
1. GIẢI THƯỞNG BEST INNOVATION TEAM
AI Team (R&D) 
Failover Hosting (IID) 

2. GIẢI CỐNG HIẾN 2018
BrSE Team 

3. GIẢI HIGHEST CSS 2018
CartPlus Project (CN Đà Nẵng) - CSS: 98.61 - PM: Trần Công Nguyên

4. TOP 3 BEST PROJECT 2018 
Renesas Project (Intec Labo) (CN Hồ Chí Minh)
CSS 93 - Sub PM Nguyễn Quốc Hùng

Nursing Visiting Project (CN Hồ Chí Minh)
CSS 88.5 - PM Nguyễn Thị Thanh Thảo 

CSone Project (CN Đà Nẵng) 
CSS 91 - PM Đặng Thành Luân

5.  GIẢI: BEST SUPPORT TEAM
PR Group 

SMILE EXPRESS
Số ra tháng 1/2019
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Ứng dụng AI: 
Công nghệ 
không phải 
là“rào cản”  

Ấn tượng 
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FEBRUARY 2019

Thông điệp Ban Giám đốc

Công ty thay đổi gì
trong năm 2019?

 

BẢNG VÀNG

2018
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Hệ thống bán vé
bóng đá online

NHỮNG CON SỐ 2018

GIẢI THƯỞNG TÔN VINH CÁC BỘ PHẬN

Dự án
445 dự án

Khách hàng
126.440 

Tên miền quốc tế
và tên miền vn

131.107 domain QT
57.144 domain VN

Doanh thu
177 tỷ

1 2 3 4 5

Nhân sự
499 người
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Nhân dịp năm mới, xin chúc sức khỏe toàn thể anh 
chị em GMO-Z.com RUNSYSTEM . Chúc mọi
người một năm 2019 dồi dào sức khỏe, gặt hái 
được nhiều thành công trong các dự án được giao.
Năm mới cũng là một điểm xuất phát mới để công 
ty phát triển nhiều hơn, nhận được nhiều dự án
hơn cũng như nhận được sự hài lòng của khách 
hàng nhiều hơn nữa.

 Anh Phạm Vĩnh Ngọc 
 Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Anh Tô Mạnh Cường 
 Giám đốc Chi nhánh Tokyo

Lì xì 2019 THÔNG ĐIỆP TỪ BAN GIÁM ĐỐC

Anh Trần Tuấn Nam
Thành viên Ban Giám đốc

Anh Nguyễn Thành Trung
Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng

Anh Nguyễn Tấn Minh
Phó Giám đốc công ty

Xin chúc tất cả các thành viên của đại gia đình chúng ta một 
năm mới sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Với slogan Professional, 
năm 2019 công ty tiếp tục kaizen mạnh mẽ để mang lại một môi 
trường làm việc tốt hơn, nhiều niềm vui hơn nữa đến các bạn mỗi 
ngày. Let make it happen!

Xin cảm ơn mọi người đã cố gắng rất nhiều trong năm 
Mậu Tuất vừa qua. Đón xuân con Heo, xin chúc các 
thành viên trong đại gia đình nhà RUN có một cái tết 
thật vui vẻ, đầm ấm bên gia đình và người thân. Chúc 
mọi người một năm mới thành công, vạn sự như ý, tấn 
tài tấn lộc. Chúc đại gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM 
hoàn thành vượt mức kế hoạch 2019!

Xin cảm ơn các bạn trong Chi nhánh Hồ Chí Minh nói riêng và các bạn trong toàn công ty nói 
chung đã nỗ lực, cố gắng rất nhiều trong năm 2018 vừa qua. năm Kỷ Hợi 2019 mong rằng công 
ty chúng ta sẽ làm ăn ngày càng phát đạt hơn, tăng trưởng kinh tế vọt vèo vèo. Nhân dịp xuân 
về, đại diện Chi nhánh Hồ Chí Minh kính chúc toàn thể các bạn nhân viên một năm mới an 
khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và nhiều thành công, hạnh phúc. Mong các bạn vẫn luôn 
giữ vững sự nhiệt huyết vốn có và ngày càng “máu lửa” hơn nữa trong năm 2019 này.

Đầu tiên, đại diện cho chi nhánh Tokyo, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể anh chị 
em Runner Việt Nam. Chúc mọi người một cái Tết đoàn viên, ấm cúng, hạnh phúc với gia đình 
và bạn bè. RSJP đã, đang và sẽ tiếp tục khắc phục các điểm yếu, phát huy các điểm mạnh để 
phát triển! RSVN năm mới tiếp tục cùng nhau sát cánh, hướng tới công IT No.1 của Việt Nam .
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TIN BÃO GIẬT

Mở đầu chương trình, mọi người đều ngỡ ngàng trước màn lột xác ngoạn mục của các cô gái nhà RUN trong bộ 
Yukata đầy duyên dáng với điệu múa ô truyền thống Nhật Bản. Runners còn được bước vào hàng loạt các trò chơi 
hấp dẫn nhưng cũng không kém phần hóc búa: Thử thách
Ăn bánh Mochi nhưng không được dùng tay, Quyết định YES/NO trong vòng 5s với các câu hỏi xoay quanh những 
kiến thức về Nhật Bản,.. Ai nấy đều cổ vũ nhiệt tình, cười hết cỡ trước những tình huống “bá đạo” của các Runner 
để rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi đồng nghiệp hay chính họ đã trở thành người chiến thắng chung cuộc trong 
các trò chơi. Cũng như Việt Nam, Nhật Bản cũng là một quốc gia có truyền thống tôn sư trọng đạo và JAPAN 
DAYđược tổ chức trùng với Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 nên đây cũng là dịp để gia đình 
GMO-Z.com RUNSYSTEM gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các giảng viên nội bộ - những con người đã có công đóng góp 
trong hoạt động đào tạo nâng cao kiến thức cho thành viên công ty.

1. Điểm hấp dẫn và thu hút nhất của chương trình 
chính là cuộc thi Cosplay - Tái hiện các nhân vật từng 
tung hoành khắp các trang truyện tranh đến những 
thước phim &amp; trò chơi: Pikachu (Pokemon), Thủy 
thủ mặt trăng, Luffy (Đảo hải tặc), Mario, InuYasha, 
Naruto,… 4 đội thi vô cùng tài năng và duyên dáng 
với 4 đội trưởng: 
Bùi Kim Anh (Comm), Trần Cao Quý (VNLAB), Nguyễn 
Thanh Sơn (IID) và Nguyễn Thị Kim Dung (BIS) đã đem 
đến những tràng cười, những tràng pháo tay bất tận 
cho khán giả.
2. Hy vọng, Lễ hội văn hóa Nhật Bản những năm sau 
sẽ nhận được sự ủng hộ của đông đảo các
Runner từ khắp các chi nhánh trong và ngoài nước 
và trở thành một “đặc sản” độc đáo của anh
em nhà RUN.

Vào ngày 05/12/2018, tại khách sạn Sheraton (Hà Nội), 
sự kiện Internet Day 2018 đã chính thức diễn ra với chủ 
đề: “Internet và Hệ sinh thái số Việt Nam”. Như thường 
lệ, sự kiện thu hút rất nhiều những tên tuổi lớn trong 
ngành công nghệ trong nước và quốc tế tham gia. 
GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng góp mặt và mang tới 
những sản phẩm công nghệ hữu ích cho khách hàng. 
Có thể nói, Internet Day 2018 là nơi trao đổi, mổ xẻ các 
vấn đề liên quan đến hệ sinh thái số Việt Nam thông 
qua các cuộc tọa đàm với sự tham gia tích cực của 
các tập đoàn, công ty uy tín như: Google, Viettel, VNPT, 
FPT, GMO-Z.comRUNSYSTEM
CMC, VNG,… Sự kiện cũng là cầu nối truyền dẫn công 
nghệ vào Việt Nam bằng các con đường đầu tư, hợp 
tác, chuyển giao và bằng những hợp đồng kinh tế.

GMO-Z.com RUNSYSTEM tham dự sự kiện lần này với 
mong muốn góp thêm tiếng nói vào sự phát triển 
của lĩnh vực hiện đại này, đồng thời giúp khách 
hàng có đươc những thông tin quan trọng, hữu ích 
về dịch vụ Cloud trong cuộc cách mạng công 
nghệ 4.0. Tại sự kiện năm nay, anh Kiều Minh Thắng 
- đại diện của GMO-Z.com RUNSYSTEM tham dự 
thảo luận với chủ đề “ ngoài ra, Z.com và tenten.vn 
mang đến gian hàng của mình 2 sản phẩm chủ lực 
mới là Failover Hosting và Multi IP Hosting với chất 
lượng Nhật Bản kết hợp công nghệ Kusanagi duy 
nhất tại Việt Nam giúp tăng tốc độ load website 
một cách vượt trội và đảm bảo an toàn dữ liệu tối 
đa, chắc chắn sẽ mang đến những trải nghiệm 
tuyệt vời cho khách hàng. Đặc biệt tại Internet Day 
2018, khách tham dự tham quan gian hàng của 
GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ được tặng voucher 
giảm 20% Bên cạnh việc chia sẻ, giới thiệu các sản 
phẩm công nghệ, sự kiện là cơ hội để GMO-Z.com 
RUNSYSTEM gặp gỡ, kết nối và mở ra các hoạt động 
hợp tác, đầu tư cùng các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực Điện toán đám mây.

Ngày 20/11/2018, Runners Hà Nội đã được hòa 
mình vào một không khí lễ hội đặc biệt mang 
đậm màu sắc Nhật Bản tại JAPAN DAY 2018. Một 
lễ hội văn hóa lần đầu tiên được tổ chức tại văn 
phòng Hà Nội - nơi các Runners thỏa sức khám 
phá những nét văn hóa độc đáo của xứ sớ mặt 
trời mọc thông qua những trò chơi và cuộc thi 
thú vị. Văn phòng Hà Nội sau một đêm đã được 
“hô biến” thành một không gian đậm chất Nhật 
Bản với những dây cá chép Koi rực rỡ sắc màu, 
cây nguyện ước lung linh và khu photo-booth 
con đường hoa anh đào vô cùng “chanh xả” để 
Runners thỏa thích thả dáng. 

Runners trải nghiệm văn hóa Nhật Bản ngay giữa lòng Hà Nội

GMO-Z.com RUNSYSTEM tham gia Internet Day 2018

3 4



Thấm thoát thoi đưa, một mùa xuân mới cũng đang đến rất gần, và nhà RUN lại quây quần cùng nhau tại 
bữa tiệc chào năm mới đầy hương sắc. Năm nay, các Runner đã được chiêu đãi những gì tại New Year 
Party 2019? Hãy cùng phóng viên SMILE EXPRESS khám phá thôi nào!

Ngày 5/1/2019 vừa qua có lẽ sẽ là một ngày khó quên 
với các thành viên của GMO-Z.com RUNSYSTEM – Một 
sự khởi đầu đáng nhớ của năm 2019 với chuyến đi từ 
thiện cho các em học sinh tại xã nghèo Ý Tý, huyện Bát 
Xát, tỉnh Lào Cai.

Y Tý là một xã vùng sâu vùng xa tựa như là một ốc đảo cô lập giữa núi rừng đại ngàn của
huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Người dân hầu như không biết nói tiếng Kinh, không biết đọc, biết
viết, một nền kinh tế tự cung tự cấp vây bám từ ngàn đời.
Gác lại những bộn bề lo toan cuộc sống để tiễn năm cũ 2018 và chào đón năm mới 2019, với
truyền thống tương thân tương ái, đại gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM lại cùng nhau sẻ
chia và chung tay trong chương trình từ thiện “Thắp sáng nụ cười vùng cao 2019”.
Nhận được sự giúp đỡ đón tiếp tận tình của thầy cô giáo tại đây, mặc cho đường rừng núi có
bao gập ghềnh, quanh co, trắc trở; mặc cho sương mù giăng lối, đoàn từ thiện đã gặp gỡ, giao
lưu và trao tặng trực tiếp những món quà nhỏ tới các em học sinh cũng như các thầy cô giáo
của các điểm trường Mầm non Lao Chải, Mầm non Phìn Hồ và Tiểu học Phìn Hồ.

Các Runner Hồ Chí Minh đã được no nê mãn nhãn với những 
tiết mục văn nghệ được đầu tư kỹ lưỡng: những màn biểu diễn 
của những cô gái xinh đẹp từ châu Á đến châu Mỹ: Việt Nam, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ.., Đắm chìm trong các điệu 
nhảy mừng Xuân sôi động của team Fresher, giọng ca và diễn 
xuất của các teamlead. Những giải thưởng đã trao tay cho 
những cá nhân xuất sắc, những cống hiến đã được ghi nhận. 
Mong rằng đây sẽ là động lực để các Runner phấn đấu hơn 
nữa trong năm mới Kỷ Hợi sắp tới.

Tuy “dân số” không đông đúc bằng các anh em ở các chi 
nhánh khác nhưng đầu cầu tại Đà Nẵng vẫn chứng minh 
mình “không phải dạng vừa đâu”. Ngày 26/1 vừa qua, các 
Runner Đà Nẵng đã tận hưởng một buổi New Year Party 2019 
với tinh thần quẩy nhiệt tình, lăn xả hết mình. Nào là những 
màn trình diễn thời trang đúng chuẩn RUN Next Top Model, 
nào là các những tiết mục nhảy cover đâu kém gì bản 
gốc…Không chỉ vậy, New Year Party 2019 còn là sự thăng hoa 
không gian âm nhạc của những chiến sĩ “code” – Karaoke.

Buổi tiệc mừng xuân New Year Party 2019 đã diễn ra thật 
thành công tại trung tâm tổ chức sự kiện Star Galaxy với sự 
tham gia của hơn 300 Runner vô cùng rực rỡ và xinh đẹp 
tại văn phòng Hà Nội. Đó là ngày vở kịch “Người đẹp 
Táo” - Siêu phẩm được dàn dựng công phu bởi chính bàn tay 
của các Táo nhà Run chính thức được công chiếu. Đó là nơi 
các Runner cuồng nhiệt cùng các vũ điệu đặc trưng từ các 
châu lục siêu hấp dẫn trong cuộc thi “Vũ điệu 5 châu”. Đó là 
lúc để cùng nhau vinh danh các cá nhân xuất sắc trong năm 
2018 và lần đầu tiên SMILE AWARD 2018 được ra đời.
Một mùa New Year Party nữa đã khép lại, nhưng hẳn dư âm 
của các bữa tiệc rộn ràng cùng những tiếng cười đó, những 
kỉ niệm vô giá khi các Runner cùng sát cánh bên nhau dưới 
mái nhà GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ còn mãi.

Với tổng số tiền và quà tặng trị giá 26 triệu đồng 
do các nhà hảo tâm là khách hàng, bạn bè 
đối tác và toàn thể nhân viên công ty 

GMO-Z.com RUNSYSTEM:
 50m2 mái tôn ngăn nắng che mưa cho khu 

sinh hoạt tại trường mầm non Lao Chải đã
được lợp
 30 chiếc chăn bông phục vụ cho công tác 

sinh hoạt bán trú tại điểm trường Phìn Hồ.
 120 gói quà gồm áo khoác ấm, tất len, bánh 

kẹo và sữa dành riêng cho mỗi em học
sinh.
 04 túi quà Tết gửi tặng các thầy cô giáo
 Cùng với hàng loạt những quà tặng quần áo, 

đồ dùng quyên góp khác…

Thông qua chương trình từ thiện lần này, GMO-Z.com RUNSYSTEM mong muốn được góp
phần nhỏ bé giúp sẻ chia bớt những khó khăn, thiếu thốn của các em nhỏ nơi đây. Mong rằng
những món quà nhỏ này có thể phần nào tiếp thêm sức mạnh, ý chí, nghị lực để các em nhỏ
vượt qua cái nghèo, cái khó tiếp tục giấc mơ cắp sách tới trường.
GMO-Z.com RUNSYSTEM hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa những cơ hội từ
thiện khác gửi tới người dân ở Y Tý nói riêng hay các vùng miền khó khăn trên cả nước nói
chung.
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TIN BÃO GIẬT
Rộn ràng không khí tết cùng New Year Party 2019 tại 3 miền

Thắp sáng nụ cười vùng cao 2019 – GMO-Z.com RUNSYSTEM và chương trình từ thiện 
tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai

Đầu cầu chi nhánh Hồ Chí Minh

Đầu cầu chi nhánh Đà Nẵng

Đầu cầu Hà Nội
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Sáng chủ nhật 28.11.2018, tại chi nhánh Tokyo, giải bóng đá VFC – Chiba Open đã diễn ra trong bầu không khí sôi 
động, tinh thần thể thao giao lưu và chiến đấu hết mình của các cầu thủ nhà RUN cũng như các cổ động viên. 
Các cầu thủ của chúng ta đã cống hiến cho khán giả một trận bóng mãn nhãn và vô cùng kịch tính. Tuy đã bỏ 
lỡ chiến thắng chung cuộc, những trong suốt 120 phút thi đấu, các chàng trai đã chứng tỏ bản lĩnh đáng gờm 
khi cầm chân đối thủ với tỉ số 0 – 1. Các thành viên hi vọng được tham dự nhiều giải giao hữu hơn nữa trong thời 
gian sắp tới để rèn luyện sức khoẻ, học hỏi và kết nối.

Các Runner chi nhánh Tokyo tham gia giải bóng VFC 
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360 SMILEo

Hào hứng cùng ngày hội TEAM BUILDING Hội An 2018 tại chi nhánh Đà Nẵng

Teambuilding của Runner chi nhánh Tokyo và những trải nghiệm trượt tuyết thú vị

Đóng đô tại đất nước mặt trời mọc xa xôi, tuy có chút thiệt thòi khi không được hưởng không khí 
Tết cổ truyền nhưng anh chị em Runner chi nhánh Tokyo lại khiến mọi người ở nhà “đỏ mắt” ghen 
tị với những hình ảnh chuyến Teambuilding trượt tuyết tại Nhật Bản vào ngày 12/1/2019 vừa qua. 
Một chuyến Teambuilding 2 ngày 1 đêm với vô vàn hoạt động hấp dẫn: trượt tuyết tự do, tắm suối 
nước nóng, hát karaoke,… còn cả những trò chơi tiếp sức đồng đội thú vị nữa. Đây cũng là dịp để 
các Runner tại Tokyo giao lưu, tạm gác lại mọi lo âu, xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng 
và cùng nhau lưu lại những kỉ niệm đáng nhớ dưới mái nhà RUN.

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi tháng, anh chị em 
Runner chi nhánh Đà Nẵng lại háo hức đón 
chờ ngày hội Team Building – Nơi những tinh 
thần tập thể luôn được chú trọng hàng đầu, là 
nơi mọi người có thể thỏa sức thể hiện niềm 
đam mê của mình và có dịp giao lưu, học hỏi 
những sở thích cá nhân cùng đồng nghiệp. 
Vào Team Building Hội An 2018 năm nay, gia 
đình GMO-Z.com RUNSYSTEM Đà Nẵng không 
những được trải nghiệm hàng loạt những trò 
chơi hấp dẫn như: cướp cờ, đoán ý đồng đội, 
ăn sữa chua… trên bãi biển Đà Nẵng thơ mộng 
mà còn chìm đắm vào đêm diễn Gala Hội An 
với những tiết mục văn nghệ đặc sắc từ chính 
những “nghệ sĩ” cây nhà lá vườn. Mong rằng 
những “mọt máy tính” của chúng ta đã có 
khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn, nghỉ ngơi sau 
những giờ làm việc căng thẳng cùng gia đình 
Runner.

– Chiba Open
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Vào ngày 1.12 vừa qua, 8 gương mặt đại diện cho gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM chi nhánh Hồ Chí Minh đã 
góp mặt trong giải đấu ICT The Friendship 2018. Đây là năm thứ tư giải cầu lông ICT Friendship Cup được tổ chức, 
giải quy tụ sự tham gia của 24 công ty Công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố với hơn 100 tay vợt tài năng. 
Các bài thi bao gồm đánh đôi nam, nữ và đôi nam nữ. Với khí thế rạo rực và quyết tâm lớn lao, các Runner của 
chúng đã luyện tập, chuẩn bị cho giải đấu hăng say từ nhiều tuần trước đó. Sau khi giành chiến thắng 2 trận mở 
màn liên tiếp trước đại diện của MTI và GEO TECH. Tưởng chừng công sức sẽ được đền đáp xứng đáng, vậy nhưng 
do phải đối mặt đối thủ quá mạnh là đương kim vô địch của mùa giải trước, đội nhà đã buộc phải dừng bước với 
tỉ số 0-2. Một phần tiếc nuối vì không giành được cúp vàng, tuy nhiên ICT Friendship Cup 2018 vẫn là một mùa giải 
thành công với các chàng trai cô gái nhà Runner khi được cọ xát, giao lưu học hỏi nhiều điều mới từ các đồng 
nghiệp trong nghề. Xin chúc mừng các tay vợt và cảm ơn các bạn vì đã nỗ lực hết mình tại giải Cầu lông ICT 
Friendship Cup 2018 vừa qua. Hy vọng GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ có cơ hội được xướng tên ở các giải đấu lớn 
trong thời gian tới!

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

360 SMILEo

Các dịch vụ của Z.com và Tenten.vn được giới thiệu tại Internet Day 2018

Theo chân biệt đội Bán Sữa Dê (BSD) thăm thú Mai Châu

Anh em nhà Runner CN Hồ Chí Minh đọ sức tranh tài giải cầu lông ICT The Friendship
2018

Đồng hành cùng sự kiện Diễn đàn khởi nghiệp Online 2018

Chiêu mộ thực tập sinh nhà RUN

Vào ngày 21/11/2018, tại Capella Parkview (thành phố Hồ Chí 
Minh) đã diễn ra sự kiện Diễn đàn khởi nghiệp Online 2018 với 
sự đồng hành của Tenten.vn và Z.com. Góp mặt trong diễn 
đàn năm nay cùng hai sản phẩm: Failover Hosting và Multi IP 
Hosting với chất lượng Nhật Bản, tenten.vn và Z.com một lần 
nữa đã khẳng định được thương hiệu của mình trên bản đồ 
công nghệ trong và ngoài nước. Kết hợp với công nghệ 
Kusanagi duy nhất tại Việt Nam giúp tăng tốc độ load website 
một cách vượt trội và đảm bảo an toàn dữ liệu tối đa, chắc 
chắn hai siêu phẩm sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời 
cho khách hàng.

Ngày 26/11/2018, GMO-Z.com RUNSYSTEM phối hợp với khoa 
Công nghệ thông tin trường Đại học Hà Nội (HANU) đã tổ 
chức thành công buổi phỏng vấn tuyển chọn thực tập sinh 
tại tập đoàn. Hơn 30 sinh viên chuyên ngành JAVA, PHP, Tester 
đã cùng thực hiện các bài test IQ, SQL vô cùng khẩn trương 
và nghiêm túc. Buổi phỏng vấn đã lựa chọn được 17 gương 
mặt mới tiến hành thực tập tại GMO-Z.com RUNSYSTEM. Hãy 
cùng chờ đón xem những Runner mới này sẽ tạo được những 
điều gì bất ngờ trong tương lai nhé!

Ngày 5/12/2018 vừa qua, tại khách sạn Sheraton Hà Nội đã 
diễn ra sự kiện Internet Day 2018 với chủ đề: “Internet Day và 
hệ sinh thái số Việt Nam”. Với mục tiêu phát triển hệ sinh thái 
số Việt Nam, sự kiện năm nay đóng vai trò quan trọng trong 
việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, 
góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đến với sự kiện lần 
này, GMO- Z.com RUNSYSTEM đã mang đến những gian hàng 
trưng bày các sản phẩm, đồng thời giới thiệu các dịch vụ của 
Z.com và Tenten.vn đến đông đảo các khách mời tham gia. 
Thông qua Internet Day 2018 sẽ khẳng định thêm một lần nữa 
về chất lượng dịch vụ của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

Đón chào năm mới bằng một chuyến teambuilding, biệt đội Bán 
Sữa Dê (BSD) đã có những giây phút tuyệt vời nhất tại Bản Lác, 
Mai Châu, Hòa Bình. Khởi hành vào rạng sáng ngày 5/1/2019 
trong không khí se se lạnh, đoàn xe đã đến với Mai Châu sau 
quãng đường dài 150 km. Những giờ làm việc căng thẳng đã 
thay bằng những hoạt động vô cùng vui vẻ và hấp dẫn mà biệt 
đội BSD đã làm như đốt lửa trại, leo núi, tham quan vườn hoa… 
Chắc hẳn sau chuyến đi này, tinh thần làm việc cũng như sự thân 
thiết của các thành viên sẽ tăng lên rất nhiều, không chỉ còn qua 
màn hình máy tính.
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Những ngày “sốt sình sịch” phía sau việc vận hành hệ thống đặt vé bóng đá online

Vì đâu RUNSYSTEM quyết định xây dựng hệ thống bán vé bóng đá online?

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

DỰ ÁN 

Ngày 28/11/2018, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chuyển đổi cách 
thức bán vé bóng đá truyền thống sang hình thức trực tuyến (online) 100% cho trận Bán kết lượt về trận Chung kết 
giải AFF Suzuki cup 2018 diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình. Trong suốt thời gian mở bán, cư dân mạng dường như 
chỉ trực “bùng cháy” với hàng vạn câu hỏi vì sao xoay quanh hệ thống mua vé online do GMO-Z.com RUNSYSTEM 
(RUNSYSTEM) vận hành. Hàng loạt những băn khoăn về yếu tố công nghệ, khả năng vận hành của hệ thống bán 
vé, liệu đã thật sự tối ưu đáp ứng được kì vọng của người hâm mộ cả nước? Hy vọng bài viết này sẽ giúp giải tỏa 
phần nào những thắc mắc của các thành viên cũng như bức xúc của người hâm mộ.

Đau đáu trước cảnh người hâm mộ phải xếp hàng dài chờ đợi từ sáng sớm tinh mơ rồi chen lấn, xô đẩy để có một 
“chỗ đứng” chờ mua vé trước cửa sân vận động Mỹ Đình; các phe vé thì mặc sức lộng hành lập thành hàng rào 
để “dẫn mối” thu phí đưa người vào xếp hàng mua vé...từ khi còn là nhà tài trợ của Đội tuyển bóng đá Quốc gia 
Việt Nam thông qua thương hiệu Z.com (năm 2016 và 2017) đã nhiều lần trao đổi ngỏ ý muốn triển khai ý tưởng 
bán vé bóng đá online nhằm giúp con đường đến với sân cỏ của người hâm mộ ngắn hơn và dễ dàng hơn. 

Được sự đồng ý của VFF, khi còn trong vai trò nhà tài trợ, năm 2017 RUNSYSTEM đã xây dựng hệ thống bán vé dựa 
trên các yêu cầu mà VFF đưa ra. Hệ thống bán vé online được đưa ra chạy thử nghiệm lần đầu tiên vào ngày 
26/10/2017 bán vé xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup. 

Khi đó, hệ thống mở bán vé online trong vòng 10 ngày tại 02 địa chỉ https://ticketonline.vff.org.vn và https://ve-
bongda.vff.org.vn. Dựa vào sơ đồ sân trên hệ thống, người hâm mộ có thể thoải mái lựa chọn chính xác vị trí ngồi 
từ số ghế, cửa, hàng, tầng và khán đài. Kết thúc thời gian mở bán, một số lượng vé khiêm tốn được bán ra 
(khoảng gần 500 vé) và theo ghi nhận của Báo chí cũng như VFF thì phần lớn người hâm mộ đều cảm thấy hài 
lòng với phương thức đặt vé bóng đá mới mẻ này.

Tiếp theo đó, ngày 1/11/2018, VFF quyết định tiếp tục mở bán vé bóng đá online trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Malaysia 
tại vòng bảng của mùa giải AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra vào ngày 16/11/2018 tại 2 địa chỉ https://vebong-
da.vff.org.vn/  hoặc https://ticketonline.vff.org.vn/. Lần này vé được mở bán online từ 09h00 ngày 1/11/2018 đến 
12h00, ngày 10/11/2018. Trong lần bán vé này người dùng vẫn được lựa chọn chi tiết số ghế, cửa, tầng, khán đài 
ngay từ khi đặt vé. 

Ngày 28/11/2018, hệ thống bán vé tiếp tục được mở để phục vụ vé cho người hâm mộ theo dõi trực tiếp trận 
Bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philipines diễn ra vào ngày 6/12/2018 tại SVĐ Mỹ Đình. Trong lần bán vé 
này, hệ thống đã phải có những thay đổi đáng kể trong một thời gian ngắn. Người hâm mộ có thể mua vé tại 
4 đường dẫn https://vebongda.vff.org.vn; https://ticketonline.vff.org.vn; 
https://vebongdaonline.vn hoặc https://vebongdaonline.com.vn. 

Thời gian bán vé lần này cũng thay đổi hoàn toàn, thay vì bán trong 
10 ngày như 2 lần trước thì rút ngắn lại chỉ còn lại 25 giờ. Do chỉ bán 
vé qua hình thức trực tuyến nên số lượng vé bán ra nhiều hơn gấp 4 
lần so với lần trước đó và chỉ bán vé theo mệnh giá để giảm thiểu 
thời gian xử lý trong khâu trả vé do khoảng cách giữa 2 trận đấu quá 
ngắn. Bên cạnh đó, hệ thống cũng tích hợp thêm cổng thanh toán 
VNPAY và dịch vụ chuyển phát nhanh VNPOST.

Trong lần bán vé này, số lượng vé bán nhiều hơn gấp 4 lần, thời gian mở bán ngắn hơn chỉ bằng 1/10, số lượng 
người truy cập gấp hàng nghìn lần, dịch vụ tích hợp nhiều hơn so với các trận trước đồng nghĩa với việc hệ thống 
sẽ phải “gồng” mình hơn rất nhiều để phục vụ. Với lần bán vé này hệ thống tích hợp thêm cổng thanh toán VNPAY 
QR code và hình thức chuyển phát vé về tận nhà nhằm giúp việc mua vé được nhanh chóng và thuận tiện hơn. 
Ngày 10/12/2018, mở bán vé trận Chung kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, đỉnh điểm lúc 10h00 có 
180.000 lượt người vào, gấp 2 lần so với đợt mở bán trận Bán kết 28/11. Sau 01 ngày mở bán 30,2 triệu là con số 
tổng lượng truy cập. Trong quá trình khách hàng đặt mua, do lượng truy cập cùng lúc rất lớn nên chỉ có một số 
lượng nhất định có thể cùng lúc tiến hành các bước thanh toán. Những khách hàng vượt quá ngưỡng tiếp nhận 
thanh toán sẽ tiếp tục chờ và cập nhật để có thể vào giao dịch. Tổng cộng đợt mở bán vé online này đã đón 
trên 1 triệu lượt người và 39 triệu lượt truy cập. Đó là một con số khổng lồ mà nếu với cách bán vé truyền thống thì 
thực sự rất khó để đáp ứng tối đa nhu cầu.
Có thể nói bán vé online là một hình thức văn minh, đúng theo định hướng đẩy mạnh Thương mại điện tử và chủ 
trương xã hội không dùng tiền mặt của Chính phủ. Theo đó, thay bằng việc người hâm mộ sẽ phải xếp hàng, chen 
lấn hàng giờ đồng hồ ngoài trời thì mọi việc trở nên đơn giản hóa khi chỉ với một chiếc máy tính có kết nội mạng 
người hâm mộ có thể mua vé online tại bất cứ đâu. Việc mua vé online giúp đảm bảo công bằng, không có sự 
phân biệt hay ưu tiên cho người mua nên bà bán nước đầu đường hay anh Giám đốc đều có quyền, cơ hội 
ngang nhau. Tuy nhiên, số lượng vé bán ra quá ít so với nhu cầu của người hâm mộ nên việc rất nhiều người không 
được sở hữu vé là chuyện tất yếu sẽ xảy ra. 

Ngay sau khi hệ thống bán vé được mở ra, các email liên tục được gửi về trong đó có rất nhiều trường hợp không 
nhận được email xác nhận do gõ sai địa chỉ email nên không nhận được email xác nhận hoặc trong lúc vội đặt 
vé ghi sai số CMTND, thiếu thông tin địa chỉ cụ thể để nhận vé, những băn khoăn khi không đủ giấy tờ để nhận vé, 
giao dịch chưa thành công … Số lượng email nhiều, thời gian phản hồi bắt buộc phải thực hiện trong thời gian 
ngắn khiến đội ngũ chăm sóc khách hàng phải gồng mình làm việc liên tục trong vòng 25 giờ để liên hệ bằng mọi 
cách (email và điện thoại) để thông báo, xác nhận tránh gây hoang mang, lo lắng cho người hâm mộ.
Bên cạnh các email gửi đến liên quan đến thắc mắc về việc đặt mua vé online cũng có rất nhiều email góp ý 
của khách hàng về hướng khắc phục 1 số lỗi còn tồn tại trên hệ thống. Đội ngũ xây dựng và vận hành hệ thống 
vô cùng cảm kích và rất biết ơn những góp ý chân thành gửi đã gửi đến. Đó chính là cơ sở để đội ngũ vận hành 
thay đổi, hoàn thiện hơn để đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng.

Có thể nói, dù với bất cứ hình thức nào, việc bán vé bóng đá truyền thống hay online đều khó để làm hài lòng tất 
cả mọi người, đặc biệt là đối với những cổ động viên không may mắn sở hữu được tấm vé. Nhưng nếu nhìn khách 
quan vào sự thay đổi của đợt bán vé bóng đá online vừa rồi, bỏ qua những “tắc nghẽn” khi quá nhiều người đều 
muốn được phục vụ cùng lúc thì với việc đặt vé bóng đá online người dùng chỉ với 1 cú click chuột trên hệ thống, 
hôm sau tấm vé đã được giao đến tận tay (đối với các khách hàng chọn nhận vé qua hình thức Chuyển phát 
nhanh). Đó là thành quả của sự nỗ lực và dám thay đổi của VFF và RUNSYSTEM khi cả hai cùng chấp nhận đối mặt 
với nhiều rủi ro, thách thức, cùng hợp tác với nhau để giúp con đường đến sân cỏ cổ vũ cho đội tuyển của người 
hâm mộ được rút ngắn và thuận tiện hơn rất nhiều.

Người dân chen lấn xô đẩy mua vé trận Việt Nam 
và Malaysia khiến hàng rào sân Mỹ Đình sụp đổ).

Gần 6000 email gửi về booking@vebongdaonline.vn 
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Ứng dụng AI: Công nghệ không phải là “rào cản”

PV: Thưa ông, ông nhận định thế nào về quá trình phát triển và ứng dụng AI
tại Việt Nam?

PV: Trong bối cảnh đó, GMO-Z.com RUNSYSTEM có định hướng như thế nào
về việc phát triển sản phẩm, đáp ứng nhu cầu xã hội?

PV: Xin ông nói rõ hơn về “đất diễn” của công nghệ AI trong các công việc đòi
hỏi độ chính xác cao đó?

PV: Được biết, các khách hàng chủ lực cho những sản phẩm liên quan đến AI
của GMO-Z.com RUNSYSTEM vẫn là ở Nhật Bản. Vậy, công ty có kế hoạch gì
để phát triển các ứng dụng AI tương tự tại Việt Nam?

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

SẢN PHẨM 

Dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc triển khai Chuyển đổi số cũng như ứng dụng các 
công nghệ 4.0 vào thực tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề 
vẫn nằm rất nhiều ở tâm lý có muốn “chuyển đổi” hay 
không của không ít doanh nghiệp, người dùng…

Xung quanh chủ đề này, Smile Express xin trích dẫn bài 
phỏng vấn anh Nguyễn Tấn Minh – Phó Giám đốc Công ty 
do Tạp chí Nhịp Sống Số thực hiện.

Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) hiện hữu ở 
các lĩnh vực trong cuộc sống, giúp nâng cao chất 
lượng cuộc sống của con người cũng như chất lượng 
và hiệu suất công việc. Nằm trong xu thế phát triển 
chung của thế giới, Việt Nam đã và đang từng bước 
phát triển các sản phẩm, dịch vụ có sử dụng công 
nghệ trí tuệ nhân tạo. Từ đầu những năm 1970, việc 
nghiên cứu trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam đã bắt đầu 
bằng việc đưa môn học về trí tuệ nhân tạo vào giảng 
dạy cho sinh viên ngành tin học ở một vài trường đại 
học. Thập niên 80 của thế kỷ XX, Việt Nam cũng đã có 
bắt đầu có 1 số sản phẩm sơ khai ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo dù chưa thực sự tối ưu và phục vụ sát với 
nhu cầu thực tiễn.

Có thể thấy AI đã bước đầu được ứng dụng rất nhiều 
trong cuộc sống, trong hầu khắp các lĩnh vực, như: Trợ lý 
ảo, nhà thông minh, xe tự hành… cùng nhiều sản phẩm 
đặc thù trong từng ngành riêng biệt (như tài chính, 
truyền thông…). Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số 
ngành truyền thống sử dụng một lượng lớn tài liệu giấy, 
như ngân hàng, bảo hiểm, hành chính sự nghiệp... Thêm 
vào đó, các ngành này có đặc thù nhu cầu xác thực 
chủ thể bằng các giấy tờ cá nhân (bằng lái xe, thẻ bảo 
hiểm, Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân...) rất 
cao, vì thế việc ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu 
suất lao động, giảm thiểu các quy trình, thời gian, thao 
tác trong quá trình lưu trữ và tìm kiếm thông tin là vô 
cùng cần thiết. Nhận thấy nhu cầu tiềm năng đó, 
GMO-Z.com RUNSYSTEM đã triển khai nghiên cứu sử 
dụng công nghệ AI để xây dựng và phát triển giải pháp 
SmartOCR cho nhận dạng chữ viết tay, nhận dạng 
bằng lái xe, thẻ bảo hiểm (ứng dụng tại Nhật Bản), 
CMND, CCCD, hộ chiếu... 

Bắt đầu nghiên cứu và phát triển từ đầu năm 2017, đến nay sản phẩm SmartOCR của GMO-Z.com RUNSYSTEM đã 
được một số khách hàng tin tưởng “đặt hàng” và đang trong giai đoạn nghiệm thu sản phẩm để đưa ra ứng dụng 
thực tiễn như: GMO Aozora Bank sử dụng smartOCR nhận dạng bằng lái xe, thẻ bảo hiểm (trên ngôn ngữ tiếng 
Nhật), khách hành Nhật Ban đang nghiệm thu và cải thiện việc nhận dạng biểu mẫu viết tay trong các thủ tục 
hành chính. Ngay tại Việt Nam, sản phẩm cũng được công ty hoạt động trong lĩnh vực cho vay tài chính quan 
tâm, đang trong quá trình kiểm chứng hiệu quả. Bên cạnh SmartOCR, Công ty cũng đang sử dụng công nghệ AI 
để ứng dụng trong các giải pháp khác liên quan chuyển đổi số khác như Checkman và AI camera dành cho thị 
trường Việt Nam. Checkman là giải pháp dùng camera kết hợp với AI sử dụng cho nghiệp vụ kiểm tra chất lượng 
sản phẩm bằng hình ảnh, nâng cao hiệu quả và giảm sai sót, mang lại hiệu suất làm việc cao hơn so với thủ công. 
Thông thường, độ chính xác của việc kiểm tra sẽ phụ thuộc vào độ tinh nhạy của mắt, do đó khi mắt mỏi thì chất 
lượng của việc kiểm tra sẽ bị ảnh hưởng. Và Checkman chính là giải pháp giúp đảm bảo chất lượng kiểm tra cho 
các sản phẩm có chất lượng đồng đều, đảm bảo tiêu chuẩn đề ra. AI camera là giải pháp sử dụng camera kết 
hợp AI để phân tích thông tin của khách hàng đến cửa hàng như độ tuổi, giới tính, phong cách sống, thời trang,... 
và hành vi của khách tại cửa hàng như tần suất, thời gian,quan tâm đến sản phẩm nào, đứng ở quầy hàng nào 
lâu... Dựa vào các thông tin này bộ phận Marketing hay quản lý cửa hàng có thể đưa ra các chiến dịch Marketing 
hay thay đổi tối ưu vị trí các quầy hàng để phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng cũng như nâng cao doanh thu 
cho cửa hàng. Năm 2019, đồng hành với Chuyển đổi số, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tiếp tục tập trung đầu tư phát 
triển cả về nguồn lực con người và công nghệ để nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm có ý nghĩa và mang 
lại nhiều giá trị thiết thực phục vụ cho cuộc sống.

Xin lấy ví dụ từ SmartOCR, với việc sử dụng công nghệ học máy (Deep-learning) kết hợp các công nghệ xử lý ảnh 
giúp tăng chất lượng nhận dạng ký tự. Nhờ đó, AI nhận dạng được đâu là Bằng lái xe, CMND, CCCD trong bức 
ảnh. Bước tiếp theo là sử dụng công nghệ xử lý ảnh để căn chỉnh độ nghiêng, xóa nhiễu, bóc tách chữ, làm mịn 
rồi tiếp tục sử dụng AI để nhận dạng chữ. Trong deep-learning, việc tạo dữ liệu học rất quan trong, song song với 
việc sử dụng nhân lực để tạo dữ liêu, GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng sử dụng chính AI để tạo thêm các mẫu dữ liệu 
cho quá trình “học” của máy tính. Xin lấy ví dụ bằng việc mà chúng ta tưởng như rất khó thực hiện là nhận diện 
chữ viết tay trên các biểu mẫu (ví dụ như biểu mẫu đăng ký chuyển tiền, etc...) được ứng dụng tại Nhật Bản. Ở 
đây, công nghệ AI sẽ hỗ trợ chuyển thể hình ảnh (bản scan từ biểu mẫu viết tay) thành văn bản để đưa vào các 
hệ thống của ngân hàng tại Nhật Bản. Ở đây, trí tuệ nhân tạo đã được “học” rất nhiều dữ liệu từ mẫu viết tay của 
người Nhật để nhận dạng và đưa ra đáp án chính xác (ký tự phù hợp), rồi tự động nhập liệu vào trong hệ thống. 

Qua quá trình kiểm tra, trải nghiệm và thống kê cho 
thấy ứng dụng công nghệ AI cho nhận dạng chữ viết 
tay với độ chính xác trên 90% đã giúp giảm trên 50% 
thời gian nhập dữ liệu của nhân viên. Còn với việc 
nhận dạng Bằng lái xe, CMND, CCCD, ứng dụng AI 
cho nhận dạng thông tin đã giúp cho việc kiểm 
chứng thông tin được rút ngắn hơn 70% thời gian 
thực hiện, tăng tốc độ xử lý công việc, phục vụ 
khách hàng tốt hơn.

Nhưng năm gần đây với sự phát triển của công nghệ, 
đặc biệt các thư viện mã nguồn mở của Google, Micro-
soft, etc.. ,cộng với sự ra đời của các máy tính có khả 
năng tính toán cao (GPU, etc..) giá thành vừa phải, việc 
nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thực tiễn tại Việt 
Nam được phát triển với tốc độ rất cao. Các công ty 
Việt Nam chúng ta tự tin có đủ trình độ để tạo ra các sản 
phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo của riêng mình. Nhiều 
sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Việt Nam đã được đưa 
vào sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực như giáo dục, kinh tế 
xã hội, giao thông vận tải, y tế... và mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Tôi nghĩ đó là những tín hiệu tốt để chúng ta 
hoàn toàn có thể tự tin vào một tương lai mà AI là công 
nghệ dẫn đầu.
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Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net

Danh hiệu BEST RUNNER 2018 của GMO-Z.com RUNSYSTEM không chỉ đơn thuần để biểu dương thành tích mà còn là sự trân trọng 
của Ban lãnh đạo với các nhân viên làm việc hiệu quả và có nhiều đóng góp quan trọng cho công ty. Khép lại năm 2018, hãy 

cùng SMILE EXPRESS khám phá những cá nhân được vinh danh tại “Bảng vàng” nhé!

Nguyễn Văn Hiếu
Internet Media Group

Nguyễn Thanh Sơn
Internet Infra Division

Bùi Thị Bích Ngọc
Internet Infra Division

Đặng Xuân Trường
New Product Team

Nguyễn Quang Thiện
Business Solutions Division

Hoàng Minh Vương
Internet Infra Division

Phạm Văn Đông
VNLAB Ha Noi

Lê Hồng Quân
Internet Infra Division

Nguyễn Đức Thưởng
CAD Team

Đỗ Trọng An
Business Solutions Division

Nguyễn Trung Phương
Internet Infra Division

Vương Toàn Chung
Business Solutions Division

Nguyễn Đắc Bình
Business Solutions Division

Nguyễn Hải Sơn
FSD

Lê Đức An
Business Solutions Division

Đoàn Thị Oanh
Business Solutions Division

Giang Thị Thu Trang
Accounting Group

Phạm Thị Tuyết Mai
Internet Infra Division

Dương Tiểu Thu
HR Group

Nguyễn Thị Thanh Huyền
Business Solutions Division

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Comm Group

BẢNG VÀNG 2018
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Nguyễn Thanh Sơn

12 SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 2018

1. Big Offline Chung kết lịch sử 
U23 châu Á: Việt Nam - Uzbekistan

2. Vietnam IT Day 

3. Hội thảo Dịch vụ Offshore trong
thời đại công nghệ cao tại Tokyo

4. Hội thảo quốc tế 4G LTE 2018

5. Triển lãm phần mềm và 
ứng dụng Nhật Bản (SODEC) lần thứ 27

6. Triển lãm Quốc tế chuyên ngành 
Y dược Vietnam Medi – Pharm Expo 2018

7. Hội thảo – Triển lãm 
Banking Vietnam 2018 

8. DTU JOB FAIR 2018 tại Đà Nẵng

9. Ngày CNTT Nhật Bản 
2018 – Japan ICT Day

10. Chương trình Xúc tiến thương mại
tại Nhật Bản lần IV năm 2018

11. Internet Day 2018. 12. Diễn đàn khởi nghiệp Online 2018
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ẤN TƯỢNG 2018 SẢN PHẨM, DỰ ÁN

HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA

GIẢI THƯỞNG

Nhà đăng ký tăng trưởng bền vững tên miền 
“.vn” xuất sắc năm 2018

3 năm liền lọt TOP 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu 
Việt Nam

TOP 20 Dịch vụ CNTT tiêu biểu Sao Khuê 2018

Ra mắt thương hiệu mới BizConnex cung cấp
giải pháp cho doanh nghiệp trong nước

Triển khai SmartOCR – Giải pháp tiên phong
sử dụng AI trong nhận diện chữ viết

Bùng nổ với New Year Party 2018 Tưng bừng với chuỗi các chương trình chào mừng
GMO-Z.com RUNSYSTEM 13 năm, Kỷ niệm 10 năm
thành lập chi nhánh HCM

Lan tỏa Thể dục giữa giờ "Happy Time" 
tại Hà Nội và Đà Nẵng

Hành trình từ thiện "Thắp sáng nụ cười vùng cao
2019" tại Y Tý, Bát Xát, Lào Cai

Ra mắt Selfire - App quản lý nhân viên bán hàng

Vận hành hệ thống bán vé bóng đá online
cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam
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NĂM HỢI – PHỎNG VẤN NGƯỜI TUỔI HỢI
Lợn là loài vật gần gũi, thân thiết với con người, trong phong thủy nó là biểu tượng cho sự may
mắn, thịnh vượng, giàu có, khả năng sinh sản cũng như sự thành công trong công việc. Năm
Hợi đang cận kề, hãy cùng phóng viên của SMILE EXPRESS dạo một vòng quanh công ty để
xem các Runners nói gì về năm tuổi của mình và có dự định gì trong năm mới nhé!

Cao Thị Thảo (QC - BSD)

Hoàng Trường Giang (Marketing – IID)

Vào GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng đã hơn 1 năm rồi, kể từ tháng 10/2017, 
thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đủ để mình hiểu 
được văn hóa đặc trưng của nhà RUN. Điều mình thích nhất ở công ty là 
môi trường làm việc rất trẻ, năng động, thoải mái, đặc biệt nhiều hoạt 
động, nhất là các hoạt động liên quan đến văn hóa khiến mình thấy rất 
hào hứng. Khác với nhiều người thường hay sợ gặp “hạn” năm tuổi, mình 
lại khá thoải mái và vô tư. Mình quan niệm việc gì đến sẽ đến và luôn 
trong trạng thái sẵn sàng đương đầu với những thử thách ở phía trước. 
Nhưng dù sao, mình vẫn mong nhiều may mắn sẽ đến trong năm Kỷ Hợi 
2019 và đủ bản lĩnh để vượt qua mọi khó khăn. Năm mới đến, mình vừa 
mong học được thêm nhiều điều, gặt hái nhiều thành công mới lại vừa 
mong công ty có nhiều hoạt động mới để được chơi nhiều :D Trong năm 
mới 2019, mình muốn gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh chị em 
đồng nghiệp tại GMO-Z.com RUNSYSTEM, chúc cho công ty ngày càng 
phát triển, gặt hái được nhiều thành công mới, thắng lợi mới.

Phạm Mỹ Linh (HR)
Gia nhập GMO-Z.com RUNSYSTEM tính đến nay cũng được 8 tháng rồi và 
mình vẫn chưa có ý định rời đi. Vì sao ư? Vì công việc ưa thích của mình 
ở đây, vì văn hóa làm việc ở đây, môi trường khá “ồn ào” vì ngồi cạnh 
nhóm PR toàn các bạn “thừa năng lượng” như mình vậy :D. Công ty khá 
nhiều zai ngon, trẻ, đẹp, đồng nghiệp thì thân thiện, vui vẻ, hòa đồng và 
đặc biệt nhiều hoạt động gắn kết mọi người nên mình rất thích. Mọi 
người thường bảo năm tuổi sẽ hay gặp rủi ro nhưng mình thấy mọi người 
không phải lo đâu, càng năm tuổi lại càng phải cố gắng phấn đấu và 
thành công hơn những năm bình thường khác chứ. Năm mới là năm tuổi 
của mình, mình mong muốn làm việc cật lực để sếp tăng lương cho, sau 
khi mong muốn thành công rồi thì dự định là mời đồng nghiệp đi ăn nhân 
dịp được tăng lương. Chúc mọi người sang năm 2019 cũng được tăng 
lương như mình, ai chưa có gấu thì sẽ kiếm được gấu rồi rủ vào công ty 
mình làm chung luôn, quan trọng nhất là mạnh khỏe, vui vẻ và gặp nhiều 
may mắn trong năm mới nhé ^^

Mình mới vào công ty làm việc từ tháng 06/2018. Năm 2019 này mình vừa 
tròn 24 tuổi, vẫn còn rất trẻ để nói chuyện lập gia đình , cứ phải kiếm 
được nhiều tiền đã thì mới lấy vợ được (hehe). Dự định năm mới của 
minh là tiếp tục FA như hai mươi mấy năm đã từng :D Năm mới Kỷ Hợi 
mình cũng muốn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho tất cả anh em 
trong công ty. Hiện thực nhất là chúc mỗi người may mắn trúng Vietlott 
Giải đặc biệt 1 lần thôi, thế là có hết rồi!

Võ Thị Nội (IID)
Mình bắt đầu làm việc ở công ty từ năm 2016. Mình có cảm giác đây là 
một gia đình chứ không đơn thuần là một nơi làm việc. Nếu như có câu 
hát “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” thì mình sẽ chọn niềm vui là được 
đến công ty, làm công việc mình yêu thích và gặp gỡ những người đồng 
nghiệp vui vẻ. Lợn trong 12 con giáp tượng trưng cho sự thịnh vượng, 
giàu có và sự no đủ, Tết Kỷ Hợi cũng sắp đến, mình mong trong năm 2019 
này Internet Infra Division &amp; đặc biệt là nhóm SSL sẽ vượt target 
Doanh số và Doanh thu theo dự kiến. Chúc anh chị em nhà RUN một năm 
mới giàu sức khỏe, đầy năng lượng và thành công .

Trần Cao Quý (VNLAB)
Mình gắn bó với công ty từ năm 2012. Là một trong những người đầu tiên 
của Vietnam Lab nên có thể nói môi trường công ty hiện tại cũng có một 
phần đóng góp của mình. Mình mong muốn được làm việc trong môi 
trường năng động, trẻ trung và thật sự chuyên nghiệp nên cũng cố gắng 
xây dựng một môi trường như thế tại công ty. Trong năm mới 2019 này, 
mình mong sẽ được tái cấu trúc lại các nhóm của VNLAB, làm cho các 
nhóm hoạt động chủ động, hiệu quả hơn, đặc biệt là có thể xây dựng 
các chính sách tốt để giúp anh em đồng nghiệp an tâm gắn bó lâu dài 
với công ty Xuân Kỷ Hợi đang đến, mình xin gửi tới các bạn đồng nghiệp 
và gia đình, người thân luôn luôn mạnh khỏe, bình anh, hạnh phúc !!!

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
2221



Bạn muốn GMO-Z.com RUNSYSTEM thay đổi
như thế nào trong năm 2019?

1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM

Tết đến, xuân sang, vậy là một năm mới lại đến với đại gia đình nhà GMO-Z.com RUNSYSTEM. Không biết 
rằng trong năm Kỷ Hợi 2019 này, các Runner mong muốn gia đình mình thay đổi như thế nào?

Chị Nguyễn Thị Vân Nga (BrSE)

Anh Nguyễn Trung Phương (IID)

Anh Trần Tuấn Đạt (TC)

Anh Đặng Như Trần Lương (IID)

“Trong năm 2019, mình nghĩ công ty nên tổ chức các buổi training về nghiệp vụ 
cho nhân viên. Bên cạnh đó cũng cần quan tâm đến đời sống của anh em, ví 
dụ như những các buổi party, đi chơi, dã ngoại để từ đó mọi người gắn bó hơn 
với công ty, tạo được động lực để nâng cao chất lượng và nghiệp vụ của bản 
thân mình hơn”

Anh Nguyễn Văn Lực (BSD)
“Trong năm 2019, mình mong muốn công ty sẽ gặt hái được nhiều thành công 
hơn, sớm đạt được những chỉ tiêu đã đề ra. Công ty mình đang có rất nhiều 
hoạt động, tuy nhiên sự gắn kết vẫn chưa thực sự cao. Mình hy v ọng trong 
các hoạt động sắp tới sẽ có nhiều gương mặt mới tham gia để tìm kiếm được 
những tài năng ẩn dật.

“Mình mong muốn, năm nay công ty sẽ đi du lịch xa hơn mọi năm, hí hí”

Anh Nguyễn Thế Cường (FSD)

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

“Trong năm 2019, mình mong muốn công ty sẽ phát triển mạnh 
hơn về nhân sự chất lượng cao, kiếm được nhiều dự án lớn, tổ 
chức nhiều hoạt động tập thể hơn nữa, đặc biệt là đi nghỉ 
mát ở những nơi thú vị hơn.”

"Mình không có mong muốn gì nhiều, chỉ mong công ty phát 
triển gấp đôi, chị em thu nhập gấp ba, mọi người phấn khởi 
và hạnh phúc"

“Mình quan tâm đến chất lượng nhân sự hơn số lượng nhân sự. Công ty 
mình năm tới sẽ mở
rộng nhân sự nên chắc chắn sẽ có sự thay đổi rất lớn. Mình hy vọng vào 
một tương lai công ty
phát triển bền vững.”
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Mình rất mong muốn có một chương trình radio vào cuối ngày
để anh chị em gửi gắm, chia sẻ những tâm sự đến các thành
viên trong công ty.

KẾT QUẢ KỲ TRƯỚC
Đáp án cho câu hỏi:
Công ty chính thức gia nhập Tập đoàn GMO Internet – tập đoàn Internet số 1 tại Nhật Bản vào
năm nào?
Năm 2011, Công ty chính thức gia nhập Tập đoàn GMO Internet – Tập đoàn Internet số 1 Nhật
Bản.
Xin chúc mừng 2 Runner có đáp án đúng và chính xác nhất đã gửi về Hòm thư
pr@runsystem.net
Hoàng Đức (Đà Nẵng)
Hồng Nhung (Đà Nẵng)
Phần thưởng trị giá 50.000 đồng sẽ được chuyển khoản thẳng vào tài khoản của 2 bạn nhé!
CÂU HỎI KỲ NÀY
Bạn hãy cho biết thông điệp mà GMO-Z.com RUNSYSTEM hướng đến trong năm 2019 là gì?
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!
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1. Mua sắm 

2. Chúc Tết

3. Gọi xe 

4. Chụp ảnh

5. Giải trí

 

TIPS GIỮ DÁNG CHO NGÀY TẾT THẢ PHANH
Tết là dịp để chúng ta sum họp, đoàn tụ với gia đình, bạn bè, là thời gian để nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. 
Chính vì vậy việc ăn uống không  kiểm soát sẽ khiến các Runner  dễ tăng cân, mất đi vóc dáng  thon gọn của mình. 
Đừng lo!  Hãy theo dõi  một số bí kíp dưới đây  sẽ giúp bạn vừa ăn chơi thoải mái, vừa giữ được dáng đẹp eo thon.

Uống nhiều nước lọc

Nước lọc là  bí quyết giữ dáng hàng đầu vì sẽ  giúp cơ thể thải  chất độc 
ra ngoài cơ thể, hỗ trợ tốt quá trình trao đổi chất, giúp tiêu hao mỡ thừa 
và ngăn ngừa mỡ tích tụ. Bên cạnh đó, trước bữa ăn nên uống 1 ly nước 
lọc sẽ giúp bạn chóng no giảm cảm giác thèm ăn, tránh nạp nhiều năng 
lượng vào cơ thể.

Ăn nhiều trái cây và rau củ

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên bạn nên bổ sung các loại 
rau củ và  trái cây để  hỗ trợ tốt cho  tiêu hóa, tăng khả năng tiêu hao 
năng lượng. Nếu bạn muốn giữ cân nặng, bí quyết giữ dáng tốt nhất là 
ăn bưởi mỗi ngày. Còn để hạn chế tăng cân, giữ dáng hiệu quả thì hãy 
nghĩ ngay đến chanh các chị em nhé!

Đừng quên tập thể dục
Trong dịp Tết, việc nạp vào cơ thể một khối lượng lớn đồ ăn là điều không
thể nào tránh khỏi. Chính vì vậy, để giữ cho vóc dáng luôn thon gọn, bạn 
hãy thường xuyên tập thể dục đều đặn. Chỉ cần những động tác cơ bản 
hoặc lắc lư theo điệu nhạc xuân là bạn có thể ăn “thả phanh” mà vóc 
dáng vẫn thon thả hết nấc

Hạn chế đồ uống có ga và có cồn
Nước ngọt chứa đường hóa học sẽ khiến bạn tăng cân khi sử dụng loại 
đồ uống này. Chính vì vậy trong những ngày Tết, bạn hãy thay thế nước 
ngọt có ga bằng nước lọc hoặc nước trái cây tự nhiên để bảo đảm sức 
khỏe cho cả gia đình.

Rượu, bia cung cấp nhiều calo nên khi uống khiến cơ thể hấp thụ nhiều 
calo hơn  mức cần thiết và  khiến cân nặng sẽ  tăng lên. Nếu uống quá 
nhiều sẽ làm gan bị tổn thương dẫn đến chức năng thải độc ở gan kém 
đi, gây ảnh hưởng xấu đến sự tiêu hoá của cơ thể.

CHUYÊN MỤC VUI
Sự khác biệt giữa tết xưa và tết nay – Công nghệ đã thay đổi chúng ta như thế nào?

Công nghệ hiện đại hơn, ngày Tết cổ truyền cũng dần được “số hóa”. Cùng nhìn lại 
cái Tết thời xưa và nay, để thấy rằng công nghệ đã biến đổi Tết như thế nào.

Tết xưa, mỏi chân chen chúc trong chợ những ngày cuối năm. Mồ hôi vã 
như tắm, trưa cũng thấy “trăng sao”. 
Ngày nay, bạn chỉ cần ngồi nhà để “đi chợ online”, thanh toán bằng thẻ.

Xưa, cả gia đình chất chồng nhau lên xe, ì ạch tay xách nách mang đi 
chúc Tết. Nếu người thân ở xa cả nửa vòng Trái Đất thì chỉ còn cách gọi 
điện thoại đường dài ít phút, nghe giọng nhau cho đỡ nhớ. Nay, tất cả 
mọi quãng đường đều được giải quyết. Nếu không thể gặp nhau trực 
tiếp thì đã có hàng loạt ứng dụng gọi điện miễn phí.

Xưa, nhấc điện thoại bàn gọi tới gọi lui mà tổng đài taxi cứ bận hoài. Đón 
xe đi đâu cũng vất vả. Đành chép miệng “Tết mà”. Nay chỉ cần mở ứng 
dụng trên điện thoại là có ngay sang đến tận nhà.

Ngày xưa, muốn lưu kỷ niệm cả nhà phải đến tiệm hoặc gọi thợ chụp, 
chờ rất lâu mới có hình trên tay. Ngày nay tất cả đều có smartphone, 
chụp ảnh dễ dàng và chỉnh sửa nhanh gọn.

Ngày xưa, Tết chỉ biết cùng nhau xem Táo quân. Nay thì đa dạng hơn, 
bạn có thể xem mọi chương trình giải trí đình đám của thế giới.
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