho anh ngay tại văn phòng nhưng rồi sự ngượng ngùng cũng dần 
biến mất, thay vào đó là những tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hát 
mừng sinh nhật rộn ràng cả căn phòng. Bữa tiệc ấm cúng đã 
khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại khó quên 
trong lòng mỗi thành viên chi nhánh Tokyo. 

Ấm cúng với bữa tiệc sinh nhật dành cho 
người thuyền trưởng CN Tokyo
 

Seminar “API Xử lý thanh toán”:
Những điều cần biết về cổng thanh toán GMO
Tiếp tục với chuỗi các buổi Seminar mà Training 
Center tổ chức, ngày 21/6 vừa qua, Seminar với chủ đề 
"API Xử lý thanh toán" đã diễn ra tại phòng họp MT1 (Hà Nội) 
với sự dẫn dắt của anh Trần Trung Đức (BSD). Buổi Seminar 
cung cấp cho Runners kiến thức về cổng thanh toán 
GMO - cổng dịch vụ thanh toán số 1 của Nhật hiện nay. 
Runners đã được chia sẻ về cơ chế làm việc, tìm hiểu một số 
thuật ngữ, cách thức đăng ký môi trường test và sử dụng 
API của Payment Gateway GMO. Đây đều là những kiến 
thức cần thiết để các lập trình viên dễ dàng trong việc 
tích hợp chúng trong các ứng dụng triển khai sau này.
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GMO-Z.com Vietnam Lab Center tưng bừng 
khai trương chi nhánh Đà Nẵng

CO GM N NTVE EPUI

Ngày 12/7 tới đây, GMO-Z.com Vietnam Lab 
Center sẽ đón chào thêm chi nhánh Đà Nẵng 
vào đại gia đình của mình. Buổi lễ khai trương sẽ 
diễn ra vào lúc 18h00 ngày 12/7/2018 tại nhà 
hàng Kim Đô (Trần Phú, Đà Nẵng). Việc thành lập 
thêm chi nhánh Đã Nẵng sẽ giúp cho 
GMO-Z.com Vietnam Lab Center có thêm nhiều 
tiềm lực để tiếp tục thực hiện mục tiêu  nghiên 
cứu những kỹ thuật cũng như xu hướng mới 

và tham gia phát triển sản phẩm mới cho 
Tập đoàn GMO Internet.
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Chia sẻ thay cho lời cảm ơn: “Chúng tôi rất hài lòng về chất lượng dự án” – một câu nói ngắn gọn của khách hàng 
nhưng lại là món quà vô giá mà cả đội dự án CartPlus nhận được sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt hơn 

3 tháng ròng rã.

CartPlus là dự án do nhóm PHP Đà Nẵng gồm 6 thành viên: Phạm Hữu Anh Túc, Lê Quang Quý Hòa, Lê Đình Hoàng, Phan 
Thắng, Trần Công Nguyên, Nguyễn Thị Hoài Tâm thực hiện trong khoảng thời gian từ 02/04-29/06/2018. Dự án sử dụng ngôn ngữ 
ngôn ngữ PHP - framework FUEL 1.7 với các công việc chính bao gồm: Thực hiện thiết kế AP; Lập trình xây dựng dự án dựa trên 
template có sẵn của khách hàng; Thay đổi và cập nhật chức năng Admin, font cũ của sản phẩm có sẵn.

Mặc dù PHP là ngôn ngữ thế mạnh của cả đội, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, cả đội dự án vẫn phải vượt qua một núi 
những khó khăn cao ngất. Bắt đầu từ khi nhận yêu cầu dự án với spec vô cùng đơn sơ, rồi đến khi thiết kế API ban đầu cả đội 
cũng gặp phải nhiều vấn đề về chuẩn request, response, status header. Tiếp đó, dự án phát triển từ sản phẩm có sẵn sử dụng 
ngôn ngữ framework khá cũ và những chức năng phát triển cho dự án mới phải dựa trên dự án cũ, kế thừa logic hiện tại tuy 
nhiên khách hàng lại không có spec hay tài liệu về vấn đề này khiến cho cả đội phải lao đao tìm hiểu từ gốc rễ.
 
Bên cạnh đó, cả đội dự án cũng phải dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu các chức năng hiện có của khách hàng cũng 
như nghiên cứu các tài liệu về việc thực hiện phát triển chức năng payment do tài liệu Epsilon Payment không có tiếng Anh; 
…. Đặc biệt, không thể không kể đến những yêu cầu từ UX không được khách hàng yêu cụ thể, nhưng rất may nhờ có các 
bạn QC (Quality Control) phản hồi thì cả đội phát triển mới nhìn thấy. Rồi đến môi trường test không được chủ động khiến cả 
đội vô cùng chật vật. Cụ thể là dự án triển khai source code lên Staging cho khách hàng phải ở 02 server khác nhau nhưng 
đội phát triển chỉ được chủ động bên môi trường Front, còn môi trường Admin và API hoàn toàn phụ thuộc vào khách hàng 
nên việc debug, check logs vô cùng khó khăn. 

Đỉnh điểm của chuỗi căng thẳng là ngày 25/6/2018 khi khách hàng release sản phẩm, cả đội cũng căng như dây đàn, rồi 
phải nhịn trưa để hỗ trợ khách hàng đến chiều, khi mọi việc xong xuôi cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm để đi ăn bữa trưa 
lúc chiều xế. 

Song khi “trồng cây” có vượt qua nhiều khó khăn thì “trái” mới càng thêm ngọt. Thêm một dự án nữa được khách hàng 
trao gửi vào team Đà Nẵng; Điểm hài lòng khách hàng đạt 98,61; Được anh TrungNT (Giám đốc Chi nhánh) thưởng nóng 
trong sự hân hoan chúc mừng của đồng nghiệp… đó chính là sự ghi nhận vô cùng rõ nét những nỗ lực của cả nhóm dự 
án. 

Đặc biệt lời cảm ơn và hứa hẹn từ khách hàng khi kết thúc dự án “私は大満足です。今後もよろしくお願いします。” (Tạm dịch là 
chúng tôi rất hài lòng về chất lượng dự án. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác trong các dự án tiếp theo) đã mang 
đến cho chúng ta niềm tự hào mạnh mẽ về những chàng PG PHP đầy nhiệt huyết và giàu trách nhiệm của Chi nhánh 
Đà Nẵng.
 
Khi ngọn lửa nhiệt huyết và trách nhiệm ấy vẫn lan tỏa và cháy mãi thì chúng ta hoàn toàn có căn cứ để tin tưởng 

vào những dự án lớn hơn, dài hơi hơn chắc chắn sẽ về nhiều hơn nữa với Chi nhánh Đà Nẵng. 
Chúc mừng Chi nhánh Đà Nẵng, chúc mừng nhóm dự án CartPlus đã lập kỷ lục Điểm hài lòng khách hàng 

(CSS) cao nhất năm 2018 (tính đến tháng 7/2018). 

PR CO E YOT RSTJ
CartPlus đạt 98,61 điểm CSS - “Chúng tôi rất hài lòng về chất lượng dự án!”

7



Số ra tháng 7/2018

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

S IL AM S ST RE
Trần Cao Quý - Người lãnh đạo ấp ủ muôn vàn dự định với VNLAB

Điềm đạm, tận tâm và đầy nhiệt huyết là những từ miêu tả rõ nhất về anh Trần Cao Quý - 
General Manager của GMO-Z.com Vietnam Lab Center. Hãy cùng theo chân phóng viên 
(PV) Bản tin nội bộ để lắng nghe anh chia sẻ về bản thân, công việc và VNLAB nhé.

PV: Chào anh Quý, gắn bó với VNLAB khá lâu và có nhiều 
đóng góp quan trọng cho công ty, anh có thể chia sẻ sâu hơn 
về công việc anh đang đảm nhận được không?

QuýTC: Mặc dù là người gắn bó với VNLAB lâu nhất nhưng mình 
luôn cảm thấy bản thân chưa đáp ứng được kỳ vọng của Tập 
đoàn giao phó, vẫn còn rất nhiều việc muốn làm và đang làm, 
cụ thể như sau:

Thứ nhất, phát triển VNLAB thành một tổ chức có tên tuổi trong 
ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu 
này hiện VNLAB đang chú trọng tuyển dụng kỹ sư có tố chất về 
nghiên cứu, có tham vọng trở thành số một trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin, kết hợp với việc tuyển dụng những nhân sự tốt 
nhất. Mục tiêu của mình là tới năm 2020 muốn đưa VNLAB lọt vào 
top 30 những công ty IT có chất lượng kỹ thuật tốt nhất.
 
Thứ hai, mình đã và đang thực hiện việc ứng dụng những thành 
quả về kỹ thuật của VNLAB vào thực tiễn, với mục đích tạo ra 
những sản phẩm tốt nhất phục vụ cho cộng đồng. Tóm lại công 
việc của mình là quản trị, chèo lái VNLAB hướng tới mục tiêu số 1 
như tôn chỉ mà Tập đoàn đề ra cho các công ty thành viên.

PV: Trong quá trình xử lý các công việc, anh có gặp khó 
khăn gì không?

QuýTC: Về khó khăn, mình cũng phải chia sẻ thật, mình 
đang gặp muôn vàn khó khăn. Khó khăn khi mang sản 
phẩm dịch vụ mà Tập đoàn đang phát triển rất thành công 
bên Nhật triển khai ở Việt Nam. Có một rào cản rất lớn đó là 
sự khác biệt về văn hóa, thẩm mỹ, hành vi của người sử 
dụng Internet giữa Việt nam và Nhật Bản. Ngoài ra khó khăn 
nữa là vấn đề tuyển dụng nhân tài, thực sự là cũng là bài 
toán khá “khoai”.
 Về áp lực trong công việc, hiện tại mình đang được giao 
một trọng trách giống như các manager khác là việc gia 
tăng doanh thu, tạo nhiều phúc lợi cho anh em. Trong suy 
nghĩ của mình về môi trường làm việc lý tưởng phải là nơi 
mà anh em luôn luôn muốn tới thật sớm và ở lại thật lâu, 
một môi trường mà anh em có thể thỏa sức sáng tạo, phát 
triển. Vì thế mình chưa bao giờ ngưng thấy trăn trở mỗi khi 
nghĩ về.

PV: Được biết VNLAB sắp khai trương chi nhánh Đà Nẵng, 
anh có thể chia sẻ một chút về những dự định, mục tiêu mà 
anh muốn cùng VNLAB thực hiện trong thời gian tới?

QuýTC: Đà Nẵng là một thành phố rất phát triển, rất văn minh 
và diện tích vừa phải. Chính vì lợi thế đó đã biến Đà Nẵng 
thành một miếng bánh rất lớn cho việc ứng dụng công nghệ 
thông tin. VNLAB cũng muốn ăn một phần miếng bánh này. Vì 
vậy thành lập chi nhánh Đà nẵng ngoài việc hỗ trợ phòng R&D 
của Tập đoàn mà đây còn là nơi để thử nghiệm và ứng dụng 
rất tốt công nghệ thông tin.
Trong tương lai gần mình rất muốn VNLAB và RUNSYSTEM sẽ kết 
hợp với nhau tạo ra một hệ sinh thái công nghệ thông tin ở Đà 
Nẵng.

PV: Anh có thể chia sẻ những kỷ niệm không thể nào 
quên quá trình làm việc tại VNLAB?

QuýTC: Kỷ niệm khiến mình nhớ mãi ở VNLAB liên quan tới 
Game. Nói đến Game thì trước kia thường mình hay né 
tránh vì sợ nghiện chơi game, nhưng nghịch cảnh lại xảy ra 
với mình. 
VNLAB nhận phát triển API cho một vài dự án game của Tập 
đoàn, cần phải hiểu các ngôn ngữ về game, các skill trong 
game. Nên để có thể nắm bắt được thì buộc mình phải 
chơi game, sau thời kỳ ăn cùng Game, ngủ cùng Game 
mình đã bị nghiện Game và phải cố gắng mãi mới từ bỏ 
được.

PV: Anh có thể chia sẻ một chút về gia đình nhỏ của 
mình không ạ?

QuýTC: Thật ngắn gọn, hiện tại mình nghĩ tạm ổn, mình 
cũng đang cố gắng hoàn thiện và thay đổi để hướng tới 
những điều tốt đẹp nhất có thể.

Cảm ơn những chia sẻ vô cùng chân thành của anh. Chúc 
anh và VNLAB sẽ sớm đạt được mục tiêu 2020 và gặt hái 
được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới!
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N NG NO U LDRWGC UPC
Trái bóng World Cup 2018 đã lăn gần hết chặng đường. 
Runners, dù là những tín đồ ăn ngủ cùng trái bóng hay không thì cũng đang được sống 
trong những tháng ngày sục sôi, hừng hực của Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.
Cùng chúng mình khám phá muôn màu cảm xúc của Runner mùa World Cup nhé!

2.   Đội bóng yêu thích và cầu thủ yêu thích là…?

1.   Cảm nhận chung về mùa World Cup 2018?

Lê Quang Huy (BSD):
Mùa World Cup này hơi khó đoán trước, vòng bảng các 
kèo xỉu nổ liên tục rồi một loạt các đội sáng giá như 
Argentina, Tây Ban Nha, Đức thi nhau “toạch”. Nói chung 
mình cảm thấy” mông lung như một trò đùa”, không biết 
đặt niềm tin vào đâu.

Nguyễn Hồng Sơn (BSD):
Với 1 fan trung thành của trái bóng tròn như mình thì mùa 
World Cup nào cũng thật tuyệt vời!
 

Lương Thị Huệ (Training Center):
Mình không có nghiêng về cầu thủ riêng lẻ nào mà mình 
thích nguyên cả đội hình đội tuyển Đức luôn! 
 

Lê Quang Huy (BSD):
Thần tượng của mình là Messi nhưng đội bóng yêu thích 
của mình lại là Bồ Đào Nha với nhạc trưởng Ronaldo. Hơi 
tréo ngoe nhỉ?

Trần Tuấn Đạt (Training Center):
Mình yêu thích nhất là tuyển Brazil. Và Neymar là 1 trong 
những tuyển thủ mình rất ấn tượng mùa WC năm nay. Tiếc 
là Neymar cùng đồng đội mới bị loại rồi.

Nguyễn Hồng Sơn (BSD):
Tuyển Anh và Mo.Salah.
Salah cùng Ai Cập đã bị loại nhưng năm nay Anh đã tiến 
sâu vào tận Bán kết. Mình rất có hy vọng vào chức vô địch 
cho Tam Sư năm nay.

 

Trần Ngọc Tăng (Internet Infra Group):
Mùa World Cup năm nào cũng cuồng nhiệt. Nhưng mình 
thích nhất là cứ có World Cup là lại được nhậu cùng anh 
em :D

 

Lại Phương Anh (InfoQ):
Mình không biết gì về bóng đá nhưng khi có World Cup vẫn 
cực kỳ hào hứng vì không khí cổ vũ WC của bạn bè xung 
quanh rất sôi động và cuồng nhiệt. Cả newfeed ầm ầm 
các status về các trận đấu khiến người ngoài cuộc như 
mình cũng nhấp nhổm không yên.
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N NG NO U LDRWGC UPC
Trái bóng World Cup 2018 đã lăn gần hết chặng đường. 
Runners, dù là những tín đồ ăn ngủ cùng trái bóng hay không thì cũng đang được sống 
trong những tháng ngày sục sôi, hừng hực của Giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.
Cùng chúng mình khám phá muôn màu cảm xúc của Runner mùa World Cup nhé!

4.   Khi một nửa có “phàn nàn” vì bạn xem WC nhiều, bạn xử lý thế nào?

3.   Số trận đấu đã theo dõi tính đến hiện tại, WC có ảnh hưởng gì đến cuộc sống và công việc không?

Lê Quang Huy (BSD):
Chính xác thì mình không nhớ lắm, các trận 1h thì không 
xem. Cuộc sống, công việc nói chung thì không ảnh hưởng 
gì. Chỉ hơi buồn ngủ chút vì đêm còn lên cầu nhặt dép với 
lại xem ai có xe tốt muốn bán còn giúp đỡ họ.

Trần Ngọc Tăng (Internet Infra Group):
Mình xem 61/64 trận. Việc lệch múi giờ không ảnh hưởng 
nhiều đến niềm đam mê của mình. Có lẽ do quen thức 
đêm nên các thời gian các trận đấu không phải là vấn đề.
 

Lương Thị Huệ (Training Center):
Rất vui vì được công ty quan tâm nhưng hiện mình vẫn 
tham gia vào đội FA nên cũng không phải lo! 
 

Trần Tuấn Đạt (Training Center):
Lúc đó mình có nói: “Em ơi bóng đá là niềm sở thích nhất 
thời, em mới là mãi mãi”… Vậy là hết giận luôn. Đùa chút 
thôi, chứ mình cân bằng tất cả mọi thứ trong đó có cả 
niềm đam mê và đừng để bị ảnh hưởng đến công việc và 
những thứ khác thì chẳng có cô gái nào nỡ “cấm đoán” 
cả.

Nguyễn Tiến Dũng (Internet Infra Group):
Bà xã mình hoàn toàn ủng hộ việc mình xem WC. Có trận 
cả nhà cùng ngồi xem rồi bình luận xôm lắm.
 

Cảm ơn các Runners đã tham gia trả lời phỏng vấn. 
World Cup chỉ còn 3 trận nữa là khép lại. Cùng hòa 
mình vào không khí sôi động dịp cuối tuần này để tận 
hưởng nốt ngày hội bóng đá 4 năm mới có 1 lần nhé!

Nguyễn Tiến Dũng (Internet Infra Group):
Mình chỉ xem 1 vài trận thôi. Nhất là các trận có Pháp, Bồ 
Đào Nha, Anh, Đức. Đúng là các trận đấu có lệch múi giờ 
nhưng sức khỏe và công việc là trên hết mà.
 

Nguyễn Phú Thanh Tùng (New Product):
Mình xem gần như hết, nên đi làm cũng hay trong tình trạng 
thiếu ngủ. Vì thế, mỗi ngày mình phải làm 2 lon café để tỉnh 
táo làm việc.
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Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe!
Yoga, Bóng đá, Cầu lông, Nhảy Zumba,.....
GMO-Z.com RUNSYSTEM luôn có ti tỉ các câu 
lạc bộ thể dục thể thao vừa giúp các Runner 
giải tỏa stress sau những giờ làm việc căng 
thẳng, vừa là nơi để Runners giữ gìn vóc dáng 
chuẩn từng xen-ti-mét của mình.
Chúng mình đã SỐNG KHỎE rồi, còn bạn thì 
sao?

0

360  SỐNG KHỎE
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Đ IV TÔ C GO ƠH NU Ư

?? câu hỏi về 
GMO-Z.com RUNSYSTEM

1001

Là 1 Runners, bạn có tự tin đã hiểu “tất tần tật” về công ty mình đang làm?
Tham gia giải đố cùng chúng mình để hiểu hơn về GMO-Z.com RUNSYSTEM
và có cơ hội ẵm về nhiều phần thường hấp dẫn nhé!

Rất đơn giản phải không nào? Runnes hãy nhanh tay 
gửi bài dự thi về địa chỉ pr@runsystem.net.  Đừng 
quên ghi rõ Họ tên – Bộ phận mình đang công tác để 
thuận tiện cho việc trao giải nhé.

KỲ 1

Giá trị cốt lõi (Core Values) mà các Runner đã và đang 
theo đuổi là gì?
 
Bạn hãy nêu tên và giải thích rõ hơn về các giá trị cốt lõi 
của GMO-Z.com RUNSYSTEM nhé.  

50K
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02 Runner có câu trả lời đúng nhất và gửi sớm nhất sẽ có cơ 
hội nhận được phần quà tiền mặt trị giá 50,000 VNĐ.


