
TIN BÃO GIẬT

Số ra thang 9 2018

1
Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.

“Đốt cháy” mùa hè 2018 cùng Runners Hà Nội và Đà Nẵng 

Sau bao ngày code miệt mài không kể ngày đêm, sau bao đêm ngóng chờ cái nắng cái gió của biển cả, ngày 11/8/2018 Runners Hà Nội và Đà Nẵng đã được giải tỏa 
cơn “khát biển” bằng chuyến du lịch hè tại 2 bãi biển miền Trung xinh đẹp là Cửa Lò và Quy Nhơn.

Đặt chân đến Cửa Lò, Runners Hà Nội không chỉ say lòng trước sự quyến rũ của cảnh sắc thiên nhiên mà còn có dịp được viếng thăm quê Bác với làng Hoàng Trù quê 
ngoại, Kim Liên quê nội, ngôi nhà Bác ở thời niên thiếu, vãn cảnh Đền Ông Hoàng Mười. Bên cạnh đó, các gia đình còn vô cùng hào hứng khám phá vô vàn các loài 
động vật hoang tại Vườn thú Safari Mường Thanh (Diễn Châu) và thoải mái tận hưởng các dịch vụ chuẩn 4 sao tại khách sạn Mường Thanh Grand Cửa Lò.

Điểm nhấn của chuyến đi năm nay chính là trận cầu siêu kinh điển giữa đội bóng nam và đội bóng nữ công ty diễn ra ngay trên bờ biển Cửa Lò. Với bất lợi cực lớn khi 
tất cả các chàng trai đều phải buộc một sợi dây giữa hai chân để giảm bớt độ nguy hiểm, đội bóng nam đã chịu thua tâm phục khẩu phục trước các cô gái với tỉ số 
sát nút 1-2. 

Runners Đà Nẵng lại có ba ngày trải nghiệm không thể quên ở bãi biển Quy Nhơn - nơi 
được mệnh danh là “Madives Việt Nam” với vẻ hoang sơ, kỳ vĩ. Sau ngày đầu tiên được 
vẫy vùng thỏa thích trong làn nước biển trong vắt thì đến ngày thứ hai, những Runners ưa 
khám phá đã thỏa lòng khi được tham quan Đảo Kỳ Co, Eo Gió và đặt chân đến Tháp Đôi 
- cụm 2 ngọn tháp cổ xinh đẹp được xây dựng theo kiến trúc đền tháp Angkor từ thế kỷ 
thứ XII. 

Ngoài việc nghỉ ngơi bên người thân, đồng nghiệp, thưởng thức những món hải sản tươi 
ngon, vui chơi, tắm biển, Runners Đà Nẵng còn được tham gia một buổi Gala Dinner bùng 
nổ với những điệu nhảy cực “quái”, màn khoe giọng siêu chất của những ca sĩ đầy triển 
vọng đã khiến cả khán phòng như “nổ tung”.

Chuyến du lịch hè 2018 đã khép lại và chắc chắn rằng, những niềm vui, những kỷ niệm tại 
nơi đây sẽ còn được viết dài theo từng năm tháng khi Runners vẫn tiếp tục gắn bó và 
cùng nhau làm việc dưới mái nhà GMO-Z.com RUNSYSTEM.
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GMO-Z.com RUNSYSTEM tham gia “Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần IV năm 2018”

Diễn ra từ 28/08 – 2/09/2019 “Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần IV 
năm 2018” đã thu hút hàng trăm khách mời đến từ các tập đoàn, doanh nghiệp lớn 
tại Nhật Bản. Đây là sự kiện do Liên minh VNITO (VNITO Alliance) phối hợp với Công 
viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và JASIPA Nhật Bản (Japan Information Service 
Innovation Partners Association) tổ chức tại 4 thành phố của Nhật Bản (Fujisawa, 
Tokyo, Osaka và Fukuoka). 

Chương trình bắt đầu tại thành phố Fujisawa, Tokyo, Osaka và cuối cùng là Fukuoka. 
Anh Nguyễn Tấn Minh - Phó Giám đốc và anh Tô Mạnh Cường - Giám đốc chi nhánh 
Tokyo đại diện GMO-Z.com RUNSYSTEM tham gia chương trình và có thời gian giao 
lưu, trao đổi trực tiếp về nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp tại Nhật Bản. 

Đây là cơ hội giao lưu gặp gỡ, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh với 36 đại diện 
đến từ các doanh nghiệp đưa hình ảnh của công ty đến gần hơn nữa với các 
doanh nghiệp CNTT Nhật Bản. Rất nhiều đại diện từ các doanh nghiệp lớn quan tâm 
đến việc phát triển công nghệ mới như AI, IoT mà công ty đang chú trọng nghiên 
cứu và phát triển. Đây là một tín hiệu khả quan về hướng phát triển các công nghệ 
mới cũng như mở rộng thêm cơ hội hợp tác của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

Từ 28 - 31/08/2018 tại Hà Nội và Đà Nẵng đã diễn ra các hoạt động của Ngày CNTT Nhật Bản 
2018 -  Japan ICT Day lần thứ 12 do VINASA và CLB Hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản (VJC) tổ 
chức. Anh Nguyễn Tấn Minh - Phó Giám đốc GMO-Z.com RUNSYSTEM đã có những chia sẻ thú vị 
về chủ đề “Thực tiễn hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản trong các dự án công nghệ mới” trong 
ngày tọa đàm đầu tiên của sự kiện.

Để tồn tại được trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt, việc thực hiện Digital Transformation 
đang là vấn đề cấp bách của các doanh nghiệp. Nội dung phiên tọa đàm xoay quanh thực tế 
hợp tác trong các dự án xu hướng công nghệ mới AI, VR, IoT, Big Data… Với sự chủ trì và dẫn 
dắt của anh Nguyễn Tấn Minh, các diễn giả đã sôi nổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn 
cũng như cách khắc phục nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác trong lĩnh vực công nghệ mới 
này. 

 “Các xu hướng mới này là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn đối với các doanh nghiệp 
offshore Việt Nam nếu muốn khai thác sâu hơn vào thị trường CNTT Nhật Bản” - Anh Minh khẳng 
định. Kết thúc phiên tọa đàm, các diễn giả cũng đưa ra những gợi ý về các giải pháp thay đổi 
theo hướng phù hợp hơn với yêu cầu từ thị trường.

GMO-Z.com RUNSYSTEM chủ trì phiên tọa đàm 
“Thực tiễn hợp tác CNTT Việt Nam - Nhật Bản trong các dự án công nghệ mới”. 
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Chinh phục đỉnh Phú Sỹ cùng Runners chi nhánh Tokyo

Ngày 11/8 vừa qua, “binh đoàn” Runners Tokyo đã có cuộc chinh phục đỉnh Phú Sỹ - biểu tượng của đất nước Nhật Bản. 
Sau những giờ làm việc căng thẳng, Runners Tokyo đã có dịp kề vai sát cánh cùng nhau chinh phục những hành trình đầy 
phiêu lưu và thử thách. Được biết, kế hoạch “chinh phục” lần này đã được lên từ nhiều tháng trước để công tác chuẩn 
bị có thể được chu đáo nhất. Đội trưởng Đinh Viết Phi cùng các thành viên đã có thời gian vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ 
khi cùng nhau vượt qua rất nhiều chướng ngại vật để chinh phục Fuji san. Những hoạt động tập thể rời xa màn hình máy 
tính này đã giúp các Runners Tokyo có thêm nhiều cơ hội để hiểu nhau hơn và gắn kết hơn nơi đất khách quê người, 
không còn chỉ khô khan khi làm việc cùng nhau qua những khung hình máy tính tại văn phòng.

Sôi nổi cùng trận bóng giao hữu với VnSAT

Ngày 30/8 vừa qua tại sân bóng Cung thể thao Quần Ngựa đã diễn ra trận bóng giao hữu giữa FC GMO-Z.com RUNSYSTEM 
và Dự án VnSAT. Trong 50 phút thi đấu chính thức, hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt cho khán giả, nhiều tình 
huống tranh chấp và đe dọa khung thành đối phương đã được tạo ra. Sức nóng của sân bóng lên cao hơn bao giờ hết khi 
dàn cổ động viên xinh đẹp của hai đội không ngại nắng nóng ra sân đông đủ cổ vũ, tiếp thêm năng lượng cho đội nhà. 
Với trình độ không chênh lệch nhiều, hai đội đã lần lượt ghi bàn và hòa nhau với kết quả chung cuộc 3 – 3. Trận bóng giao 
hữu kỷ niệm Quốc khánh giữa FC GMO-Z.com RUNSYSTEM và FC VnSAT không chỉ nâng cao tinh thần thể dục thể thao của 
2 đơn vị mà còn thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác, gắn kết giữa công ty và khách hàng.

Vi vu tại KDL Vườn Xoài cùng Runners Hồ Chí Minh

Ngày 25/8, Runners Hồ Chí Minh đã có cuộc vui “tới bến” tại Khu du lịch Vườn Xoài (Đồng Nai). Với tinh thần “Làm 
hết mình, quẩy hết sức”, Runners Hồ Chí Minh đã có những giây phút nhớ mãi không quên với loạt hoạt động vô 
cùng hấp dẫn tại Vườn Xoài. Chương trình được diễn ra trong ngày, thời gian không nhiều nhưng Runners đã kịp 
khám phá hết những hoạt động thú vị như bắn súng sơn, cưỡi đà điểu,… và có khoảnh khắc quây quần bên nhau 
trong bữa trưa mang đậm chất “vườn xoài”. 
Có thể nói, teambuilding “xa nhà” đang dần trở thành 1 nét văn hóa không thể thiếu của chi nhánh Hồ Chí Minh, 
là cơ hội để Runners tăng tình đoàn kết, gắn bó với nhau không chỉ trong văn phòng mà còn trong cuộc sống sinh 
hoạt vui chơi.

Mùa giải GMO FOOTBALL CLOSED TOURNAMENT 2018 (CN HCM) tìm được ngôi vương

Giải bóng đá được diễn ra từ tháng 6/2018 quy tụ nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp chia thành các FC: Intec, 
Java, Mobile, Fresher và PHP. Với sự đầu tư của Ban Tổ chức và tinh thần bóng đá sục sôi của các cầu thủ cũng 
như cổ động viên, giải đấu đã khai phá nhiều khoảnh khắc “xuất thần” cũng như nhiều chân sút vàng bấy lâu 
vẫn ẩn dật. Trận chung kết GMO FOOTBALL CLOSED TOURNAMENT 2018 đã diễn ra ngày 21/8 vừa qua giữa FC 
Intec và FC Java. Kết quả chung cuộc, chức vô địch đã gọi tên FC Intec, á quân thuộc về FC Java, giải ba 
thuộc về FC Mobile. Ngoài ra còn 1 số giải phụ khác như “Vua phá lưới” - Phạm Quốc Hùng, “Cầu thủ xuất sắc” 
– Phạm Vĩnh Ngọc và “Cổ động viên nhiệt tình” – Team Hello Kitty”. 

Internet Infra Division tiến hành test toàn bộ thành viên các nhóm về kiến thức và kỹ năng

Tháng 8 vừa qua, Internet Infra Division đã tiến hành đào tạo và test online kiến thức và kỹ năng của các nhóm Tech 
Support, Sales, Marketing, CS và QM. Nếu trước kia việc test chỉ giới hạn với nhóm Tech Support, Sales và CS thì nay 
đã mở rộng ra toàn bộ Division (trừ khối Back) cùng nhiều mảng kiến thức và nghiệp vụ hơn.
Với mục đích không ngừng nâng cao kiến thức và kỹ năng cho thành viên trong Division, chương trình đào tạo và 
test online được tiến hành hàng tuần kéo dài từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2018 gồm nhiều nội dung đa dạng, bổ 
ích và bám sát thực tế công việc. Ban đầu cho thấy kết quả khả quan của việc nắm vững kiến thức, tuy nhiên 
Runners của Internet Infra Division chớ chủ quan nhé, chương trình đào tạo và test online sẽ còn kéo dài đến tháng 
10. Cùng ôn luyện thật kỹ, vận dụng triệt để vào thực tế công việc để đạt được kết quả tốt nhé!

O
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Người con gái năm ấy miệt mài “xông pha” không 
thiếu một hoạt động tập thể nào nay cũng đã thêm vài tuổi, 

những tưởng thời gian sẽ lấy đi nhiệt huyết thanh xuân và sức “quẩy” 
của chị.Nhưng không, sự hăng say ngày ấy không hề phai mờ và không 

chỉ được kích hoạt trong công việc mà còn trong các hoạt động tập thể, 
tầm ảnh hưởng của chị vẫn vẹn nguyên. Chúng ta đang nói đến “dân chơi” 
nào vậy nhỉ, cùng tìm hiểu ngay bây giờ nhé!

Chị Kaka được ví von như linh hồn của Comm Group. Không chỉ đảm việc nước, 
giỏi việc nhà mà chị còn “cân” mọi cuộc chơi. Với chị, các hoạt động tập thể không 

chỉ giúp chị lấy lại cân bằng, giảm bớt những căng thẳng, áp lực trongcông việcmà còn 
là phương pháp hữu hiệu nhất để kéo gần hơn mối quan hệ đồng nghiệp, thêm hiểu và gắn bó 
với nhau hơn. Chính vì vậy, dù khối lượng công việc của quản lý nặng nề nhưng chị vẫn dành thời 
gian để vận động mọi người xung quanh nhiệt tình tham giacác hoạt động văn hóa - thể thao của 
công ty.

Nổi danh cùng giọng ca tuyệt vời, không ít lần tỏa sáng trên sân khấu công ty và cũng không ít lần “lôi 
kéo”, “dụ dỗ” thành công các giọng ca trẻ khác gia nhập RunsBiz. Chị luôn được anh em bạn bè 

đồng nghiệp tin tưởng không những trong công việc mà còn trong hầu hết mọi cuộc chơi ngoài 
cánh cửa văn phòng. Cũng có đôi lần chị tự nhủ “Thôi để cho mấy đứa trẻ hơn làm đội trưởng 
đi!”, nhưng sự lưu luyến của đồng đội, cùng niềm tin từ các anh em mà chị vẫn không thoátkhỏi số 
phận “trùm sò”. Nhiệt tình trong mọi hoạt động dẫu vất vả thật đấy,  nhưng chắc hẳn khi là người 

“khởi xướng” mọi cuộc chơi chị luôn cảm nhận được sự ấm áp,  yêu mến cũng như tin tưởng mà anh chị 
em đồng nghiệp dành cho chị.

 
Gắn bó cùng GMO-Z.com RUNSYSTEM từ những ngày công ty còn non trẻ, chị là một trong số ít những 
nhân viên “hoàn hảo” từ năng lực, trách nhiệm đến tinh thần nhiệt huyết. Mong rằng chị sẽ luôn là “Má 

mì” thân yêu của anh chị em Comm Group luôn nhiệt tình với mọi hoạt động và gắn bó lâu dài hơn 
nữa cùng sự phát triển của Công ty.

Tên cúng cơm: Bùi (Thị) Kim Anh
Tên thân mật: Kaka
Số năm “quẩy” cùng GMO-Z.com RUNSYSTEM: 12 năm có lẻ
Nhân viên siêu cấp xuất sắc - Trùm thâu tóm Comm Group 
Level Tiếng Nhật siêu quần 
Chịu chơi trên mọi mặt trận 
Trưởng CLB Yoga, Trùm ca hát tại công ty

Truy tìm nữ chính: “Má mì” quyền lực 
thâu tóm mọi cuộc chơi



TRƯA NAY ĂN GÌ?
“Trưa nay ăn gì?” luôn là câu hỏi khiến các Runner phải đau đầu mỗi ngày. Những Runners “đảm đang” thì lựa chọn 
mang cơm đến văn phòng để giải quyết bài toán nan giải trên. Còn một thế giới khác lựa chọn cách ăn trưa bên ngoài 
thì việc “Trưa nay ăn gì?” chưa bao giờ là một câu hỏi dễ tìm ra lời giải, đặc biệt với các newbie mới “chân ướt chân 
ráo” vào công ty.
Theo chân Phóng viên của SMILE EXPRESS để khám phá mê cung ẩm thực quanh công ty giúp giải quyết “chiếc bụng 
đói” mỗi trưa nhé!

1.Bún/Miến/Phở trộn, nước số 88 ngõ 
Kim Hoa
Quán ăn phải review đầu tiên vì không 
gian rộng rãi, có hẳn tầng 2 với điều 
hòa mát lạnh cho những team tụ tập 
ăn trưa đông. Menu đồ ăn vô cùng đa 
dạng với đủ loại bún, miến, phở trộn, 
nước: ngan, vịt, gà, bò,… chắc chắn sẽ 
thỏa mãn “chiếc bụng đói” của bất cứ 
Runner nào. “Hoa hậu” của quán là 
món “miến ngan trộn” đầy ú ụ với miến, 
thịt, thành khô,lạc, dưa góp,.. hòa 
quyện với nhau cực vừa vặn, thêm chút 
măng chua và vài lượt tương ớt cứ gọi 
là hết ý!
Giá siêu yêu thương: 25k/bát tất cả các 
loại.

4.Bánh mỳ số 9 ngõ Kim Hoa
Nếu một ngày chán cơm, phở, bún, miến thì lựa 
chọn bánh mỳ để lấp đầy dạ dày cũng là 1 lựa 
chọn không tồi! Quán bánh mỳ của vợ chồng 2 
bác đứng tuổi nhưng phục vụ khá nhanh và chu 
đáo. Vỏ bánh được nướng giòn thơm với vị sốt 
đặc biệt lạ miệng. Bánh mì thập cẩm đầy đặn 
với thịt quay, pate, xúc xích, trứng, dưa góp thơm 
ngon rất ngon lành mà lại rẻ nữa.
Giá 15-20k cho một bé bánh mỳ no căng bụng.

Nếu đã chán vị bánh mì truyền thống thì bạn có 
thể thử hàng bánh mỳ Doner Kebab ở ngay bên 
cạnh. Vỏ bánh giòn tan mà nhân thịt đầy ú ụ ù u 
luôn ấy, rau dưa ớt đầy đủ, trộn thêm số mayon-
naise nữa ăn bùi bùi ngậy ngậy siêu ngon. 
Giá 15k/ bé vừa thịt và 25k cho 1 bé siêu siêu 
nhiều thịt.

5.Bún ốc, giò, đậu thập cẩm số 62 ngõ Kim 
Hoa 
Quán bún hợp ăn những ngày trời lạnh lạnh 
vì 1 suất ở đây nhiều kinh khủng và ăn xong 
người lúc nào cũng nóng bừng bừng. Quán 
bán bún hoặc bánh đa thập cẩm đầy đủ 
ốc, giò, đậu, sườn, riêu cua tràn trề. Cô chủ 
nhiệt tình xởi lởi, thích ăn rau chần hoặc rau 
sống cô cũng chiều luôn, giấm và ớt chưng 
đều tự làm sạch sẽ. Nước dùng đậm đà, 
không mì chính. 
Giá 25k/bát đầy đủ.

6.Bún chả số 34 ngõ Kim Hoa
Ở đây không gian cũng không rộng lắm 
nhưng thoải mái ngồi. Phục vụ nhiệt tình vui 
vẻ. Chả ở đây khá thơm, có cả chả miếng 
và chả băm, rất chắc thịt, không quá nhiều 
mỡ và được nướng vừa lửa. Bún siêu nhiều, 
ăn hết đĩa bún là no căng. Rau sống tươi 
ngon, nước chấm cũng vừa vặn. Chỉ có 1 
điểm trừ là nem ăn không được ngon, hơi bở. 
Một lựa chọn “tạm được” cho ngày không 
mang cơm.
Giá 25k/suất bún chả. Gọi thêm nem: 
5k/chiếc.

2.Bún đậu mắm tôm số 75 ngõ Kim Hoa 
Trời sắp sang thu, man mát giời lại thèm ăn 
bún đậu mắm tôm thì Runners đừng bỏ lỡ 
quán này. Quán be bé có thể lựa chọn giữa 
ngồi ngoài trời và bên trong nhà, phục vụ 
hơi lâu chút nhưng cũng đáng để chờ đợi. 
“Vơ-đét” ở đây là chả cốm nóng giòn và 
thơm vô cùng, khoái nhất đậu phụ rán nóng 
giòn bỏng lưỡi, lớp da bên ngoài giòn giòn 
dai dai bên trong thì mềm mịn và khá béo, 
thịt chân giò nạc ít mỡ chấm mắm tôm nữa 
là hết sẩy. Bên này rau thơm để riêng ăn 
thỏa thích, mắm tôm cũng pha sẵn tuy 
nhiên cũng có để sẵn đường và quất để 
mình pha thêm cho đúng khẩu vị nữa.
Giá suất đầy đủ full topping: 30k/suất

3.Cơm suất số 46 ngõ Kim Hoa 
1 gợi ý cho team thích-ăn-cơm đó là quán 
cơm số 44 Kim Hoa với một suất với đầy đủ 
cơm, canh, rau, thịt “ngon như nhà làm”. 
Mỗi ngày khoảng 5 thực đơn đồ mặn để 
lựa chọn. Một phần cơm ở đây thường có 
một phần món ăn chính, một món phụ ăn 
kèm, một món rau và canh. Ưu điểm ở chỗ 
này là đồ ăn nấu không phải như kiểu thức 
ăn nhanh nấu hâm qua hâm lại hằng ngày 
mà nấu đúng kiểu cơm nhà, ăn vừa miệng 
mà ngon lắm nha.
Giá 30k/suất đã đầy đủ cơm gọi thêm, đồ 
xào, canh, trà đá. 
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Địa chỉ ship đồ ăn ngon
Bún bò Huế Đại Cồ Việt 30k/bát
0162 7190 197
Cơm rang cô Tám Hồng Mai 30k – 
50k
0966 049 055
Cơm gà sốt Food corner  30k - 50k
0902 221 970 
Bún đậu mắm tôm làng Mơ - 35k
0868 868 693



DỰ ÁN - CHUYỆN CHƯA KỂ
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ẤU THƠ TRONG TÔI LÀ...

AnhTTN - Tokyo Branch: 
“Hồi còn Đại học, mình có tham gia  khai 
giảng khi vào năm Nhất, được vào top 

hát đồng ca trong lễ khai giảng của trường. Mình 
cũng ko nhớ làm sao mà có vinh dự đấy. Hình như 
hát hò vu vơ với đám bạn xong được tuyển dụng tại 
chỗ  . Sau lần đó mình cũng hăng hái đăng ký CLB 
âm nhạc ở trường nhưng trước hôm phỏng vấn đi 
chơi mệt nghỉ, hôm sau hát không lên tông được 
nên bị loại. Từ sau đó cũng từ bỏ con đường âm 
nhạc luôn.”

YếnLH - Assistant:
 “À khai giảng vào lớp 1, năm đó chị 5 tuổi, bố 
mới đi miền Nam công tác 2 năm, mua cho 
cái váy vàng đẹp rực rỡ đúng kiểu trend bây 
giờ nhá nên chị đã được chọn để thầy hiệu 
trưởng tặng hoa chào mừng tân sinh viên lớp 
1 và chụp ảnh lưu niệm. Giờ cái ảnh đó vẫn 
đang được bày trong nhà lưu niệm của 
trường hí hí”

ĐoànNA - Internet Infra Division:
 “Mình nhớ nhất lần khai giảng đúng lúc đang bị ốm nằm 
viện nhưng mình vẫn nằng nặc đòi bố mẹ cho về đi dự lễ 
khai giảng. Lúc đó mình đang là lớp trưởng nên rất thích 
"oai" được đứng đầu hàng hô hào chỉnh đốn đội ngũ, được 
mặc bộ quần áo mới (quần màu xanh áo màu trắng sơ vin 
đeo khăn quàng đỏ), được gặp lại bạn bè sau cả 3 tháng 
ăn chơi. Ngày ấy, cảm xúc nhớ bạn bè, thầy cô và trường 
lớp là có thật” :D

PhượngBM - Administration Group: 
“5/9/1998, cái thời còn "non tơ" bỡ ngỡ 
được từ bỏ ngõ nhỏ, ao nhỏ để sóng 
sánh đi lên phố lớn, trường rộng, bạn mới 

để nhận lớp, nhận cô. Thế mà lại đi muộn, cũng chủ 
quan chỉ xem qua loa danh sách ở lớp nào không xem 
sơ đồ. Của đáng tội nămấy nhà trường xây sửa lại, biển 
lớp gắn đúng vậy mà mắt mũi thế nào đi vào nhầm lớp 
ngồi chỗm cuối lớp nói chuyện như pháo rang, xong cô 
vào điểm danh không thấy tên mới biết là nhầm lớp. Vui 
đáo để. Còn từ các năm sau không bao giờ đi khai 
giảng vì nóng và mệt, đứng mỏi cả chân.”

Trong quãng đời học sinh, giây phút đáng nhớ nhất trong lòng mỗi người là ngày tựu trường. Nơi mà cha mẹ 
cũng quên đi cả những nhọc nhằn, lo toan để hướng mắt nhìn theo bóng con mình vào lớp. Nơi mà dù trước 
đó chúng ta có phẫn nộ hay bức xúc biết bao trước những vấn nạn học đường, bất cập giáo dục hay đau 
đầu với loạt cải cách mới thì bỗng nhiên mềm lòng đi trước những cờ hoa và khuôn mặt hân hoan của lũ trẻ. 
Ngày khai giảng ở thôn quê hay thành thị tấp nập, ở trường làng hay trường phố thì vẫn cứ trong veo như thế!
Một mùa tựu trường nữa lại đến, tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè, và cũng gợi mở lại thật nhiều 
kỷ niệm xưa cũ. Cùng khám phá xem ngày tựu trường trong Runners là những kỷ niệm thú vị nào nhé!

Kí ức ngày khai trường
Trong quãng đời học sinh, giây phút đáng nhớ nhất trong lòng mỗi người là ngày tựu trường. Nơi mà cha mẹ 
cũng quên đi cả những nhọc nhằn, lo toan để hướng mắt nhìn theo bóng con mình vào lớp. Nơi mà dù trước 

Beauty Passport: Dự án “khó nhằn” về mảng làm đẹp 
khiến Smart team “lao đao”

“Ăn nằm” với dự án Beauty Passport suốt 4 tháng (từ tháng 02-06/2018), anh Ngô Hoàng Thành - PM 
của dự án và Smart team (IOS + Android) đã trải qua những tháng ngày “lao đao” với một ứng dụng 

đầy thử thách về mảng làm đẹp cho các chị em.
 

Dự án theo đơn đặt hàng từ Nhật Bản gửi về, tạo một ứng dụng giúp cho khách hàng có thể tiếp cận một 
cách dễ dàng với các dịch vụ cũng như sản phẩm làm đẹp của của các thẩm mỹ viện. Ngoài ra, ứng dụng 

còn có khả năng kết nối với hệ thống ACUSIS - một hệ thống tiện ích trên nền web về đặt lịch cho các thẩm mỹ 
viện phổ biến tại Nhật.

 
Ngay từ những ngày đầu tiên, anh Thành cùng 12 anh em dev thuộc Smart team đã gặp rất nhiều khó khăn với dự án 
sử dụng ngôn ngữ Java và Swift này. Anh em trong team hay phải dành thời gian làm quen với các khái niệm tương 
đối mới mẻ về các loại sản phẩm và dịch vụ trong hệ thống. Bên cạnh đó việc thanh toán và đặt lịch cũng gặp nhiều 
khó khăn do hệ thống vừa có thể sử dụng thanh toán bằng visa/master/JCB card, vừa có thể kết nối đến hệ thống đặt 
lịch ACUSIS nên việc kết nối ba bên khá phức tạp, tiêu tốn không ít nơ-ron thần kinh của các thành viên trong việc tìm 
hiểu từ gốc rễ và triển khai.
 
Khó khăn chồng chất khó khăn. Trở ngại lớn nhất khi thực hiện dự án này theo như anh Thành chia sẻ đó là phải chiều 
lòng những khách hàng cực kỳ “khó tính”. Toàn bộ thành viên thuộc dự án luôn cố gắng giữ sự tập trung cao độ nhằm 
đáp ứng những đòi hỏi cao về UX cũng như trau chuốt tỉ mỉ từng thao tác và hiệu ứng trong ứng dụng. Tuy nhiên, do 
hai bên chưa có sự đồng nhất về cách làm việc, bản thân team dự án cũng chưa thể “đi sâu đi sát” hiểu rõ mong 
muốn của khách hàng nên khá “bế tắc” trong việc thỏa mãn các yêu cầu.
 
Giữa muôn vàn dự án với điểm CSS của khách hàng cao ngất thì Beauty Passport giống như một nốt trầm trong bản 
nhạc. Một dự án chưa thật sự thành công của anh Thành và Smart team nhưng đây cũng là một cơ hội để chúng 

ta cùng nhìn lại và rút ra được những bài học lớn trước khi bắt tay vào các dự án tiếp theo. Chờ đợi sự trở lại là 
lợi hại khắp ngàn lần của anh Ngô Hoàng Thành và Smart team ở những dự án trong tương lai.

TrangLT - Internet Infra Group: 
“Luôn háo hức vì sẽ có được 
1 cái cặp mới và 1 bộ quần áo mới”



SẮP TỚI CÓ GÌ HOT?

Số ra thang 9 2018

7
Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net.

Runners phô diễn Trí - Lực tại
“HAPPY CHALLENGE SHOW” 

"HAPPY CHALLENGE SHOW" là một chương trình dành riêng cho các Runners thể hiện vốn hiểu 
biết “khủng”  về GMO-Z.com RUNSYSTEM, đặc biệt là các giá trị cốt lõi mà công ty đang theo 
đuổi. Mỗi đội chơi sẽ có cơ hội thể hiện sự “tâm đầu ý hợp” khi tham gia chung một thử thách 
kết hợp cả TRÍ TUỆ và THỂ LỰC. Đếm ngược đến 11:00 thứ 6 14/09  để đón chờ: 
• GMO-Z.com RUNSYSTEM - Chuyện chưa kể…
•  2 gameshow siêu “hot” Đuổi hình bắt chữ” và “Trí lực sánh đôi” sẽ được kết hợp như 
thế nào?
•  Điều ước thứ 2 trong chương trình “Điều ước thứ 6” được SMILE TEAM biến thành hiện 
thực mang hình thù ra sao?

Tất cả sẽ có trong “HAPPY CHALLENGE SHOW” lên sóng vào lúc 11:00 ngày thứ 6 14/09/2018.

Trung thu 2018: “BỘ LẠC RỪNG XANH” sẽ mang tới điều thú vị gì cho các Runners nhí?

Ngày 22/9/2018 tới đây,  Runners nhí cùng bố mẹ sẽ có cơ hội hóa thân thành những thổ dân của “Bộ lạc rừng xanh” và vận dụng sự 
khéo léo, nhanh trí và cả sức khỏe của mình để vượt qua ma trận trò chơi dân gian cực thú vị của chương trình.

Ma trận trò chơi có gì hot?
• Trò chơi dân gian: Bịt mắt đập trống, Phi tiêu, Đi cầu khỉ,.... với vô vàn điều mới mẻ
• Game X-box hấp dẫn cùng kính thực tế ảo cho trải nghiệm sống động hơn bao giờ hết.
• Khu trò chơi phụ: cầu trượt, nhà bóng, bập bênh, xe chòi chân, bóng rổ, tô tượng, vẽ tranh cho các bé vẫy vùng thỏa thích.

Chưa hết, các bạn nhỏ còn được tự tay làm nên những chiếc đèn ông sao xinh xắn và trang trí những chiếc bánh cupcake đầy màu 
sắc. Điểm nhấn của Trung thu năm nay là sân khấu được đầu tư màn led hoành tráng để Runners nhí thỏa sức biểu diễn những điệu 
nhảy sôi động, tự tin sải bước catwalk với những “bộ cánh” ấn tượng và thưởng thức các màn ảo thuật biến ảo hứa hẹn sẽ làm các 
bạn nhỏ thích thú hơn bao giờ hết!

Trung thu 2018: “BỘ LẠC RỪNG XANH” sẽ mang tới điều thú vị gì cho các Runners nhí?

1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM

KẾT QUẢ KỲ TRƯỚC:
Đáp án cho câu hỏi: Từ khi thành lập đến nay, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã trải qua mấy lần đổi tên? Hãy liệt kê cụ thể các lần đổi tên đó.
Công ty đã trải qua 2 lần đổi tên:
 - Lần 1 : Năm 2011 đổi tên RUNSYSTEM thành GMO RUNSYSTEM
-  Lần 2 : Năm 2016 đổi tên  GMO RUNSYSTEM thành GMO-Z.com RUNSYSTEM
 
Xin chúc mừng Runner có đáp án đúng và chính xác nhất đã gửi về Hòm thư pr@runsystem.net
Nguyễn  Thanh Mai (Comm)
Phần thưởng trị giá 50.000 đồng sẽ được gửi đến bạn vào một sự kiện đặc biệt trong tháng 9 này nhé!

CÂU HỎI KỲ NÀY:
Chi nhánh Đà Nẵng vừa được “chuyển nhà” đến văn phòng mới toanh để phù hợp với định hướng phát triển công ty trong giai đoạn mới. Runner hãy cho 
biết địa chỉ cụ thể mà văn phòng Đà Nẵng đang tọa lạc ở đâu?

02 Runners có câu trả lời đúng nhất và gửi sớm nhất sẽ có cơ hội nhận phần quà tiền mặt trị giá 50.000 đồng.
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!

???


