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GMO-Z.com RUNSYSTEM triển khai 
hệ thống ERP cho Tập đoàn lớn 
trong lĩnh vực điện lạnh điện máy

“Triển khai hệ thống phần mềm ERP” là dự án được 
GMO-Z.com RUNSYSTEM áp dụng các giải pháp 
tiên tiến nhất trên nền tảng Odoo. Các thành viên 
triển khai dự án đã dành nhiều tâm huyết nghiên 
cứu, áp dụng và vận hành giải pháp này để mang 
lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng, ghi dấu một 
bước phát triển vượt bậc trong ngành Công nghệ 
thông tin tại Việt Nam.

“Triển khai hệ thống phần mềm ERP” là dự án có 
quy mô lớn, triển khai trên diện rộng từ Tập đoàn 
đến Nhà máy và các Chi nhánh trong nước cũng 
như nước ngoài của khách hàng, đánh dấu sự 
phát triển của GMO-Z.com RUNSYSTEM trong thị 
trường triển khai ERP tại Việt Nam. Hy vọng bước 
tiến vượt bậc này sẽ là cơ sở để GMO-Z.com 
RUNSYSTEM có thêm nhiều những khách hàng mới 
trong thời gian tới.

Sau quá trình thẩm định chặt chẽ, khảo sát chi tiết, đánh giá năng 
lực và trải nghiệm phiên bản demo, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã 
được khách hàng lựa chọn là đơn vị triển khai hệ thống ERP với 
nhiều tính năng ưu việt. Dự án “Triển khai hệ thống phần mềm ERP” 
được xây dựng với các phân hệ: Mua hàng, Bán hàng, Kho, Sản 
xuất, Giao vận, Quản lý chất lượng, Quản lý bảo trì.
 
Tham gia Lễ khởi động dự án, anh Nguyễn Tấn Minh – Phó Giám 
đốc Công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh 
đạo phía khách hàng đã tin tưởng, tạo cơ hội triển khai hệ thống 
ERP mới cho GMO-Z.com RUNSYSTEM. Đồng thời anh cũng chia sẻ 
GMO-Z.com RUNSYSTEM hoàn toàn tự tin về khả năng lập trình và 
kinh nghiệm triển khai. Anh rất mong phía khách hàng sẽ hợp tác 
về mặt nghiệp vụ để dự án về đích đúng tiến độ với chất lượng tốt 
nhất.

Chiều ngày 18/10/2018, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã chính 
thức khởi động dự án “Triển khai hệ thống phần mềm ERP” 
thực hiện cho một Tập đoàn lớn trong lĩnh vực điện lạnh, 
điện máy tại Hà Nội.

1

Tham gia Lễ Khởi động có đại diện Ban Lãnh đạo
GMO-Z.com RUNSYSTEM và khách hàng, Giám đốc các ngành 
hàng cùng toàn thể các thành viên của dự án.
 
Phát biểu khai mạc Lễ Khởi động, đại diện khách hàng khẳng 
định: “Hệ thống ERP có vai trò rất quan trọng trong quản trị doanh 
nghiệp của Tập đoàn nói chung. Đặc biệt, đối với nhà máy sản 
xuất thì hệ thống ERP chính là yếu tố then chốt, tiên quyết để việc 
vận hành được trơn tru và hiệu quả. Hy vọng rằng thời gian tới hệ 
thống ERP được triển khai với nhiều tính năng mới giải quyết được 
các bài toán thực tế và áp dụng trên phạm vi rộng hơn sẽ giúp 
gia tăng năng suất, chất lượng và tối ưu hiệu quả công việc”. 
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Văn phòng Hà Nội tràn ngập sắc chuối với đại tiệc B’NaNa Party 
có 1-0-2, nơi các chị em chỉ việc xinh tươi còn anh em lo từ A-Z: 
Nhận chuối thơm ngọt ngay từ cửa thang máy kèm theo nụ cười 
tỏa nắng từ các anh; Thỏa thích đi siêu thị quà tặng hấp dẫn; 
Thưởng thức bữa sáng cực “chanh sả” với phở cuốn, salad Nga, 
sữa gạo do chính các đấng mày râu Runners xắn tay vào bếp 
chuẩn bị; Bất ngờ trước màn nhảy độc nhất vô nhị của các anh 
em coder; Đắm mình với màn guitar ngọt ngào của chàng coder 
đẹp zai; Thích thú với clip “Tình khúc quà” do anh em gửi tặng,...

Văn phòng Đà Nẵng và Tokyo ấm cúng với những 
cánh hồng xinh đẹp kèm các món quà nhỏ xinh 
được các anh “đau đầu” chọn lựa theo đúng sở 
thích của mỗi nàng. Cùng với đó là những tiết 
mục văn nghệ đặc sắc đến từ những nghệ sĩ tuy 
nghiệp dư nhưng đầy tình yêu thương dành tặng 
cho một nửa thế giới.

Cảm ơn tất cả những người phụ nữ đẹp nhất của 
GMO-Z.com RUNSYSTEM, cảm ơn các chị đã luôn 
sát cánh cùng anh em suốt 8 tiếng mỗi ngày.

Cảm ơn các đấng màu râu của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM đã mang đến cho các chị em một 
ngày 20/10 thực sự tuyệt vời và đáng nhớ.

Cuộc vui được nối tiếp bởi các minigame hết sức vui nhộn: “Ai 
nhanh hơn chuối”, “Se chỉ luồn chuối”, …. Mọi người dường như 
đã có những giây phút giao lưu gần gũi hơn bao giờ hết khi cùng 
nhau tham gia trò chơi, cùng sống trong bầu không khí bùng cháy 
của sự gắn kết.

Tại các chi nhánh Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Tokyo, các anh em 
Runner lại “nâng niu” chị em theo những cách rất riêng.

Văn phòng Hồ Chí Minh tràn ngập những đóa hồng đính kèm 
tên chủ nhân được trao đến tay từng cô gái. Mỗi cô gái còn 
được các chàng trai trao những hộp sữa Fami vô cùng dinh 
dưỡng ngay từ cửa văn phòng và được thưởng thức bữa tiệc 
ấm cúng do chính cánh mày râu chi nhánh chuẩn bị.

Ngất ngây với 20/10 siêu độc đáo 
của những chàng trai IT
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Ngày 19/10/2018, phái đẹp của GMO-Z.com RUNSYSTEM tại 
trụ sở chính Hà Nội và các Chi nhánh từ Việt Nam tới Nhật 
Bản đã ngất ngây khi được đắm chìm trong một mùa 20/10 
ngọt ngào đáng nhớ với concept và những món quà siêu 
“độc” đến từ các soái ca IT.
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Men’s Day HCM: Ngày đặc biệt
dành cho các “người hùng”

Sôi động cùng giải cầu lông
nội bộ Chi nhánh Hồ Chí Minh

Ấm cúng với bữa tiệc sinh nhật lần đầu tiên
được tổ chức tại Chi nhánh Tokyo

Ngày 14/10/2018, Runners Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công 
giải cầu lông nội bộ năm 2018 tại sân cầu lông Viettel. Giải thi 
đấu năm nay thu hút hơn 40 tuyển thủ đến từ các bộ phận: 
Java, BrSE, Front-end, Fresher, IID… gồm 2 nội dung: Đôi nam và 
Đôi nam - nữ. Các tuyển thủ ai nấy đều ngang sức ngang tài, 
cống hiến cho khán giả những trận cầu sôi nổi, quyết liệt và vô 
cùng đỉnh cao. Kết quả chung cuộc, chiến thắng đã thuộc về 
cặp đôi Lê Đình Tuấn – Nguyễn Thị Thanh Thảo. Giải đấu kết 
thúc trong niềm hân hoan của những vận động viên và các 
cổ động viên cuồng nhiệt, khép lại một mùa giải thành công 
tốt đẹp.

Ngày 5/10/2018, lần đầu tiên các Runner đang làm việc tại 
Chi nhánh Tokyo được quây quần bên nhau trong một bữa 
tiệc sinh nhật vô cùng ấm cúng. Tất cả mọi người ai cũng 
hào hứng tham gia sự kiện đặc biệt này. Những món quà, 
những lời chúc rất bất ngờ được gửi đến các thành viên sinh 
tháng 8, 9, 10. Trái với sự căng thẳng và nghiêm túc trong giờ 
làm việc, không khí của bữa tiệc sinh nhật này hết sức vui vẻ 
và náo nhiệt. Ai cũng cười hết cỡ trước màn bốc thăm quà 
tặng đầy bất ngờ và những lời chúc độc đáo chẳng giống ai 
mà các anh em IT dành cho  các đồng nghiệp của mình. Hy 
vọng, trong thời gian tới, Chi nhánh Tokyo sẽ tổ chức thêm 
nhiều hoạt động hấp dẫn để các thành viên có cơ hội xích 
lại gần nhau, cùng nhau tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp 
trong những tháng ngày sống và cống hiến dưới mái nhà 
GMO-Z.com RUNSYSTEM. 

Ngày 26/10/2018, các anh em Runner tại Chi nhánh Hồ Chí Minh bất ngờ nhận được món quà đầy ý nghĩa do 
chính chị em lên ý tưởng và thực hiện. Để tôn vinh những “người hùng” cũng như đáp lại tình cảm của phái 
nam trong ngày của phụ nữ vừa qua, chị em GMO-Z.com RUNSYTEM quyết định dành trọn một ngày để gửi 
những quan tâm đặc biệt nhất đến các anh em thông qua sự kiện HAPPY MEN’S DAY. Bên cạnh món quà là 
những chiếc xúc xích “phiên bản giới hạn” kèm theo những thông điệp hài hước được trao đến tận tay mỗi 
anh, năm nay, cánh mày râu Hồ Chí Minh lần đầu cảm nhận được những tâm tư “thầm kín” của chị em dành 
cho mình thông qua clip phóng sự ngắn độc đáo do chị em dày công chuẩn bị. Bên cạnh đó, những tiết mục 
văn nghệ ngẫu hứng cũng đã làm cho không khí văn phòng chi nhánh Hồ Chí Minh sôi động, vui vẻ và tràn 
ngập tiếng cười.

360 SMILE
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Tổ chức Seminar: “Case study - KMK project”
tại Hà Nội

Sinh nhật bất ngờ dành cho Mr.Run

"Start dự án trong khi chưa có ai nắm rõ dự án cần làm gì, và 
làm như thế nào" là tình huống mà không ít anh em Runners 
gặp phải, dự án KMK là một trường hợp như thế. 
GMO-Z.com RUNSYSTEM nhận và phát triển dự án từ khâu yêu 
cầu của khách hàng cho đến khi sản phẩm được tung ra thị 
trường (Full life cycle). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự 
án, các thành viên đã gặp không ít những khó khăn ở từng 
công đoạn trong vòng đời của sản phẩm. Anh em Runners đã 
ứng biến với những khó khăn ấy như thế nào? Tất cả những 
bài học đúc rút được sau dự án đã được anh Ngô Hoàng 
Thành (BSD Hà Nội) chia sẻ trong buổi seminar: 
“Case study– KMK Project” vào ngày 12/10/2018 tại Hà Nội. Sau 
buổi seminar, các developer rút ra được những kinh nghiệm 
sâu sắc để sẵn sàng “chinh chiến”ở những dự án sau. 

Ngày 26/10/2018, nhờ sự bí mật tuyệt đối của 
tất cả các Runner tại Hà Nội, một bất ngờ đã 
dành tặng cho người đàn ông quyền lực Ngô 
Văn Tẩu trong ngày sinh nhật của mình. 
Bất ngờ nhận được mật thư kì lạ, anh không 
ngần ngại giải đáp bí ẩn của nó và vỡ òa trong 
sự ngạc nhiên. Niềm hạnh phúc được thể hiện 
qua những tràng cười giòn tan, những tình cảm 
chứa chan của các anh chị em gửi đến anh 
qua ca khúc “Sếp ơi mình đi đâu thế?”. Thay 
mặt cho tất cả các Runner, chúc anh luôn có 
thật nhiều sức khỏe để chinh phục nhiều thử thách phía trước, khẳng định cái tên 
GMO-Z.com RUNSYSTEM trên bản đồ công nghệ Việt Nam và toàn thế giới. 

Sau thời gian dài vắng bóng, Ngày hội văn hóa Nhật Bản đã quay trở lại hứa hẹn sẽ là một sự kiện đặc 
biệt dành cho tất cả các Runner. Bật mí, quy mô của sự kiện lần này sẽ rất “khủng” bao gồm vô vàn các 
hoạt động thú vị kết hợp cùng với hoạt động tri ân các giảng viên của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục xuất hiện trong Diễn đàn khởi nghiệp Online 2018 dự kiến được tổ chức 
vào ngày 28/11/2018 tại TP. Hồ Chí Minh. Diễn đàn sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích đồng thời truyền 
cảm hứng đam mê kinh doanh cho cộng đồng để cùng nhau phát triển trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Internet Day 2018 với chủ đề: “Internet và hệ sinh thái số Việt Nam” sẽ diễn ra vào ngày 5/12 sắp tới tại 
khách sạn Sheraton Hà Nội. GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục đồng hành và có gian hàng giới thiệu các 
dịch vụ của Z.com và Tenten.vn tới khách tham dự sự kiện. 

360 SMILE

COMING UP EVENTS: 
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Evi OCR là dự án sử dụng công nghệ OCR (Optical Character Recognition – Nhận dạng 
ký tự quang học) để tự động hóa việc quản lý lượng kim loại tồn kho tại nơi chế tác nha 
khoa. Đây là dự án theo đơn đặt hàng của một nhà xưởng chuyên sản xuất răng giả cho 
các phòng khám tại Nhật Bản. 

DỰ ÁN - CHUYỆN CHƯA KỂ

Evi OCR – Ứng dụng giúp tự động hóa việc quản lý lượng kim loại tồn kho nhờ OCR

Với một công nghệ hoàn toàn mới như OCR thì việc các thành viên của nhóm dự án vấp phải những trở ngại ngay 
từ những ngày đầu tiên cũng là một điều dễ hiểu. Vô vàn khó khăn thử thách bản lĩnh chinh chiến của các chàng 
trai Dev. Ứng dụng sử dụng công nghệ mới nên nhóm thực hiện cần nhiều dữ liệu để chuyển đổi (turning). Chưa kể 
việc các dữ liệu khách hàng cung cấp còn khá sơ sài gây khó khăn trong quá trình test OCR, nhóm khó có thể test kỹ 
và đưa ra được con số chính xác nhất trong khi chỉ có một số ít hình ảnh cân điện tử mà khách hàng gửi sang. Tuy 
nhiên, trong cái khó ló cái khôn, các thành viên trong nhóm vẫn rất vui vẻ và lạc quan tìm cách giải quyết mọi vấn 
đề vướng mắc. Dù không có cân điện tử thật để test OCR 
nhưng anh em đã in hình ảnh cân điện tử của khách hàng 
ra giấy và tiến hành test, may mắn app vẫn chạy “ngon 
lành cành đào” khiến cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. 

Theo dự kiến, dự án sẽ kết thúc vào 23/11/2018, trồng cây 
sắp đến ngày hái trái ngọt, hy vọng PM Đỗ Trọng An cùng 
Smart team sẽ tiếp tục vững tay code cho đến những ngày 
cuối cùng, giật về điểm CSS cao ngất từ khách hàng như 
một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực hết mình 
của nhóm dự án.

Bắt đầu khởi chạy từ 20/08/2018, Evi OCR được tiếp quản bởi Smart team với PM là anh 
Đỗ Trọng An, các leader bao gồm: Đỗ Trọng An (Android), Lê Vĩnh Yên (Web), Phạm 
Quang Dương (IOS) cùng 9 thành viên khác. Dự án được lập trình trên 3 ngôn ngữ: Java, 
Swift, Python nhằm xây dựng một ứng dụng tự động hóa việc quản lý lượng kim loại 
(vàng, bạc...) tồn kho tại nơi chế tác nha khoa, hỗ trợ cho việc kiểm kê cũng như minh 
bạch hóa lượng kim loại sử dụng. Điểm hoàn toàn mới của dự án này là việc lần đầu tiên 
các Dev áp dụng công nghệ Machine Learning để nhận diện (detect) số cân trên cân 
điện tử và tên bệnh viện trên hóa đơn bằng hình 
ảnh OCR.
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Đỗ Trọng An - Project Manager
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SAO SÁNG

Đinh Ngọc Huyền - Đạo diễn “mát tay” của các sự kiện
ấn tượng tại Chi nhánh Hồ Chí Minh 
Mái tóc ngắn trẻ trung, năng động và nụ cười cởi mở tạo cho chị Đinh Ngọc Huyền (QA/QC CN Hồ 
Chí Minh) một nét gần gũi rất riêng. Dù mới chỉ gắn bó với Chi nhánh không lâu nhưng chị Huyền đã 
kịp để lại dấu ấn với không ít sự kiện lớn nhỏ đầy ấn tượng do chính chị làm đạo diễn. 

Cùng theo chân PV Smile Express để lắng nghe những chia sẻ của chị Huyền về cuộc sống và công việc nhé!

PV: Chào chị Huyền, chị có thể chia sẻ một chút về cơ duyên
đã đưa chị đến với GMO-Z.com RUNSYSTEM Chi nhánh Hồ Chí Minh không?

HuyềnĐN:  Tính tới hôm nay mình vào công ty đúng 1 năm 5 tháng 1 ngày. Mình bắt đầu để ý tới công ty bởi sự tò mò khi thấy 
các cầu thủ đội tuyển Việt Nam mang áo có in chữ Z.com trước ngực. Một thời gian sau, khi có nhu cầu thay đổi về công việc, 
mình trở lại website của công ty và cảm thấy thích thú với chị tuyển dụng có tên là Kim Dung. Khi biết được Chi nhánh Hồ Chí 
Minh đang có nhu cầu tuyển SQA, mình apply thử và may mắn được trở thành 1 thành viên của GMO-Z.com RUNSYSTEM Chi 
nhánh cho tới hôm nay. 

HuyềnĐN: Mình tự hào về gia đình nhỏ của mình vì 3 bố con là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình và họ cũng có độ'' lầy'' 
tương đương với mình. (cười)

HuyềnĐN: Hiện tại, mình là Leader của nhóm QA và QC của Chi nhánh, với biệt danh là "má mì'' chuyên ''phân phối'' các 
''chân dài QA/QC xinh đẹp'' cho các dự án. Dù là QA hay QC thì mục tiêu chung mà cả nhóm phải hướng tới là đảm bảo 
chất lượng về quy trình hay sản phẩm cho dự án bằng các hoạt động tư vấn và audit quy trình, kiểm tra sản phẩm trong quá 
trình thực hiện và trước khi giao cho khách hàng.  

Trong công việc thì không tránh khỏi những thời điểm áp lực đè nặng lên vai của leader, đứng trước mỗi khó khăn, bản thân 
mình luôn nghĩ hãy nhận nó như một cơ hội để thử thách cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình và mình luôn hướng 
team của mình theo phương châm đó. 

HuyềnĐN: Mình nghĩ điều duy nhất khiến mình muốn làm thật nhiều điều vui vẻ hay gắn kết mọi người ở đây là vì mình yêu quý 
họ. Mình nghĩ ai cũng vậy, mọi người chỉ cố gắng mang đến thật nhiều niềm vui cho những người khác khi mình thật sự yêu 
mến họ. Mình cảm nhận được sự tin tưởng, ủng hộ, yêu mến từ sếp tới các bạn đồng nghiệp, tới các thành viên trong team. Đó 
là nguồn động lực thúc đẩy mình không ngừng cố gắng trong công việc và cũng là động lực thôi thúc bản thân nghĩ ra thật 
nhiều ý tưởng để cho những người anh, những người bạn, em út của mình tại đây cũng tận hưởng những niềm vui như mình 
đang cảm nhận. Mình thấy hạnh phúc khi mình có thể đóng góp mang lại những tiếng cười cho họ sau những giờ làm việc vất 
vả.

Mình cũng cảm thấy may mắn khi đang được làm việc trong một môi trường thân thiện như ở Chi nhánh Hồ Chí Minh. Chỉ khi 
mình thật sự thấy nơi đây như một ngôi nhà thứ 2 của mình thì bản thân sẽ muốn cống hiến không ngừng, không chỉ trong công 
việc mà còn cả việc lôi kéo những bạn bè, đồng nghiệp xung quanh tham gia vào các hoạt động chung để càng thêm gắn 
bó với mái nhà GMO-Z.com RUNSYSTEM.

PV: Được đồng nghiệp nhận xét là một “má mì” luôn tận tâm, kỹ lưỡng với “đàn con” QA/QC, không biết công việc 
SQA của chị có bận rộn lắm không? Chị có thể chia sẻ một chút về công việc của mình? 

PV: Được biết, chị là một đạo diễn cực kỳ “mát tay” của các chương trình bất ngờ, xúc động, mới đây nhất là sự 
kiện HAPPY MEN’S DAY của chi nhánh, lí do nào khiến chị dành rất nhiều tâm huyết cho các hoạt động như vậy? 

Cảm ơn chị Huyền về những chia sẻ vô cùng chân thành. Hy vọng chị sẽ tiếp tục phát huy năng lực và cống hiến 
nhiều hơn nữa cho GMO-Z.com RUNSYSTEM, cùng gắn bó dưới mái nhà chung này lâu thật lâu!

PV: Chị có thể chia sẻ đôi chút về ngôi nhà và những đứa trẻ của chị?

Họ và tên: Đinh Ngọc Huyền
Ngày sinh: 22/09/1983
Bộ phận: QA/QC (HCM)
Tình trạng: 1 chồng 2 con trai
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Góc xa quê lần này trở lại với vai trò như con thuyền 
chuyên chở tâm tư, nguyện vọng của chị em Runners, 
những cô gái đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành 
nhiệm vụ được giao tại “xứ người”.

Đáp án cho câu hỏi: Mới đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM được 
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) vinh 
danh nằm trong Top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt 
Nam 2018. Kể từ khi thành lập đến nay, đây là lần thứ mấy 
công ty nằm trong TOP 50 CNTT hàng đầu Việt Nam?

Kể từ khi thành lập đến nay, đây là lần thứ 3 liên tiếp 
GMO-Z.com RUNSYSTEM được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ 
CNTT Việt Nam (VINASA) vinh danh nằm trong Top 50 Doanh 
nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam.

Xin chúc mừng 2 Runner có đáp án đúng và chính xác nhất đã 
gửi về Hòm thư pr@runsystem.net

GÓC XA QUÊ

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

Lạc lõng giữa “xứ người” trong các dịp đặc biệt

Tâm sự 20/10 của những cô nàng phương xa

Cảm xúc vỡ òa khi nhận được món quà nhỏ từ nhà RUN

1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM

Tâm nguyện lớn nhất là được một lần tham gia sự kiện nội bộ cùng anh em Runners 

Chạnh lòng là cảm xúc chung của chị em onsite đang 
ngày đêm cống hiến trí tuệ, sức lực tại nơi làm mới trong 
mỗi dịp lễ, tết. Đến làm việc tại môi trường mới, lạ lẫm và 
bỡ ngỡ là những điều không thể tránh khỏi. Chưa thể làm 
quen ngay với những nét văn hóa mới, con người mới, 
chưa thể hòa nhập vào các sự kiện nội bộ của công ty 
mới, các chị em onsite luôn có cảm giác lạc lõng, nhất là 
trong khoảng thời gian đầu làm việc.

Ngày 20/10 vừa qua, bên cạnh các hoạt động vui chơi tưng bừng được tổ chức dành tặng cho các bóng hồng xinh đẹp tại 
văn phòng Hà Nội, công ty cũng không quên các chị em onsite nơi xứ người. Những món quà nhỏ xinh xắn được trao gửi tận 
tay các cô gái tại nơi làm việc, vui mừng và bất ngờ, chị Nguyễn Yến (onsite Toshiba) chia sẻ: “Chị không nghĩ công ty sẽ 
tặng quà cho chị”, “Thật sự rất vui và cảm ơn công ty rất nhiều, vì luôn nhớ đến những nhân viên onsite như bọn chị” - chị 
Hoàng Khánh Ly (onsite Viettel) không khỏi xúc động tâm sự.

Khi được hỏi đến nguyện vọng lớn nhất hiện tại của chị em onsite là gì thì các chị đều chia sẻ rằng, chẳng mong gì hơn là 
sớm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ và trở về nhà RUN, cùng anh em đồng nghiệp chinh chiến trên các dự án mới và được 
tham gia các hoạt động văn hóa thể thao tại chính công ty của mình.
 
Onsite là một nhiệm vụ không những khó khăn về bản chất công việc mà nó còn khó khăn ở tinh thần và môi trường làm 
việc đối với mỗi nhân viên phải gánh trên mình trọng trách đó. Những cô gái của chúng ta đã không ngại khó, ngại khổ để 
lăn xả tại nơi làm việc mới với khao khát hoàn thành thật tốt công việc để sớm ngày trở về. Chúc chị em onsite luôn vững 
tinh thần, sớm được trở về đoàn tụ với anh em thân thiết để cùng tham gia vào các hoạt động, sự kiện nội bộ độc đáo tại 
trụ sở nhé. 

Hoàng Khánh Ly 

Nguyễn Yến 

ĐÁP ÁN KÌ TRƯỚC

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!

CÂU HỎI KỲ NÀY: 

Công ty chính thức gia nhập Tập đoàn
GMO Internet – Tập đoàn Internet 

số 1 Nhật Bản vào năm nào?

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

Đỗ Ngọc Trang (Internet Infra Division)
Nguyễn Sơn (Internet Infra Division)

Phần thưởng trị giá 50.000 đồng sẽ được chuyển tới 2 
bạn vào 1 sự kiện gần nhất của công ty nhé!

7

???



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

Số ra tháng 11/2018

Chuyện nhà RUN

Cha đẻ của những tấm ảnh hết 
sức “cool” cho các Runner. Với 
niềm đam mê với bộ môn nghê 
thuật này thì trở thành một 
nhiếp ảnh gia là điều không quá 
ngạc nhiên với chàng trai này. 
Khu vực hoạt động: Cứ nhấc 
máy là có ngay ảnh đẹp bất kể 
đang ở đâu.

Là một chàng trai nhẹ 
nhàng, điềm tĩnh, công việc 
mà anh muốn làm nếu không 
là một PG (Programmer) 
chính hiệu đó chính là giáo 
viên dạy môn Lịch sử. Được 
học với một thầy giáo có 
tâm, nhiệt huyết và quẩy 
nhiệt tình như anh thì chắc 
chắn không học sinh nào 
không yêu quý. 

Trở thành ông chủ của chuỗi 
cửa hàng phở Khanh cạnh 
tranh với xôi Yến, phở Thìn, bánh 
mì Minh Nhật, café 
Giảng…chắc chắn sẽ đem đến 
cho thực khách trong và ngoài 
nước những ấn tượng khó quên.

Yêu thích công việc pha chế, 
đam mê tung hứng những 
chiếc bình shaker để cho ra đời 
những ly cocktail khiến thực 
khách mê muội chính là sở 
thích đặc biệt của chàng trai 
này. Nếu không là “con dân IT”, 
chắc chắn anh sẽ là đôi tay 
vàng của làng Bartender.

Ẩn sâu trong thân hình nhỏ bé 
là một niềm khát khao vô 
cùng lớn lao, chàng trai năm 
ấy chúng ta cùng theo đuổi 
với ước mơ đưa đất nước sánh 
vai với các cường quốc năm 
châu trên thế giới, gắn kết anh 
em bạn bè bốn phương…

Có sức khỏe và sự dẻo dai 
tuyệt đối nên nếu không theo 
nghề IT, chắc chắn anh sẽ trở 
thành 1 massager chuyên 
nghiệp đẳng cấp quốc tế. 
Những thân hình mảnh mai 
muốn trở nên quyến rũ nhất 
thiết phải qua bàn tay của 
anh!

Mr Huy Lê (Developer):
Bartender

Mr Thanh Tùng (Developer): 
Đại biểu quốc hội

Mr Khắc Trường (Desinger): 
Photographer tại chợ Mơ

Hay cười, hài hước và đặc 
biệt là yêu quý trẻ nhỏ nên 
ắt nhiên chị muốn trở thành 
một giáo viên mầm non. 
Hằng ngày tiếp xúc với các 
thiên thần nhí vô cùng dễ 
thương và đáng yêu thì đây 
quả là một công việc đầy 
thú vị dành cho chị. 

Ms Tiểu Thu (HR):
Giáo viên mầm non

Mr Lực Nguyễn (Developer - BSD):
Giáo viên dạy Lịch sử

Mr Anh Đức (Developer - BSD):
Massager 

Mr Đình Khanh (BA):
Nhà điều hành chuỗi cửa

hàng phở Khanh

Với nụ cười tỏa nắng rạng ngời 
cùng với sở thích làm đẹp, trở 
thành beauty blogger (có 
channel 1 triệu subscribes) sẽ là 
sự lựa chọn đúng đắn dành cho 
cô gái nhỏ bé này. Các Runner 
cần tip chăm sóc da mặt, cập 
nhật xu hướng make up mới thì 
đừng quên liên lạc với beauty 
blogger ngay đây nha!!!

Ms Mỹ Linh (HR):
Beauty blogger 

Nếu bỗng một ngày số phận đưa đẩy khiến các Runner không 
còn làm việc trong môi trường IT thì họ sẽ trở thành những ai?
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GÓC SỐNG KHỎE Bất cứ dân công sở nào cũng gặp phải tình trạng mất nước do 
ngồi máy lạnh 8 tiếng mỗi ngày, hay áp lực công việc cũng làm 
hao mòn nhan sắc của bạn. Dù công việc có bị deadline dí như 
nào, những cô nàng, chàng trai công sở thông minh hãy làm 
theo những bí kíp dưới đây để lấy lại thần thái, cảm xúc ngập 
tràn ngay nhé!

1. Uống đủ nước:

4. Ăn nhiều hoa quả và rau xanh:

5. Duy trì luyện tập thể dục thể thao:

6. Cho mắt và tay nghỉ ngơi:

2. Sử dụng xịt khoáng:

3.Sử dụng kem chống nắng
thường xuyên:

“80% cơ thể bạn là nước”, vậy 
nên việc cung cấp đủ nước cho 
cơ thể là vô cùng quan trọng đối 
với những người thường xuyên 
ngồi văn phòng máy lạnh. Không 
chỉ tốt cho sức khỏe, giúp thải 
bớt độc tố trong cơ thể, uống đủ 
nước còn giúp làn da các bạn 
được cấp ẩm từ bên trong, mịn 
màng và ngậm nước hơn đó.

Một phương pháp chống lão hóa 
khác được tác động từ bên trong 
cơ thể, đó chính là tích cực ăn 
nhiều hoa quả và rau xanh. Hoa 
quả và rau xanh chứa nhiều hoạt 
chất có ích ngăn ngừa sự lão 
hóa của toàn cơ thể, không riêng 
gì làn da. Tuy vậy cũng không có 
nghĩa là bỏ qua các loại thực 
phẩm khác nhé. Cân đối dinh 
dưỡng là điều vô cùng quan 
trọng, vì cơ thể cần được cung 
cấp rất nhiều dưỡng chất khác 
nhau để đảm bảo khỏe mạnh. 

Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên giúp giữ 
cho cơ thể luôn linh hoạt và các bộ phận trên cơ 
thể được vận động, tránh lão hóa. Nhân viên văn 
phòng nhiều khi cả ngày chỉ ngồi 1 chỗ, không 
tham gia hoạt động hay tập luyện nào, thời gian 
dài các khớp xương sẽ kém linh hoạt, đồng thời 
các mô tế bào cũng không được vận động làm 
mới.

Một căn bệnh chung nữa của các dân công sở 
ngồi văn phòng chính là Béo bụng! Bụng là bộ 
phận ít được vận động nhất, các mô mỡ sẽ dần 
tích lại, gây ảnh hưởng đến vấn đề thẩm mỹ và 
sinh hoạt hàng ngày. Vì thế chúng ta nên lựa chọn 
cho mình 1 môn thể dục thể thao yêu thích như 
yoga, fitness, nhảy múa,…
 
Hoặc nếu ngại ra khỏi văn phòng thì hiện tại Công 
ty đang có CLB Yoga tập luyện vào trưa mỗi ngày, 
các bạn có thể đăng ký bất cứ lúc nào cùng chị 
Bùi Kim Anh (Comm Group), và tiện lợi hơn nữa thì 
chỉ cần 5’ mỗi buổi chiều chăm chỉ tập thể dục 
Happy Time là sẽ không lo ngại nhiều về sức khỏe 
bản thân nữa rồi!

Với các thành viên ngồi văn 
phòng thì 2 bộ phận hoạt động 
nhiều nhất trên cơ thể là mắt và 
tay. Việc hoạt động quá nhiều 
cũng có thể dẫn đến các nguy 
cơ nhức mỏi và suy giảm các bộ 
phận đó nếu không có sự nghỉ 
ngơi hợp lý. Các bạn nên áp 
dụng quy tắc 20:20 cho mắt: 20 
phút làm việc với màn hình máy 
tính thì nên dành ra 20s để đưa 
mắt nhìn xa và nghỉ ngơi. Đối với 
tay cũng tương tự, các bạn nên 
tập cầm nắm các vật mềm nhiều 
hơn để tăng lượng lực tay và 
tránh nguy cơ mắc các bệnh run 
tay sau này.

Vẫn là câu chuyện văn phòng máy lạnh! Ngồi 
điều hòa máy lạnh nhiều thực sự ảnh hưởng 
không tốt chút nào đến làn da các nàng. Da dễ 
bị khô, mất nước, và nhiều trường hợp tiết dầu ra 
nhiều hơn dẫn đến nguy cơ dễ lên mụn. Và xịt 
khoáng chính là “nước thần” cứu cánh cho làn 
da tránh khỏi tình trạng khô căng. Nhưng cũng 
nên lưu ý với các bạn là biện pháp này chỉ nên sử 
dụng khi da mặt tương đối sạch, nếu không thì sẽ 
dễ lên mụn hơn do bụi bẩn bị tích lũy tại lỗ chân 
lông. 

Sử dụng kem chống nắng 
thường xuyên sẽ giúp các bạn 
không phải hối hận nghẹn ngào 
khi qua ngưỡng U30, U40. Kem 
chống nắng là biện pháp bảo 
vệ hữu hiệu trước tia UVA, UVB – 
tác nhân quan trọng gây lão 
hóa sớm. Việc chăm chỉ bôi kem 
chống nắng hàng ngày sẽ 
không có tác dụng rõ rệt nhìn 
thấy được trong thời điểm hiện 
tại. Nhưng về lâu dài, kem chống 
nắng được ví như “thần dược” 
giúp các nàng làm chậm sự lão 
hóa của làn da. Ngoài ra còn 
giảm thiểu nguy cơ ung thư da 
nữa, quá là tuyệt vời phải 
không? 
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