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THƯ NGỎ
Th�n g�i c�c Runner
Công ty chúng ta vừa tròn 14 tuổi  (04/05/2005 - 04/05/2019), thay mặt Ban Lãnh đạo 

công ty, từ đáy lòng mình tôi muốn gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả các 

thành viên đã chung tay cùng nhau xây dựng nên GMO-Z.com RUNSYSTEM như ngày 

hôm nay. 

Từ những buổi sơ khai đầu tiên với một trụ sở nhỏ tại Định Công, đến nay chúng ta đã 

có 1 trụ sở chính tại Hà Nội và 3 chi nhánh tại Tokyo, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với hơn 500 

nhân viên trẻ trung, nhiệt huyết, giàu kinh nghiệm và sáng tạo. 14 năm qua, phát huy 

thế mạnh là một công ty công nghệ trẻ, chọn cho mình cách đi sáng tạo, tập trung vào 

thị trường và dịch vụ có lợi thế, tận dụng sức mạnh Tập đoàn GMO Internet với 110 công 

ty thành viên, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã vượt qua nhiều thách thức, không ngừng 

phát triển và khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam và Nhật Bản. 

Tuổi 14 là một dấu mốc quan trọng, tạo đà cho một bước phát triển mới, tuổi của khát 

khao thử thách bản thân để vươn tới những tầm cao mới, là bước khởi đầu tốt đẹp trong 

chặng đường dài chinh phục thế giới số mà chúng ta đang hướng tới. Tôi tin tưởng rằng 

với tinh thần sáng tạo, năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các bạn sẽ tiếp tục phát 

huy trí lực của mình để từng bước chinh phục những đỉnh cao mới và vững bước vươn 

ra thị trường quốc tế

Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các thành viên đã/đang gắn bó 

và cống hiến cho mái nhà chung GMO-Z.com RUNSYSTEM. Các bạn chính là nguồn tài 

nguyên quý giá nhất, là điều kiện không thể thiếu để Công ty có thể tiến xa hơn nữa.  

Chúc các bạn luôn khỏe để chúng ta cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới và cùng 

mang đến cho nhau thật nhiều nụ cười.

Thân ái,
CEO Ngô Văn Tẩu



THÀNH LẬP CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH.
Trải qua 11 năm, Chi nhánh Hồ Chí Minh ngày 
hôm nay tự hào đã có những bước tiến mạnh 

mẽ và vững chắc với hơn 130 nhân viên
giàu chuyên môn và nhiệt huyết.

2008

RA MẮT THƯƠNG HIỆU TENTEN.VN.
Cho đến ngày hôm nay, trải qua 7 năm phát 

triển, thương hiệu Tenten.vn ngày càng khẳng 
định được vị thế vững chắc của mình trong

thị trường đăng kí tên miền Việt Nam.

2012

CHÍNH THỨC GIA NHẬP TẬP ĐOÀN GMO INTERNET 
– Tập đoàn Internet số 1 tại Nhật Bản. Đây là minh 

chứng rõ nét cho sự phát triển cả về bề rộng lẫn 
chiều sâu của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

2011

THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG.
Những năm gần đây, Đà Nẵng đã lột xác 
hơn với những luồng gió mới từ các bạn 

nhân viên trẻ trung năng động.

2012RA MẮT TRANG KHẢO SÁT
THỊ TRƯỜNG TRỰC TUYẾN INFOQ

Từ những ngày đầu với số lượng thành viên ít ỏi, 
đến nay InfoQ đã vững vàng với vị thế là một 

trong những trang về khảo sát thị trường trực 
tuyến lớn mạnh hàng đầu Việt Nam

2012

Những viên gạch đầu tiên.
THÀNH LẬP CÔNG TY RUNSYSTEM 

với 03 sáng lập viên tại địa chỉ
đầu tiên – D20, lô 12 Định Công, 

Hoàng Mai, Hà Nội.

2005

CHÍNH THỨC ĐẠT ĐƯỢC CHỨNG 
CHỈ ISO9001 VÀ CMMI3

2012

THÀNH LẬP CHI NHÁNH TOKYO 
là một mũi nhọn quan trọng góp 

phần đưa tên tuổi của công ty 
vượt xa khỏi ngoài phạm vi

lãnh thổ Việt Nam.

2007

THƯƠNG HIỆU TOÀN CẦU Z.COM triển khai 
dịch vụ Tên miền, Hosting & Cloud tại Việt Nam
Z.com trở thành nhà tài trợ chính cho ĐTQG 

Việt Nam trong 2 năm 2016, 2017.

2015

ĐỔI TÊN THÀNH
GMO-Z.COM RUNSYSTEM

theo chiến lược toàn cầu hóa của
thương hiệu Z.com

Đón nhận chứng chỉ ISO 27001:2013.

2016 Đón nhận danh hiệu Sao Khuê cho 
dịch vụ Offshore và đặc biệt lọt TOP 

10 SAO KHUÊ 2019 với sản phẩm 
SmartOCR - Ứng dụng nhận dạng chữ 
viết tay. Đây là lần thứ ba liên tiếp đạt 

danh hiệu Sao Khuê.

2019
Top 50 Doanh nghiệp CNTT

hàng đầu Việt Nam năm 2017
Giải thưởng Sao Khuê 2017 trong lĩnh 

vực Offshore (Gia công và Xuất khẩu 
phần mềm)

2017

Công cuộc chinh phục công nghệ số của GMO-Z.com RUNSYSTEM 
vẫn đang được viết tiếp. Hãy cùng đón chờ bước chuyển mình 
GMO-Z.com RUNSYSTEM và dõi theo hành trình phát triển 
không ngừng của chúng tôi nhé!

CHẶNG ÐƯỜNG 14 NĂM TỰ HÀO
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LỜI CHÚC TUỔI 14

LỜI CHÚC TUỔI 14

Theo thống kê doanh nghiệp tồn tại được trên 14 năm chỉ khoảng 10%, công ty 

chúng ta đã 14 tuổi là dựa vào sự hợp tác và nỗ lực của tất cả các bạn. RUNSYSTEM 

đang hướng tới công ty 50 năm và lâu hơn nữa, do đó công ty cũng đang thay đổi 

chính mình, phát triển thêm các mảng kinh doanh nắm bắt xu thế của thời đại và 

từng bước tiến ra thị trường quốc tế. Để đạt được mục tiêu đó sẽ cần sự đồng lòng 

và chung một mục tiêu với công ty của các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn 

đã đồng hành cùng công ty thời gian vừa qua và hy vọng chúng ta tiếp tục đồng 

hành để chinh phục các mục tiêu mới, "Make in Vietnam" các sản phẩm công 

nghệ góp phần cống hiến xã hội và đi ra thế giới.

ANH NGUYỄN TẤN MINH
(Phó Giám đốc Công ty)

Chúc mừng GMO-Z.com RUNSYSTEM.

Chúc công ty tuổi 14 đạt doanh thu gấp đôi tuổi 13, số lượng giải Sao Khuê cũng 

gấp đôi!!

Chúc các Runners sức khỏe, tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, luôn đồng hành 

cùng với công ty.

ANH NGUYỄN THÀNH TRUNG
(Trưởng Chi nhánh Đà Nẵng)

Nhân dịp sinh nhật công ty tròn 14 tuổi, anh xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể 

đại gia đình các thành viên trong Công ty. Chúc cho công ty chúng ta sang tuổi thứ 

15 song hành với việc phát triển phần mềm thì với sự hòa nhập của nền công 

nghiệp 4.0 với các sản phẩm mũi nhọn hiện tại sẽ nâng tầm công ty lên cao hơn, 

theo đó chúng ta cũng sẽ "bận rộn" hơn trong công việc. Điều này cũng đồng nghĩa 

với việc chúng ta sẽ có thể gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, sẽ hưởng được 

thành quả tương xứng hơn nữa. Hi vọng các bạn sẽ luôn giữ vững sự nhiệt huyết, 

sức khỏe dẻo dai để cùng nhau đón chào công ty bước vào tuổi thứ 15 nhé!

ANH PHẠM VĨNH NGỌC
(Trưởng Chi nhánh Hồ Chí Minh)

Muốn có được thành công thì cần tự vượt được cái “ngưỡng“ mà chúng ta thường 

tự cho là không hoặc khó vượt được. 14 năm qua cả công ty đã cùng nhau kiên trì 

hướng tới cái đích đó! Một thời đại mới đã bắt đầu, hãy cùng nhau đoàn kết, nỗ 

lực, tự điều chỉnh sức khỏe & cuộc sống để cùng hạnh phúc với GMO-Z.com 

RUNSYSTEM các bạn nhé!

ANH TÔ MẠNH CƯỜNG
(Trưởng Chi nhánh Tokyo)

Nhân kỷ niệm 14 năm thành lập công ty, anh xin gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc 

của mình đến toàn thể các Runner và gia đình. Chúc các bạn cùng gia đình dồi 

dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chắc chắn với sự đồng lòng của tất cả 

mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công phía trước, mang 

lại nhiều hơn những nụ cười cho bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội.

ANH LÊ QUANG TRUNG
(Thành viên BGĐ)

Năm 2019 đã đi qua được một phần ba chặng đường và ghi nhận những dấu ấn 

tích cực của công ty như “Ứng dụng nhận diện chữ viết SmartOCR “  lọt TOP 10 

SAO KHUÊ 2019 hay Dịch vụ gia công xuất khẩu phần mềm có cũng được vinh 

danh tại SAO KHUÊ 2019. 

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của công ty, xin chúc toàn thể anh chị em 

và gia đình dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần 

cùng công ty tạo ra một năm thành công hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn các bạn!

ANH TRẦN TUẤN NAM
(Thành viên BGĐ)



TIN BÃO GIẬT

Ngày 21/04/2019 tại Lễ công bố, trao Danh hiệu Sao Khuê 2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã vinh dự 
được xướng tên 2 lần trên đỉnh vinh quang với Dịch vụ gia công, xuất khẩu phần mềm (Offshore) và 
Top 10 Sao Khuê 2019 với ứng dụng nhận dạng chữ viết tay SmartOCR.

Danh hiệu Sao Khuê là danh hiệu uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt 
Nam, được VINASA tổ chức trao tặng hàng năm cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT xuất sắc của Việt Nam.
Như một trái ngọt sau 14 năm nỗ lực và cố gắng, ngày 21/4/2019 tại Lễ công bố, trao Danh hiệu Sao Khuê 
2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM vinh dự được đón nhận Danh hiệu Sao Khuê cho dịch vụ Offshore (Gia công 
và Xuất khẩu phần mềm). Đây là năm thứ 3 liên tiếp, GMO-Z.com RUNSYSTEM đạt Danh hiệu Sao Khuê tại 
lĩnh vực này. Đặc biệt, SmartOCR (https://smartocr.vn) – Ứng dụng nhận dạng chữ viết tay đã được bình 
chọn vào Top 10 Sao Khuê 2019 như một dấu ấn đột phá của sản phẩm công nghệ trí tuệ nhân tạo 4.0 tại 
Việt Nam

GMO-Z.com RUNSYSTEM tiến bước khẳng định vị thế vững 
vàng với “cú đúp” 2 Danh hiệu Sao Khuê 2019

Năm 2019 cũng sẽ là năm đầu tiên 
Việt Nam đăng cai tổ chức Giải 
thưởng Công nghệ thông tin và 
Truyền thông khu vực Châu Á – 
Thái Bình Dương (Giải thưởng 
APICTA). Các cách thức đánh giá và 
bình chọn sản phẩm đạt Danh 
hiệu Sao Khuê năm nay sẽ có 
những thay đổi, cải tiến để nâng 
tầm quốc tế cho danh hiệu, tương 
đồng với Giải thưởng APICTA – Giải 
thưởng uy tín được mệnh danh là 
“giải Oscar” trong lĩnh vực Công 
nghệ thông tin. Các sản phẩm 
thuộc Top 10 Sao Khuê 2019 sẽ 
được cử đi tham dự giải thưởng. 
Đồng nghĩa với việc, SmartOCR 
của GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ 
trở thành một trong những đại 
diện của Việt Nam đi chinh chiến 
tại đấu trường Công nghệ thông 
tin Quốc tế. Chia sẻ về quá trình 
nghiên cứu và phát triển sản 
phẩm SmartOCR, anh Nguyễn Tấn 
Minh – Phó Giám đốc Công ty 
nhận định: “Tương lai Trí tuệ nhân 
tạo (AI) sẽ phát triển mạnh, đi kèm 
theo đó là xử lý dữ liệu lớn Big-da-
ta. Các công nghệ này giúp khai 
phá những cơ hội tiềm ẩn trong 
việc nâng cao trải nghiệm khách 
hàng, dự đoán trước hành vi 

Việc giành “cú đúp” danh hiệu Sao 
Khuê 2019, đặc biệt là sản phẩm 

SmartOCR được lọt TOP 10 
Sao Khuê 2019 là một minh 
chứng mạnh mẽ khẳng 
định vị thế và năng lực công 

nghệ của 
GMO-Z.com 
R U N S Y S -
TEM. Đồng 

thời, giải 
thưởng này 

cũng góp phần 
đưa thương hiệu 

G M O - Z . c o m 
RUNSYSTEM ngày 

càng lớn mạnh và 
đi đúng định hướng 
chiến lược, tầm nhìn 

của công ty 
“Global Software 
Quality” – Tự tin 
hội tụ đầy đủ sức 
mạnh để trở thành 
đối tác tin cậy, 

cung cấp cho khách hàng những 
dịch vụ tốt nhất với chất lượng toàn 
cầu.

khách hàng và mở rộng dữ liệucho 
hệ thống trải nghiệm người dùng 

“siêu cá nhân hóa”. Do đó, chúng 
tôi đã nghiên cứu và cho ra đời 
sản phẩm SmartOCR ứng dụng AI 
nhân diện chữ viết giúp các doanh 
nghiệp, tổ chức dễ dàng số hóa dữ 
liệu, làm nền tảng dữ liệu cho các 
hoạt động xử lý big-data mang lại 
lợi ích kinh tế, đồng thời nâng cao 
hiệu suất và hiệu quả công việc.”

Người thực hiện: Anh Thư
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TIN BÃO GIẬT

Nếu bạn ghé thăm và thắc mắc sinh nhật tuổi 14 của GMO-Z.com RUNSYSTEM đã diễn ra 
như thế nào? Ấm áp, thân mật và tràn ngập tiếng cười… sẽ là những câu trả lời mà bạn 
nhận được. Ấm cúng ra sao, vui vẻ thế nào, hãy theo chân phóng viên của Smile Express 
cùng khám phá về cách nhà RUN đón chào tuổi mới tại cả 3 miền nhé!

So với các chi nhánh khác, đầu cầu Hà Nội đón sinh nhật sớm 
hơn với chuỗi hoạt động “hót hòn họt” biết bao điều kì thú: 
Gameshow trí tuệ “Mùa nhớ” – Cuộc thi khám phá kho tri thức 
đồ sộ về GMO-Z.com RUNSYSTEM; Cuộc thi ảnh “Mùa cũ” - 
Khai quật những bức ảnh từ thuở sơ khai của công ty. Cuối 
cùng, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 14 năm thành lập 
GMO-Z.com RUNSYSTEM, đêm gala “Mùa ta đã yêu” đem đến 
cho các Runner một buổi tiệc với niềm tự hào khi được chứng 
kiến hành trình 14 năm đồng hành và phát triển cùng nhau 
của các thành viên GMO-Z.com RUNSYSTEM được chuyển tải 
qua các thước phim, hình ảnh quý giá. Buổi tiệc với niềm hy 
vọng về một tương lai rạng ngời với những kết quả kinh 
doanh và giải thưởng đã đạt được trong năm vừa qua. Buổi 
tiệc với niềm cảm xúc bồi hồi khi được đắm chìm trong không 
gian âm nhạc tìm về quá khứ với những ca khúc bất hủ thập 
niên 90 qua cuộc thi văn nghệ “Mùa ta đã yêu”. 
Cũng đêm nhạc này, các Runner  cũng đã chứng kiến sự bùng 
nổ của các đội chơi với những màn hóa thân xuất sắc. Kết quả 
chung cuộc, giải Nhất đã thuộc về ca khúc “Ảo mộng tình yêu” 
của nhóm IID, “Một thoáng quê hương” của BSD với giải Nhì, 
2 tiết mục “Huyền thoại mẹ” của Liên quân Back Office và Liên 
khúc “Tình thơ” và “Nắng sân trường” của nhóm Comm và 
BizConnex cùng đạt giải Ba. Chương trình khép lại với những 
tiếng cười giòn giã của các thành viên Runner và trở thành 
một trong những mảnh ghép kí ức tươi đẹp của mọi người 
trong hành trình bước tiếp vẽ nên lịch sử GMO-Z.com 
RUNSYSTEM.

Sum họp sinh nhật tuổi 14 - Mùa ta đã yêu

Tại chi nhánh Đà Nẵng
Khác với Hà Nội, Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng lại chọn 
cho riêng mình cách thức mừng sinh nhật tuổi mới rất riêng 
biệt. Các Runner Đà Nẵng đã cùng nhau tận hưởng một bữa 
tiệc sinh nhật theo hướng gia đình nhất, ấm cúng nhất, đầy 
thân mật. Các Runner Đà Nẵng đã cùng chia sẻ cho nhau 
những câu chuyện kỉ niệm, những thành tích đạt được và 
cùng nhau tận hưởng những phút giây mộc mạc, thư giãn 
nhất sau những ngày làm việc căng thẳng để giải tỏa áp lực, 
sẵn sàng cho một tuổi mới với nhiều thử thách mới trên con 
đường phía trước.Tại chi nhánh Hồ Chí Minh

Với đầu cầu chi nhánh Hồ Chí Minh, sinh nhật đã vui nay còn vui hơn. Để chào đón sinh nhật tuổi mới cũng như chào đón cái nắng 
của mùa hạ, các thành viên Runner Hồ Chí Minh đã kết hợp tận hưởng tiệc sinh nhật cùng với chuyến đi nghỉ mát đáng nhớ tại Bãi 
biển Vũng Tàu. Mở màn cho chuyến đi dã ngoại là màn teambuilding hòa mình hết sức vào những trò chơi đồng đội với tinh thần 
“Đã chơi là phải truất” của các Runner Hồ Chí Minh. Cái nóng từ những ngày đầu hè cũng không thể lấn át được sức “nóng” từ sự 
máu lửa, đầy nhiệt huyết, chịu chơi của các đội. Tất cả cùng “chiến đấu” hết mình, vận dụng tất cả sự khéo léo, trí thông minh, đặc 
biệt là tinh thần đoàn kết ngút trời quyết giành chiến thắng về cho đội nhà.
Ban ngày mỗi đội một tinh thần quyết thắng, không ai chịu ai là vậy nhưng khi tối về, tất cả lại cùng khoác lên mình chiếc áo đồng 
phục mới, hòa chung một tinh thần đoàn kết làm nên buổi gala sinh nhật đáng nhớ. Những lời cảm ơn, lời tri ân, tuyên dương thành 
tích của các thành viên cùng với rất nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, những minigame sân khấu vui nhộn đã tạo nên một bữa tiệc 
hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười của gia đình RUN.

Người thực hiện: Anh Thư

Vậy là chuỗi sự kiện chào mừng sinh nhật tuổi thứ 14 của 
gia đình GMO-Z.comRUNSYSTEM đã khép lại với những 
cảm xúc thật tuyệt vời và đọng lại vô vàn kỷ niệm đáng nhớ 
trong tâm trí của các Runner. Mừng sinh nhật GMO-Z.com 
RUNSYSTEM tròn 14 tuổi. Mừng tuổi mới thật nhiều thắng 
lợi mới, thành công mới.
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Mừng sinh nhật chi nhánh Hồ Chí Minh - 11 năm vững bước
Ngày 14/3/2019 đánh dấu cột mốc 11 năm trưởng thành và 

phát triển của GMO-Z.com RUNSYSTEM Chi nhánh Hồ Chí 

Minh. Trải qua 10 năm, Chi nhánh Hồ Chí Minh ngày hôm 

nay tự hào đã có những bước tiến mạnh mẽ và vững chắc, 

kề vai sát cánh cùng các chi nhánh khác hoàn thành nhiều 

dự án quan trọng cho Công ty. Các Runner Chi nhánh Hồ 

Chí Minh đã cùng nhau tận hưởng một bữa tiệc sinh nhật 

ấm cúng, thân mật tại chính văn phòng làm việc của mình. 

Tại buổi tiệc, anh Nguyễn Tấn Minh – Phó Giám đốc công ty 

đã có đôi lời chia sẻ về định hướng cũng như mục tiêu mà 

công ty nói chung và Chi nhánh Hồ Chí Minh nói riêng 

hướng tới trong tuổi mới. Bước sang năm thứ 11, chúc Chi 

nhánh Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục vững vàng chinh phục những 

thành công mới, những tầm cao mới trong tương lai.

Cuối tháng 3/2019, tại trụ sở của học viện công nghệ 

ITPlus – số 1 Hoàng Đạo Thúy, buổi lễ ký kết hợp tác đào 

tạo chiến lược nhân sự chất lượng cao giữa Công ty 

GMO-Z.com RUNSYSTEM và ITPlus Academy đã diễn ra 

thành công tốt đẹp. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp 

triển khai các hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp nhằm 

nâng cao năng lực chuyên môn và các kỹ năng làm việc 

cho các sinh viên có kết quả học tập xuất sắc của học viện. 

Và trong những ngày đầu tháng 4, nhà RUN đã chào đón 

thêm các bạn thực tập sinh mới với những hành trình đầy 

hứa hẹn ở phía trước.

Ký kết hợp tác đào tạo với ITPLUS 
ACADEMY

Sau một thời gian dài nghỉ ngơi, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-Seo 

lại sánh vai nhau tiếp tục chinh chiến tại đấu trường U23 châu Á 2020. 

Trong giải đấu lần này, GMO-Z.com RUNSYSTEM vinh dự được tiếp tục trở 

thành nhà vận hành hệ thống bán vé bóng đá online cho các trận đấu 

trong khuôn khổ vòng loại U23 châu Á tại Việt Nam. Hệ thống bán vé 

bóng đá online chính thức mở bán bắt đầu từ 10h00 ngày 10/03/2019 

cùng rất nhiều những ưu đãi khác nhau. Đây là một minh chứng rõ nét về 

sự tin cậy của khách hàng dành cho hệ thống bán vé bóng đá online mà 

GMO-Z.com RUNSYSTEM là nhà vận hành chính thức tại giải đấu U23 

châu Á lần này.

Tiếp tục hợp tác với VFF mở bán vé các trận đấu vòng 
loại U23 châu Á (bảng K)

Chiều ngày 04/04/2019 vừa qua, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác mở rộng, phát 

triển thị trường giữa hai bên GMO-Z.com RUNSYSTEM và công ty Giải pháp 

Công nghệ OOC đã diễn ra tốt đẹp tại trụ sở văn phòng OOC.

Sự kiện được đánh giá là cái bắt tay đầy triển vọng, là cơ hội để cả GMO-Z.com 

RUNSYSTEM và OOC cùng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động và tăng 

cường hỗ trợ lẫn nhau trong định hướng phát triển vì lợi ích chung. Đồng thời 

cũng mở ra nhiều cơ hội và lợi ích để khách hàng tiếp cận và sử dụng tốt hơn 

các sản phẩm, dịch vụ của đôi bên. Theo đó, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã ký kết 

thỏa thuận hợp tác để OOC tiếp cận, phân phối sản phẩm của mình đến tay 

khách hàng thông qua những nền tảng công nghệ của Z.com.

GMO-Z.com RUNSYSTEM và cái bắt tay đầy triển vọng với OOC

Ngày 07/05/2019 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYSTEM vừa 

tiến hành kí kết hợp tác lựa chọn Redeyes là đối tác truyền 

thông và phân phối sản phẩm của mình gồm Impact TV và 

máy POS. Đây được xem là một bước tiến hợp tác quan 

trọng trong lĩnh vực phần mềm và các dịch vụ công nghệ 

thông tin giữa 2 bên.

Redeyes được biết đến là một trong những công ty quảng 

cáo hàng đầu tại Việt Nam với 12 năm kinh nghiệm, thông 

qua lần hợp tác này, hy vọng các sản phẩm công nghệ của 

GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ được quảng bá rộng rãi trong 

thị trường trong nước và quốc tế, hứa hẹn những thành 

công vượt bậc tương lai.

GMO-Z.com RUNSYSTEM lựa chọn Redeyes 
là đối tác truyền thông và phân phối 
sản phẩm ImpactTV và máy POS

Ngày 19/03/2019, đại diện GMO-Z.com RUNSYSTEM và công ty ImpactTV, Inc. 

Nhật Bản vừa ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh. Theo thỏa thuận được ký kết, 

GMO-Z.com RUNSYSTEM và ImpactTV, Inc. sẽ thiết lập mối quan hệ hợp tác 

toàn diện nhằm gia tăng lợi ích kinh tế thông qua việc sử dụng nguồn lực và 

công nghệ của nhau để thực hiện mô hình giải pháp kinh doanh trên nền tảng 

số cho ngành bán lẻ tại thị trường Việt Nam.

GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ đồng hành với ImpactTV trong việc đưa các sản 

phẩm của ImpactTV đến gần hơn với khách hàng Việt Nam. Đồng thời, hai bên 

sẽ cùng nghiên cứu phát triển phần mềm cho các sản phẩm thuộc dự án PISTA 

– Ứng dụng theo dõi hành vi của người tiêu dùng cũng như sự hấp dẫn của sản 

phẩm dựa trên nguyên tắc bán hàng tại điểm bán.

GMO-Z.com RUNSYSTEM & ImpactTV, Inc. Nhật Bản bắt tay hợp tác phát triển công nghệ mới
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Ngày 13/4/2019 vừa qua, GMO-Z.com 
RUNSYSTEM chi nhánh Tokyo đã 
tham gia hội chợ việc làm VYSA JOB 
FAIR 2019 diễn ra tại Nhật Bản. Năm 
nay, sự kiện thu hút đông đảo các bạn 
sinh viên, các du học sinh Việt Nam 
tham gia. Có mặt trong hội chợ việc 
làm VYSA JOB FAIR 2019, GMO-Z.com 
RUNSYSTEM không chỉ giới thiệu về 
hoạt động và cơ hội phát triển tại công 
ty mà còn trao đổi trực tiếp với các 

bạn sinh viên, du học sinh về việc ứng 
tuyển vào các vị trí như kỹ sư cầu nối 
BrSE, lập trình viên, Senior, dịch 
thuật…Trong chiến lược phát triển của 
GMO-Z.com RUNSYSTEM, Nhật Bản 

Từ ngày 8-10/5/2019, tại trung tâm 
Triển lãm quốc tế Tokyo Big Sight 
(Nhật Bản), Chi nhánh Nhật Bản đã 
tham dự Triển lãm phần mềm và ứng 
dụng Nhật Bản (SODEC) lần thứ 28. 
Tham gia sự kiện lần này, chúng ta đã 
mang đến các giải pháp xây dựng trên 
nền tảng công nghệ mới có tính ứng 
dụng cao trong đời sống như: Ứng 
dụng nhận diện chữ viết SmartOCR - 
TOP 10 Sao Khuê 2019, Giải pháp tự 
động hóa các quy trình bằng Robotics 
SmartRPA, Giải pháp quản lý toàn 
diện cho khách sạn vừa và nhỏ 

Mở rộng cơ hội hợp tác phát triển công nghệ mới tại SODEC 2019

Ngày 20/04/2019, tại Capella Park View, GMO-Z.com 

RUNSYSTEM tự hào trở thành một trong những đơn vị 

cung cấp phần mềm công nghệ ứng dụng Marketing 

Online tham gia hội thảo Vietnam MarTech Conference & 

Expo 2019. Sự kiện diễn ra trong bầu không khí vô cùng 

hào hứng khi khách hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ có 

thể gặp mặt trực tiếp và trao đổi về các giải pháp kinh 

doanh trên nền tảng online, ứng dụng công nghệ số. Đồng 

thời, nhờ Vietnam MarTech Conference & Expo 2019 mà 

GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng đã kết nối được với nhiều 

doanh nghiệp để bàn về việc hợp tác đem đến dịch vụ giải pháp Marketing tối ưu.

Đến với sự kiện lần này, GMO-Z.com RUNSYSTEM đem đến hai sản phẩm mới CAMERA AI và Impact TV. Đây là sản phẩm 

nhằm phục vụ việc theo dõi hành vi khách hàng tại điểm bán. Với mỗi lượt khách đến của hàng và đi qua kệ hàng, 

Camera sẽ nhận diện và đưa ra kết quả phân tích về đặc điểm hành vi, sở thích của khách hàng từ đó hỗ trợ trình chiếu 

TVC quảng cáo phù hợp với đối tượng được định dạng. Gian hàng với sản phẩm mới lạ đã gây được tiếng vang lớn, thu 

hút, nhận được sự quan tâm đông đảo của người tham dự.

GMO-Z.com RUNSYSTEM đồng hành cùng 
MarTech 2019

Nhằm đưa SmartOCR - Ứng dụng nhận dạng chữ viết và 

trích xuất các ký tự từ dữ liệu hình ảnh chuyển đổi sang 

text tiếng Việt và tiếng Nhật nhờ ứng dụng Trí tuệ nhân 

tạo (AI) đến gần hơn với người dùng, phóng sự về sản 

phẩm dự án SmartOCR đã được lên sóng trên chương 

trình “Quốc gia số” kênh VTV1 vào lúc 9h00 sáng ngày 

27/04/2019. Rất nhiều các thông tin thú vị về quá trình xây 

dựng và phát triển SmartOCR đã được chia sẻ trong 

phóng sự này. 

SmartOCR - Ứng dụng nhận diện chữ viết lên sóng truyền hình Quốc gia 

Tối 3/4/2019, tại hội trường tầng 3 

tòa nhà BK Holdings (Hà Nội) đã diễn 

ra hội thảo chuyên sâu “Machine 

Learning Techniques in Computer 

Vision” trong khuôn khổ Hanoi AI 

Week 2019 thu hút đông đảo các 

bạn sinh viên đến từ nhiều trường 

đại học khác nhau và những người 

thích tìm hiểu về công nghệ AI. 

Tham dự chương trình với vai trò là 

một diễn giả, anh Đào Bảo Linh – AI 

Team Leader của GMO-Z.com 

RUNSYSTEM đã mang đến buổi thảo 

luận chủ đề “Deep Convolutional 

Diễn giả GMO-Z.com RUNSYSTEM tham gia hội thảo chuyên sâu về "Machine Learning” 
tại tuần lễ AI Hà Nội

Sinh viên Ðà Nẵng hào hứng với cuộc chiêu mộ tân binh 
Developers quy mô khủng tại JOB FAIR 2019
Ngày 21/4/2019 vừa qua, tại trường 

đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, 

GMO-Z.com RUNSYSTEM đã góp mặt 

trong “Hội chợ việc làm JOB FAIR 

2019”. Ngày hội đã thu hút rất đông 

các bạn sinh viên tham gia. Đến với hội 

chợ lần này, GMO-Z.com RUNSYSTEM 

đã mang đến một cuộc chiêu mộ tân 

binh quy mô “khủng” với gần 50 lập 

trình viên thuộc các ngôn ngữ PHP, 

Ruby và Front-end. Không chỉ giới 

thiệu về cơ hội việc làm mà nhiều hoạt 

động hữu ích khác đã được các 

GMO-Z.com RUNSYSTEM Chi 
nhánh Tokyo tham gia hội 
chợ việc làm VYSA JOB FAIR 
2019 tại Nhật Bản

luôn được xem là thị trường quan 
trọng số 1, thị trường mang lại sự tăng 
trưởng ổn định và bền vững với nhiều 
đối tác, khách hàng lâu năm. 

EzCloudHotel,... và nhận được sự 
quan tâm của hàng ngàn người tham 
dự triển lãm. Đại diện của nhiều 
doanh nghiệp cũng đã dành thời gian 
thăm gian hàng của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM và bày tỏ mong muốn 
tìm hiểu thêm các lĩnh vực mới mà 
công ty đang phát triển, hứa hẹn mở 
ra cơ hội hợp tác trong thời gian tới. 

Generative Adversarial Networks” 

(Mạng đối kháng sinh mẫu tích chập 

đa lớp). Qua buổi trò chuyện này, các 

thành viên tham gia chương trình đã 

có cho mình những kinh nghiệm, 

những tri thức vô cùng quý báu về 

công nghệ, đặc biệt về trí tuệ nhân 

tạo AI.

Runner đem đến cho các bạn sinh 

viên như thử phỏng vấn xin việc, tư 

vấn nghề nghiệp miễn phí, thử tài phi 

tiêu để nhận những món quà xinh 

xắn từ BTC, check-in cùng các cô gái 

trong bộ đồ Kimono duyên dáng. Buổi 

JOB FAIR 2019 diễn ra tại Đà Nẵng 

diễn ra vô cùng thành công nhờ sự 

nhiệt tình của các bạn sinh viên. Mong 

rằng trong thời gian tới, GMO-Z.com 

RUNSYSTEM sẽ sớm được đón các 

bạn tại văn phòng Đà Nẵng với tư 

cách là những thành viên mới.



14Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net13 Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net

NGÔ QUỐC ANH
Enterprise Solutions Division

NGUYỄN QUANG BÌNH
Enterprise Solutions Division

PHAN VĂN HÙNG
Ho Chi Minh Branch

LÊ QUANG QUÝ HÒA
Da Nang Branch

NGUYỄN NGỌC QUYỀN
Da Nang Branch

DƯƠNG VĂN THẮNG
Business Solution Division

TRƯƠNG HỒNG SẾN
Business Solution Division

NGUYỄN TRUNG HƯỞNG
Business Solution Division

NGUYỄN MINH QUANG
Ho Chi Minh Branch

Danh hiệu “BEST RUNNER 4 MAY” 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. Hãy cùng SMILE EXPRESS khám phá những cá nhân được vinh danh tại “BẢNG VÀNG” tháng 5 nhé!

NGUYỄN DUY
Ho Chi Minh Branch

NGUYỄN NHẬT KHÁNH TRÂN
Ho Chi Minh Branch

PHẠM VIỆT TÂN
Ho Chi Minh Branch

ĐINH KHẮC DOANH
Business Solution Division

ĐẶNG THÀNH TRUNG
Business Solution Division

NGÔ QUANG HIỆP
Business Solution Division

LÊ THỊ THƯ
Business Solution Division

NGÔ PHƯƠNG LY
Bizconnex Division

NGUYỄN VIỆT THÀNH
VN Service Team



HÀ THỊ THÙY DƯƠNG
Business Solutions Division

TRẦN THỊ QUỲNH HƯƠNG
Accounting Department

NGUYỄN HỒNG NHUNG
Da Nang Branch

TRỊNH THỊ THU HIỀN
Comm Department

NGUYỄN VĂN HIẾU
Internet Media Department

VƯƠNG THÁI HUỲNH
Ho Chi Minh Branch

PHẠM VŨ DUY NAM
Ho Chi Minh Branch

NGÔ ĐỨC ANH
Tokyo Branch

ĐOÀN VĂN NAM
Tokyo Branch

NGUYỄN THỊ DUYÊN
BrSE Department

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN
Business Solution Division

TRƯƠNG DUY HIỂN
Business Solution Division

NGUYỄN TUẤN HÙNG
Business Solution Division

NGUYỄN THỊ VÂN ANH
Internet Infra Division

LÊ THỊ TRANG
Internet Infra Division

DƯƠNG THỊ TRANG
Internet Infra Division

HOÀNG MINH VƯƠNG
Internet Infra Division

LÊ THỊ THƯ
Business Solution Division
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Tại công ty, cống hiến của Runners luôn được ghi nhận. Chặng đường 14 năm hình thành và phát triển 
của GMO-Z.com RUNSYSTEM không thể không nhắc đến sự đóng góp của những con người đã đồng hành 

với công ty từ ngày còn non trẻ cho đến khi khẳng định được vị thế như ngày hôm nay.

NGUYỄN HỒNG NHUNG



SAO SÁNG

Giữa năm 2005, RUNSYSTEM - tiền thân của 
GMO-Z.com RUNSYSTEM ra đời từ giấc mơ của cậu 
sinh viên Việt Nam với khát khao mang trí tuệ Việt 
vươn ra thế giới. Mối quan hệ hạn hẹp, không kiến 
thức kinh doanh, tài sản quý giá nhất khi ấy là chỉ là 
niềm đam mê công nghệ cháy bỏng và cái sự “liều” 
của chàng du học sinh Nhật Bản. Hành trình chinh 
phục thế giới số của anh Ngô Văn Tẩu - Giám đốc 
GMO-Z.com RUNSYSTEM bắt đầu với hàng loạt thử 
thách và bài học.

Vượt qua những “chuệch choạc” buổi 
đầu, dưới sự lèo lái tài tình của 2 nhà 
lãnh đạo, con tàu GMO-Z.com 
RUNSYSTEM đã dần đi đúng theo quỹ 
đạo, thẳng tiến trên hành trình viết 
tiếp giấc mơ ghi danh Việt Nam lên 
bản đồ công nghệ thế giới.
GMO-Z.com RUNSYSTEM đang chuẩn 
bị bước vào một bước chuyển mình 
quan trọng. Là một kỹ sư công nghệ 
có tư duy kinh doanh nhạy bén nên 
anh Ngô Văn Tẩu đã vạch ra con 
đường phát triển của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM chỉ xoay quanh thế 

“H�y t� tin
 ngh� l�n v� m� l�n!”

CEO Ngô Văn Tẩu

CƠ DUYÊN GIỮA ĐẤT NHẬT BẢN VÀ GIẤC MƠ MANG TRÍ 
TUỆ VIỆT VƯƠN TẦM THẾ GIỚI 

Tốt nghiệp cấp 3 với thành tích xuất sắc, với niềm đam mê và 
yêu thích lập trình, chàng trai Hải Dương đã quyết định du học 
tại Nhật Bản để sống tiếp giấc mơ công nghệ của mình. Anh 
Tẩu tuổi đôi mươi trong hồi ức của anh Tẩu hiện tại là: “Lúc đó 
tôi còn rất trẻ, mong muốn khám phá và tìm tòi rất lớn.” Anh kể 
về thời sinh viên sôi nổi của mình với niềm hào hứng: “Tôi 
không biết buổi làm việc đầu tiên của các bạn thì ấn tượng như 
thế nào nhưng với tôi những năm làm việc đầu tiên vô cùng 
quan trọng. Hồi ấy tôi đi làm lập trình viên cho một công ty 
công nghệ. Chiều đi học xong là khoảng 4,5 giờ tôi lại chạy lên 
công ty làm việc đến 9, 10 giờ tối mới về. Ngày ấy ham mê lắm, 
mình làm được nhiều nên công ty cũng tin tưởng giao thêm 
nhiều việc, nhiều đến nỗi công ty đặc cách cho không cần đến 
văn phòng, chỉ ngồi ở nhà mà làm mãi cũng không hết. Lúc đó 
trong đầu tôi đã dần manh nha ý tưởng rằng công việc này 
mình hoàn toàn có thể nhờ những những bạn ở Việt Nam làm 
cùng được.”

Cơ duyên để 2 người sáng lập đầu tiên của công ty cũng đến 
hết sức tình cờ giữa nơi đất khách. Thời điểm đó, anh Tẩu là 
người lập ra forum “Hiệp hội thanh niên sinh viên Nhật Bản” - 
Forum là nơi để các sinh viên sinh sống trên xứ sở hoa anh đào 
giao lưu, trao đổi với nhau và nhận được lượng truy cập rất lớn. 
Anh Nguyễn Tấn Minh - Phó Giám đốc khi ấy cũng tham gia hội 
và cùng anh Tẩu vận hành website. Hai chàng thanh niên trẻ 
tuổi, hai kỹ sư CNTT với tình yêu công nghệ đã “ăn vào máu” 
cùng nhau ấp ủ việc trở về Việt Nam mở công ty với định hướng 
ban đầu là “gia công xuất khẩu phần mềm” cho khách hàng 
Nhật Bản.

Đó là thất bại đầu tiên của cuộc 
đời tôi, khi kinh nghiệm kinh 
doanh trên thương trường còn 
hạn chế và không chuẩn bị kỹ 
càng cho một sự kiện quan 
trọng

Thất bại - thành công, chuyện vốn dĩ 
đã xảy ra hàng ngày trong cuộc sống 
của mỗi chúng ta và anh Ngô Văn Tẩu 
khi đó còn là kỹ sư Công nghệ thông 
tin trẻ tuổi với vốn liếng kinh nghiệm 
kinh doanh ít ỏi cũng không nằm 
ngoài quy luật ấy. 
Lặng im một lúc để hồi tưởng lại 

THẤT BẠI ĐẦU TIÊN CỦA CUỘC ĐỜI
quãng thời gian đầu tiên khi công ty 
mới thành lập, anh chia sẻ câu chuyện 
của chính mình: “Vừa mới thành lập, 
tôi cũng bất ngờ vì công ty phát triển 
nhanh quá. Vào khoảng năm 2006, 
trước khi thành lập chi nhánh Tokyo, 
tôi đã quyết định mạnh tay góp vốn 
đầu tư với một doanh nghiệp Nhật, 
hình thành một công ty con của mình 
ở Nhật Bản với khao khát mở rộng 
kinh doanh. Thời điểm đó, bản thân 
tôi cũng suy nghĩ chưa chín chắn, nóng 
vội đầu tư mà chưa tìm hiểu kỹ đối tác 
nên chỉ vài tháng sau là thất bại. Đó là 
thất bại đầu tiên của cuộc đời tôi, khi 
kinh nghiệm kinh doanh trên thương 
trường còn hạn chế và không chuẩn bị 
kỹ càng cho một sự kiện quan trọng.”

Những ngày đầu, vô vàn khó khăn thử 
thách bản lĩnh của chàng thanh niên 
Ngô Văn Tẩu khi nguồn vốn eo hẹp, cơ 
sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu 
thốn nhưng đây lại là quãng thời gian 
anh vô cùng trân quý. Đôi mắt anh lấp 
lánh niềm vui khi kể về một kỷ niệm 
đáng nhớ thời gian ấy:
“Đột nhiên một ngày tôi thấy người 
mẹ thân yêu của mình xuất hiện ở 
cổng công ty với bao gạo và đôi gà 
sống ‘quác quác’ loạn một góc khiến 
cả công ty tròn mắt ngạc nhiên. Hóa 
ra bà ở quê đợi mãi không thấy con về 
thăm, lo cho con trai mải mê công việc 
ăn uống thất thường nên đã lặn lội bắt 
xe từ Hải Dương lên tận Hà Nội tìm 
con.”

Đó là lời nhắn gửi mà anh Ngô Văn Tẩu muốn gửi tới các bạn trẻ mang trong mình nhiều hoài bão, khát vọng ở công 
ty. Thế hệ của anh Tẩu, anh Minh mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với niềm đam mê công nghệ và khát vọng sáng 
tạo ra những thành phẩm mới, các anh đã làm được nhiều điều như vậy, thì ngày nay các bạn trẻ ở GMO-Z.com 
RUNSYSTEM nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung - những người trẻ tuổi có tri thức và điều kiện làm việc tốt 
hơn, chỉ cần các bạn có khát vọng, hoài bão lớn và tự tin vào năng lực tuổi trẻ của mình, chắc chắn sẽ làm được nhiều 
thành quả rực rỡ hơn thế nữa.

“H�y t� tin ngh� l�n v� m� l�n!”

mạnh cốt lõi là CNTT và luôn chú 
trọng đầu tư cho nghiên cứu công 
nghệ và phát triển con người. Tuổi 14 
này, anh tỏ ra ngày càng tự tin về 
những sản phẩm, giải pháp công 
nghệ mà công ty đã nghiên cứu và 
phát triển: 
“Bước sang tuổi 14, GMO-Z.com 
RUNSYSTEM sẽ phát triển theo 2 
mảng chính, tiếp tục phát huy thế 
mạnh gia công xuất khẩu phần mềm 
cho thị trường Nhật đồng thời chú 
trọng xây dựng các giải pháp công 
nghệ có tính ứng dụng cao trong đời 

sống. Chúng ta sẽ phát triển những 
sản phẩm ghi dấu ấn của riêng mình 
chứ không đơn thuần là bán sức 
người như trước nữa. Thời gian tới, 
công ty sẽ cố gắng chiếm lĩnh thị 
trường Việt Nam bằng những thế 
mạnh vốn có và dần đưa sản phẩm ra 
khỏi khu vực Đông Nam Á. Chúng ta 
đang đi đúng định hướng chiến lược, 
tầm nhìn của công ty “Global 
Software Quality” - Tự tin hội tụ đầy 
đủ sức mạnh để trở thành đối tác tin 
cậy, cung cấp cho khách hàng những 
dịch vụ tốt nhất với chất lượng toàn 
cầu”.
Khi được hỏi “Điều gì khiến anh tự hào 
nhất sau chặng đường 14 năm?”, 
Giám đốc GMO-Z.com RUNSYSTEM 
khẳng định: “Đó là việc tôi có được 
hơn 500 cộng sự. Tôi không coi các 
bạn ấy là nhân viên mà coi đó là 
những cộng sự đã chung tay góp trí 
cùng tôi đưa GMO-Z.com RUNSYSTEM 
phát triển. Tài sản giá trị nhất của 
công ty là những con người ở đây.” 
Chính vì thế mà các thành viên trong 
đại gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM 
luôn được tạo điều kiện để tiếp nhận 
cơ hội, thể hiện tài năng và sống với 
đam mê của mình.

NHẮN GỬI TUỔI 14: HÃY TỰ TIN NGHĨ LỚN VÀ MƠ LỚN!

Người thực hiện: Ngân Hà
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SAO SÁNG

“Không chỉ là công việc, nơi đây còn là một gia đình”

Chị Nguyễn Thị Vân Nga - BrSE Team

Anh Nguyễn Trung Nguyên - BSD

NHỮNG NGÀY ĐẦU CHẬP CHỮNG

KHÔNG CHỈ LÀ CÔNG VIỆC, ĐÓ CÒN LÀ MỘT GIA ĐÌNH

KHÔNG CHÙN BƯỚC TRƯỚC NHỮNG ÁP LỰC

“Nó không chỉ là trách nhiệm của bản
thân mà còn là của một nhóm dự 
án”
           Anh Trung Nguyên (BSD)

Đối với họ, GMO-Z.com RUNSYSTEM là một gia đình. 
Đối với GMO-Z.com RUNSYSTEM, họ chính là những người chiến binh

Gia đình với mỗi người là hai từ vô cùng đặc biệt và 

quan trọng. Có những người dù đã đi thật xa nhưng 

cuối cùng, họ vẫn quay trở lại. Và tại nơi đây cũng có 

một gia đình như thế, đó chính là đại gia đình 

GMO-Z.com RUNSYSTEM.

Lời tâm sự rất chân thật của chị Vân Nga (BrSE Team) về quãng thời gian đầu tiên khi vào làm tại công ty. Chắc 
chắn nếu ai mới gặp chị Nga lần đầu sẽ không thể tin rằng chị đã làm việc tại GMO-Z.com RUNSYSTEM 13 năm 
có lẻ vì khuôn mặt của chị vô cùng rạng ngời và trẻ trung. Vừa nói chuyện, chị vừa bộc lộ ra điểm mạnh của 
mình, đó chính là nụ cười. Chắc hẳn, những kỉ niệm ấy rất tuyệt vời khiến cho chị nghĩ lại thôi cũng đã thấy lòng 
vô cùng ấm áp.

“Lúc đó, số lượng nhân viên ít nhưng rất vui. Ngày đầu tiên mình đi làm, mọi người cùng chờ nhau đi ăn trưa. 
Rồi cứ đến thứ 7, chủ nhật hàng tuần, mặc dù không có việc nhưng mọi người cứ lấy cớ gì đó để chạy lên công 
ty, gặp nhau, thế là vui.”

Hiện tại, chị Vân Nga đang là một trong những thành viên xuất sắc nhất của BrSE Team. Ít ai biết rằng, trước khi 
trở thành BrSE chị đã từng là Tester và Comtor. Mỗi một vị trí đều đem đến cho chị những trải nghiệm, những 
điều thú vị khác nhau. Nhiều người nói rằng, từ Comtor muốn trở thành BrSE là điều rất khó, nhưng đối với chị 
Nga, điều đó đã trở thành sự thật.

Không giống với chị Vân Nga, những ngày đầu tiên của anh Trung Nguyên (BSD) ngoài niềm phấn khởi, hạnh 
phúc còn xuất hiện cả những nỗi lo vô hình:

“Khi mới vào công ty, gặp những người đồng nghiệp mới, mình vô cùng hứng khởi, có chút vui và cũng cảm thấy 
hơi lo lắng vì đây là công ty đầu tiên mình làm việc sau khi ra trường. Không biết rằng công việc thực tế có khác 
gì so với những bài học trên giảng đường hay không và làm thế nào để hòa nhập trong một môi trường mới với 
những đồng nghiệp mới.”

“Ngày đầu tiên nhận việc, đó là một ngày rất đẹp trời. 
Mình đến công ty từ 8h kém mặc dù trong mail thông 
báo 8h30 mới bắt đầu làm việc. Rất may, các anh chị 
biết trong văn phòng hôm đấy sẽ có nhân viên mới nên 
mọi người đi sớm hơn mọi ngày và mình cũng không 
phải chờ quá lâu nữa.”

“Khi là 1 Coder mình cũng nghĩ là Team Leader sẽ không 
phải code giống mọi người nhưng khi trở thành vị trí như 
bây giờ mình đã hiểu để trở thành một Leader là điều 
không hề đơn giản. Nó không chỉ đơn thuần là chịu trách 
nhiệm với công việc của bản thân mà còn là của cả nhóm 
dự án.”

Đã là công việc thì không thể nào không gặp áp lực. Ở mỗi 
vị trí khác nhau sẽ có những áp lực khác nhau, có thể là 
hữu hình nhưng cũng có thể vô hình. Nhưng trên tất cả, 
họ chọn đánh bại và vượt qua nó như những chiến binh 
không nao núng trước kẻ thù.

Là cầu nối trực tiếp giữa khách hàng và lập trình viên, 
công việc của những BrSE tưởng dễ dàng mà lại không hề 
đơn giản. Họ phải chịu trách nhiệm với khách hàng về 
chất lượng sản phẩm và làm thế nào để đúng tiến độ như 
trong kế hoạch đã đề ra. 

“Những lúc như vậy, một mình thì không thể giải quyết được vì chúng ta làm việc theo team, có đồng đội hỗ trợ. Nhìn 
nhận được trước vấn đề, mình thường thông báo với khách hàng hoặc hy vọng vào nỗ lực của anh em, đến phút chót 
vẫn kịp”

Đi lên từ một Coder, anh Nguyên đã quen với áp lực trong công việc nhưng khi trở thành một Team Leader, áp 
lực ấy sẽ tăng lên rất nhiều lần. Không chỉ nhận sự hối thúc từ khách hàng, từ phía trên mà họ còn phải đảm 
bảo kịp tiến độ cho các thành viên trong nhóm. Nếu không ở vị trí của họ thì sẽ không thể nào cảm nhận được 
những áp lực vô hình ấy. Tuy nhiên, họ vẫn vượt qua nó, bằng cách riêng của chính mình. 

“Mình đi lên từ một Coder nên gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm việc, vừa phải xin tài liệu tham khảo từ các 
Leader khác, dự án khác, vừa phải áp dụng vào dự án hiện tại sao cho trôi chảy. Kết quả về dự án mà không được 
như mong muốn thì mình cũng rất áp lực. Nếu không thay đổi suy nghĩ, tìm hiểu thì sẽ không thể vượt qua được.”

Trước khi là một Runner, chị Vân Nga đã đổi tới ba công việc trong vòng một năm nhưng sau khi đặt chân vào 
GMO-Z.com RUNSYSTEM, chị dường như đã tìm được bến đỗ. Sau khi tốt nghiệp, nơi đầu tiên và duy nhất cho 
đến hiện tại mà anh Trung Nguyên lựa chọn cũng chính là GMO-Z.com RUNSYSTEM.

Chặng đường phía trước còn rất dài. Chúng ta có quyền hy vọng vào tương lai sẽ có thật nhiều những thế hệ 5 
năm, 10 năm hoặc hơn thế nữa như chị Vân Nga, anh Trung Nguyên và rất nhiều các Runner khác. Dòng thời 
gian vẫn trôi. Có lẽ đối với các Runner, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ mãi là một gia đình đầy ắp niềm vui, sự yêu 
thương và hạnh phúc.Với cá tính mạnh mẽ, nổi trội cùng với tinh thần 

nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, dù mới chỉ gia 
nhập nhà Run được gần 6 năm mà anh Nguyên từ vị 
trí là một Coder, hiện tại anh đã trở thành một 
Leader tận tâm của nhiều dự án khác nhau. Nói về 
công việc của mình, anh chia sẻ:

Người thực hiện: Na Na

“Một mình thi không thể giải quyết
được vì chúng ta làm việc theo 
team”
           Chị Vân Nga (BrSE Team)



ÐIỂM DANH 10 SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Trên cơ sở định hướng chiến lược dài hạn về công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và nhân lực, GMO-Z.com 
RUNSYSTEM tự hào là một doanh nghiệp sở hữu nhiều giải pháp công nghệ được sử dụng rộng rãi trong 
nước và thị trường Nhật Bản. Cùng SMILE EXPRESS điểm mặt 10 ứng dụng tiêu biểu của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM nhé!

Camera AI SMARTSTORE.VN
Ứng dụng Camera AI SMARTSTORE.VN giúp hỗ trợ 

hoạt động xúc tiến bán hàng và tăng doanh thu 

cho các cửa hàng bán lẻ thông qua việc phân tích 

dữ liệu về độ tuổi và giới tính của khách hàng ghé 

thăm dựa trên các đặc tính về khuôn mặt, trang 

phục, hành vi của họ được theo dõi qua camera tại 

cửa hàng.

Các tính năng nổi bật:

– Giải pháp đếm người

– Phân tích khách hàng với nhiều thuộc tính khác 

nhau

– Bản đồ nhiệt Heatmap

PISTA là ứng dụng theo dõi hành vi của người tiêu 

dùng và sự hấp dẫn của sản phẩm tại điểm bán. 

Được xây dựng trên nền tảng công nghệ Trí tuệ 

nhân tạo (AI) và Digital Signage.

PISTA có thể phân tích số lượng khách dừng chân 

tại kệ hàng, số lượng khách đã xem sản phẩm, thời 

gian xem cũng như thuộc tính (giới tính, tuổi tác) 

của khách hàng và trực quan hóa bằng đồ thị. Các 

cửa hàng dễ dàng nắm bắt được dữ liệu phong 

phú về hành vi của người dùng tại điểm bán để đề 

ra các chiến lược Marketing hiệu quả.

Ứng dụng Salefie là giải pháp quản lý bán hàng tại 

thực địa và tự động hoá nghiệp vụ bán hàng, hoàn 

toàn thích hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

các cửa hàng bán lẻ, quán cà phê, quán bar, nhà 

hàng, kiosk,… Những lợi ích ưu việt mà giải pháp 

Salefie mang lại như sau: Giúp nhân viên bán hàng 

tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc; 

Tự động hoá giúp quản lý nhân viên và khách hàng 

dễ dàng hơn; Hỗ trợ Sale Manager quản lý doanh 

thu, khách hàng, nắm bắt thông tin thị trường,...

Odoo là bộ công cụ quản trị doanh nghiệp tổng 

thể, đa ngành nghề, phù hợp với nhiều loại hình 

doanh nghiệp: sản xuất, thương mại, logictics, bán 

lẻ …..

Sản phẩm Odoo có nhiều đặc tính ưu việt: Phù hợp 

với các chuẩn mực Tài chính kế toán Việt Nam; Giúp 

doanh nghiệp vận hành theo quy trình thống nhất 

với dữ liệu đồng bộ, nhất quán; Tối ưu chi phí vận 

hành doanh nghiệp, tiết kiệm tối đa nguồn nhân 

lực; Dữ liệu được tổng hợp nhanh chóng, giúp 

người quản lý đưa ra quyết định tức thời, chính xác.

Giải pháp tự động hóa các quy trình bằng Robotics 

SmartRPA. Giải pháp dựa trên robot software và AI 

RPA làm việc với các phần mềm, ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo để thực hiện các công việc khối lượng lớn, 

lặp đi lặp lại theo chu kỳ như: nhập liệu, tạo đơn 

hàng, cấp quyền truy cập và các công việc đòi hỏi 

liên tục deal với nhiều hệ thống khác nhau. Smar-

tRPA có thể ứng dụng trong các ngành bảo hiểm, 

tài chính, mua sắm, cung ứng, kế toán, chăm sóc 

khách hàng, nhân sự,…

Prélude Enterprise là giải pháp quản lý nguồn vốn 

và thị trường vốn được phát triển tại Nhật Bản, 

giúp thực thi xử lý giao dịch trực tiếp (STP) đối với 

thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ, phái sinh và 

chứng khoán. Đây là giải pháp cho phép quản lý 

giao dịch linh hoạt dựa trên các tài sản chéo (cross 

assets) mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp 

như: Cải thiện hiệu quả vận hành; Tùy chỉnh linh 

hoạt, mở rộng dễ dàng; Tối ưu chi phí.

Sonic DICOM là giải pháp toàn diện để lưu trữ và 

truyền tải hình ảnh y tế (PACS), là một bộ chức 

năng của DICOM Server (máy chủ lưu trữ DICOM) 

và hệ thống hiển thị hình ảnh trên nền tảng web 

(DICOM Viewer). Người dùng có thể truy cập hệ 

thống dễ dàng để duyệt và chia sẻ hình ảnh y tế 

thông qua trình duyệt web từ bất cứ máy tính nào 

có kết nối mạng với hệ thống.

GMO-Z.com RUNSYSTEM là đối tác triển khai 

SONIC DICOM tại Việt Nam. 

Tidi là hệ thống giúp các cửa hàng xúc tiến bán 

hàng trong thời gian thấp điểm, làm tăng lượng 

khách quay lại cửa hàng và nhờ đó tăng doanh thu 

và lợi nhuận.

– Tự động tập hợp lịch sử đến cửa hàng của từng 

khách hàng

– Tự động phân loại thông tin khách hàng dựa trên 

thông tin khách hàng, lịch sử đến cửa hàng

– Tự động gửi mail, thông báo PUSH, coupon… phù 

hợp với từng khách hàng đã được phân loại.

Quanlyca.vn là dịch vụ có thể dễ dàng tạo, đăng kí, 

phê duyệt và thay đổi ca làm việc cho nhân viên, 

nhờ đó giúp người quản lý dễ dàng tập hợp dữ liệu 

ca làm việc và tìm người làm thay trong trường hợp 

khẩn cấp một cách dễ dàng. Các tính năng nổi bật: 

Tạo, đăng kí, thay đổi, xét duyệt ca làm việc siêu 

tiện lợi; Tự động xuất dữ liệu ra excel, đồng bộ với 

các bảng biểu hành chính nhân sự khác; Tính năng 

trò chuyện ưu việt, người quản lý dễ dàng tìm được 

nhân viên làm thay trong trường hợp đột xuất.

SmartOCR là phần mềm cho nhận dạng chữ viết 

tay và trích xuất các ký tự từ dữ liệu hình ảnh 

chuyển đổi sang text tiếng Việt và tiếng Nhật nhờ 

ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI).

SmartOCR có nhiều đặc điểm nổi bật và cải tiến 

hơn các phần mềm nhận dạng khác trong thời 

điểm hiện tại: Nền tảng AI mang chất lượng cao sử 

dụng Deep Learning; Hỗ trợ nhiều loại chữ và định 

dạng; Dễ dàng triển khai; Ứng dụng rộng rãi trong 

cuộc sống.

Người thực hiện: Ngân Hà
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Ứng dụng
nhận dạng chữ viết

SmartOCR

SmartOCR là phần mềm cho nhận dạng chữ viết và 
trích xuất các dữ liệu từ ký tự hình ảnh chuyển đổi 
sang text tiếng Việt và tiếng Nhật. Dựa trên nền tảng 
công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ nhận dạng 
chữ (Optical Character Recognition - OCR) của Smar-
tOCR cho phép chuyển đổi tài liệu dạng ảnh (các ảnh 
đầu ra của máy quét, máy ảnh, file PDF dạng ảnh…) 
thành tài liệu có thể biên tập được (file text, file 
Word…)

Vào thời điểm hiện tại, trên thị trường Việt Nam chưa có sản phẩm nào hoạt động với quy chế tương tự. Nhận 
thấy nhu cầu tiềm năng từ một số ngành truyền thống cần sử dụng một lượng lớn tài liệu giấy như ngân 
hàng, bảo hiểm, hành chính sự nghiệp… cùng với đặc thù xác thực chủ thể bằng các giấy tờ cá nhân là rất 
cao, công ty đã quyết định triển khai nghiên cứu sử dụng công nghệ AI để xây dựng và phát triển giải pháp 
SmartOCR.

Một tín hiệu đáng vui mừng và tự hào cho công ty chúng ta, vào ngày 21/04/2019 vừa qua, tại lễ công bố và 
trao danh hiệu Sao Khuê 2019, ứng dụng SmartOCR của công ty đã lọt vào Top 10 các sản phẩm, dịch vụ xuất 
sắc trong tổng số 94 sản phẩm, dịch vụ CNTT được trao giải. Danh hiệu Top 10 được xét duyệt dựa trên các 
tiêu chí về quy mô thị trường, công nghệ, tính ưu việt, tính xã hội hóa, tính ứng dụng và sự tiên phong trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. SmartOCR tự hào được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2019 sánh ngang 
với các gương mặt quen thuộc đã nhiều năm liền đạt giải như Viettel, FPT, BIDV,… 

Từ ý tưởng đến sự ĐỘT PHÁ
 tại TOP 10 Sao Khuê 2019

Tiết kiệm thời gian, giảm chi phí nhân sự, 
tăng hiệu quả năng suất công việc… Đó là 
những gì GMO-Z.com RUNSYSTEM hướng tới 
cho doanh nghiệp khi triển khai nghiên cứu 
phát triển và xây dựng giải pháp SmartOCR 
- Ứng dụng nhận dạng chữ viết tay sử dụng 
công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.

Để làm nên thành công của SmartOCR không thể không kể đến 
những ngày tháng đầy trăn trở và nỗ lực của toàn bộ đội ngũ vận 
hành dự án. Xây dựng một sản phẩm công nghệ chưa bao giờ là 
điều đơn giản với dự án sử dụng công nghệ Trí tuệ nhân tạo AI lại 
càng khó khăn hơn gấp bội phần. Cũng như con người cần phải 
đi học, trí tuệ nhân tạo cần được huấn luyện bằng dữ liệu. Có rất 
nhiều phương pháp xây dựng dự án AI, nhưng mỗi phương pháp 
đều có ưu nhược điểm riêng. Khi chưa có nhiều dữ liệu huấn 
luyện thì buộc chúng ta phải lựa chọn một phương pháp cũ, dùng 
đến các quy tắc và thuật toán truyền thống hỗ trợ nhiều hơn, tính 
hiệu quả cũng thấp hơn và ngược lại. Những ngày mới bắt đầu dự 
án, lượng dữ liệu huấn luyện mà nhóm có là con số 0 tròn trĩnh. 
Để thu thập được đủ dữ liệu, nhóm phải tìm kiếm đủ mọi cách 
thức như tìm kiếm trên google, đi mua dữ liệu, tạo dữ liệu giả để 
huấn luyện ... Tuy nhiên, việc thực hiện những cách trên đều 
chưa đủ thỏa mãn với điều kiện lúc bấy giờ nên nhóm quyết định 
sẽ nhờ anh chị em Runner trong công ty giúp đỡ viết tiếng Nhật, 
tiếng Việt làm dữ liệu mẫu huấn luyện, nhưng số lượng người viết 
và gán nhãn mà công ty có được rất khiêm tốn so với bộ chữ 
khổng lồ cần thiết. Do đó, nhóm đã chọn một giải pháp cần ít dữ 
liệu hơn mà lại bù đắp được lượng dữ liệu thiếu hụt nhóm đã 
chọn một phương pháp cần ít dữ liệu hơn và đồng thời từ dữ liệu 
đó tạo ra nhiều nhân bản thêm ra bằng các thuật toán xử lý ảnh 
mô tả chữ ở các điều kiện khác nhau để đem lại độ chính xác cao 
như hiện nay. Nhóm đã có một phen “hú hồn” khi đến hạn thử 
nghiệm cho khách hàng mà độ chính xác không như mong 
muốn, anh em lo lắng như ngồi trên đống lửa, phải ngồi làm việc 
đến tận nửa đêm chỉ mong đem lại kết quả hài lòng nhất cho 
khách hàng. May mắn thay, khi khách hàng từ Nhật Bản mang 
mẫu thử nghiệm đến thì kết quả tốt hơn dữ liệu mẫu rất nhiều 
nên anh em được dịp thở phào.

Giờ đây, SmartOCR đã dần hoàn thiện và ngày càng khẳng định 
được chất lượng của mình, được sự đón nhận nhiệt tình của giới 
truyền thông cũng như khách hàng. Chúc cho SmartOCR và đội 
ngũ thành viên sẽ phát triển rực rỡ hơn nữa trong tương lai.
 

Người thực hiện: Anh Thư

24Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net23 Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net



VÒNG QUANH NHÀ RUN

Hành trình 14 năm phát triển của GMO-Z.com RUNSYSTEM mang theo bên mình sức trẻ sáng tạo, tinh 
thần đoàn kết và niềm tin chiến thắng của mỗi Runner để chủ động vượt qua mọi thử thách và tự tin 
chuyển mình trong trong thời đại mới. Hãy cùng nhìn lại khoảnh khắc bình dị đáng nhớ của người nhà 
RUN và lắng nghe những dòng tâm sự cảm xúc, tình yêu đối với ngôi nhà GMO-Z.com RUNSYSTEM nhé!

14 năm, một chặng đường.
Yêu thương, gắn bó biết nhường nào quên.

GMO-Z.COM RUNSYSTEM
CHUNG MỘT MÁI NHÀ

Chi nhánh Hồ Chí Minh đã và đang là nơi gắn kết hy vọng cho tất cả mọi người, vì ở nơi 

đây mối liên kết giữa Ban Giám đốc với nhân viên, Quản lý với nhân viên và nhân viên với 

nhân viên đều được nối với nhau bằng sợi dây vô hình mang tên: “HY VỌNG”. Ai cũng có 

những hy vọng riêng cho cuộc sống của mình, nhưng khi đến công ty mọi người đều được 

thắt chặt với nhau bằng niềm hy vọng, hi vọng về một chi nhánh phát triển mạnh mẽ 

trong tương lai, hi vọng về một cuốc sống tốt đẹp hơn cho tất cả anh chị em công ty.

Tại Chi nhánh, ai cũng đối xử với nhau thật chân thành, luôn quan tâm, chia sẻ những khó 

khăn khi có task hoặc dự án mới về. Những tiếng cười giòn tan khi buổi trưa cùng ngồi ăn 

cơm chung, những buổi chiều cùng nhau order trà sữa, các hoạt động như Noel, ăn Tất 

niên, hay những buổi sinh nhật luôn tưng bừng, rộn rã vì ai cũng sẵn trong mình “máu 

quẩy”. Bọn mình không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp mà là bạn bè, là những người bạn 

thật sự có ý nghĩa quan trọng trong hành trình cuộc đời. 

Nguyễn Thị Thùy Trang (Admin – Chi nhánh Hồ Chí Minh)

So với hồi đầu mới sang còn đôi chút bỡ ngỡ, sau gần một 

năm làm việc tại Tokyo được anh chị đồng nghiệp giúp đỡ, 

mình đã hòa nhập và cảm thấy yêu thích phong cách làm 

việc ở đây hơn rất nhiều. Ở chi nhánh Tokyo, về không gian 

tuy không được rộng rãi như Hà Nội, nhưng bù lại như vậy 

lại giúp anh em trao đổi, làm quen nhau dễ hơn. Bên cạnh 

đó, vì đều là những người con xa quê hương, nên "tinh thần 

đồng đội" của anh em được đẩy lên cao rất nhiều. Mọi người 

coi nhau như thành viên trong gia đình, luôn giúp đỡ nhau 

trong công việc lẫn đời sống.

Nguyễn Hồng Sơn (Android – Chi nhánh Tokyo)
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Chi nhánh Đà Nẵng gần đây như đã lột xác hơn với những luồng gió mới từ các bạn nhân 

viên trẻ trung năng động, cùng với sự gắn kết và cởi mở hơn của người ra quyết định đã 

tạo cho Chi nhánh Đà Nẵng có một môi trường làm việc ngày càng thú vị và gắn bó. Sự 

kết nối hợp lý và chân tình giữa các bạn leader và các thành viên trong từng team đã tạo 

nên một môi trường mà các thành viên có sự gắn kết nhiều hơn, mọi người cùng đi ăn, 

cafe và có những buổi sinh hoạt riêng với nhau nhiều hơn. Chính điều này đã tạo cho Đà 

Nẵng một bầu không khí thỏa mái sau những giờ làm căng thẳng và áp lực.

Tại Chi Nhánh có thể chưa phải là môi trường làm việc hoàn hảo nhất với đầy đủ trang 

thiết bị hiện đại hay phúc lợi tuyệt vời nhưng đến bây giờ những gì Chi nhánh Đà Nẵng 

đã làm và đạt được là phần nào sự tự hào của mỗi một nhân viên đang công tác ở đây.

Hồ Thị Sương (Admin - Chi nhánh Đà Nẵng)

TOKYO ĐÀ NẴNG

HỒ CHÍ MINH

Dù mới gia nhập GMO-Z.com RUNSYSTEM Hà Nội chưa lâu 

nhưng mình thật sự ấn tượng với môi trường ở đây. Lần 

đầu tiên cảm nhận được một môi trường năng động, vui vẻ 

và được bộc lộ đúng bản chất "nhây" của mình, đặc biệt là 

trong dịp sinh nhật công ty vừa rồi. Anh chị em luôn thương 

yêu, hỗ trợ và thông cảm cho những khó khăn, áp lực của 

nhau. Hồi đầu mình mới vào còn nhiều bỡ ngỡ thì được anh 

chị cùng team Marketing IID support nhiệt tình lắm.

Điều khiến mình tự hào và gắn bó nhất với nơi đây chính là 

tình cảm thân thiết với anh chị em trong đội Sâu Bít IID, 

trong team "hin hin hội" và sự sôi động với những hoạt 

động sự kiện của công ty.

Đặng Thị Kiều Oanh (Marketing – IID Hà Nội)

HÀ NỘI

Người thực hiện: Ngân Hà
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3600 Smile

Mong muốn điều gì ở công ty trong tuổi 14?
Chị Vân Nga (BrSE):  Chứng kiến sự trưởng thành của công ty, mình cảm thấy rất vui. Hy vọng công ty vẫn 
sẽ giữ được độ tăng trưởng như thế này hoặc hơn nữa.
Chị Quỳnh Hương (Accounting):  Mong muốn công ty ngày càng phát triển. Anh chị em ngày càng thân thiết và hòa 
đồng với nhau.
Anh Hoàng Thắng (AI Team):  Mình mong muốn mọi người sẽ có ngày hội giao lưu về công việc với nhau. Không chỉ 
về mặt giải trí, mà có thể chia sẻ với nhau về nội dung công việc của mình. Như thế, các bộ phận sẽ hiểu nhau hơn.
Chị Ngọc Huyền (HCM Branch): Mong muốn nhất là công ty ngày càng phát triển cả về chiều rộng (nhiều lĩnh vực) và 
chiều sâu sản phẩm nào đã ra mắt thị trường thì càng ngày càng chiếm ưu thế  không ai vượt mặt được ví dụ cái SmartOCR). 
Lĩnh vực offshore thì càng ngày có nhiều khách hàng không chỉ ở thị trường Nhật mà mở rộng các thị trường khác. Đặc biệt 
mong muốn sự phát triển đồng bộ giữa các chi nhánh đặc biệt là các hoạt động team building để tạo sự gắn kết ở tầm công 
ty.
Chị Thùy Dung (Comm - Đà Nẵng): Mong muốn của em là công ty ngày càng phát triển hơn nữa, và thành công ở nhiều 
dự án lớn. Đặc biệt em hy vọng dự án SmartOCR sẽ sớm khẳng định vị thế trên thị trường. Em nghĩ người tiêu dùng hẳn 
sẽ rất ủng hộ dự án mới của công ty. Và với tư cách là thành viên của chi nhánh Đà Nẵng, em cũng mong chi nhánh mình 
sẽ càng phát triển và mở rộng quy mô to lớn hơn nữa.

GMO-Z.com RUNSYSTEM trong tôi là?

Ấn tượng về văn phòng cũ của công ty?

Anh Quang Thiện (BSD):  Mỗi lần mất điện ở Hoàng Văn Thái là mùi dầu bay khắp nơi vì chạy máy nổ.
Chị Duyên Nguyễn (IID):  Mỗi một phòng ban làm việc trong 1 tầng và làm 1 mình. Tất cả mọi người thường tụ 
tập với nhau khi có những buổi liên hoan rất vui vẻ.

Bữa trưa thường ăn gì?
Chị Vân Nga (BrSE):  Thường ra ngoài ăn vì cả ngày ngồi trong văn phòng, mình muốn thay đổi không khí 
nên đứng dậy tập thể dục rồi ra ngoài ăn luôn.
Anh Trung Phương (IID):  Thời gian đầu thì vợ mang cơm, về sau thì Kim Hoa phố.
Chị Quỳnh Hương (Accounting):  Bữa trưa phong phú lắm vì chị mang cơm đi mà.

Trải nghiệm được “tỏa sáng” trên sân khấu công ty?
Chị Vân Nga (BrSE):  Mình bị lôi lên sân khấu thì đúng hơn. Sau khi vào công ty được khoảng 1 tháng thì 
được lên sân khấu đóng kịch. 
Chị Ngọc Huyền (QC-HCM Branch): Tiết mục nhạc kịch "GMO-RS HCM_Nơi chắp cánh tình yêu'' trong event kỷ 
niệm 10 năm thành lập chi nhánh năm ngoái. Chị đóng vai mẹ của 1 bạn ngăn cấm không cho nó cặp với 1 đứa học cùng 
lớp đại học. Bắt nó đi du học rồi ai dè nó về làm BrSE tại chi nhánh HCM gặp lại thằng bồ cũ rồi chúng nó làm việc, OT cùng 
nhau...

Ấn tượng chuyến đi nghỉ mát nào nhất?
Chị Ngọc Huyền (QC-HCM Branch): Ấn tượng về chuyến đi năm nay của RS HCM với hoạt động team building. Từ 
sếp tới nhân viên lăn lộn chơi hết mình. 1 trải nghiệm tuyệt vời để gắn kết mọi người.
Anh Quang Thiện (BSD):  Ấn tượng với chuyến đi Cát Bà nhất vì là lần đầu tiên mình gặp người ấy.
 

Vào những ngày đầu tháng 5 vừa qua, chắc hẳn các Runner vẫn chưa thể quên được bữa 
tiệc sinh nhật tròn 14 tuổi đầy rực rỡ và sắc màu phải không? Hãy cùng nhau theo dõi 
những cảm nhận của các Runner về nhà RUN xem sao nhé!

Chị Duyên Nguyễn
(IID)

Anh Quang Thiện
(BSD)

Chị Ngọc Huyền
(QC-HCM Branch)

Chị Vân Nga
(BrSE)

Anh Trung Phương
(IID)

Chị Quỳnh Hương
(Accounting)

Anh Hoàng Thắng
(AI Team)

Chị Thùy Dung
(Comm-ĐN Branch)

Người thực hiện: Na Na
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VÒNG QUANH NHÀ RUN

KHI NỤ CƯỜI
TRỞ THÀNH BẢN SẮC VĂN HÓA

NỤ CƯỜI HẠNH PHÚC CỦA NHỮNG THÀNH VIÊN “CHUNG MỘT NHÀ”
Công ty vẫn được chúng ta gọi với một cái tên thân mật hơn đó là gia đình nhà RUN - Ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của 

các Runner. Bởi ở nơi đây tôi cảm nhận được nụ cười, sự thân thiện ngay từ những ngày đầu tiên.

Ngày đầu tiên làm việc, mọi tưởng tượng về một nhân viên mới vào sẽ phải ăn nói khúm núm, hai tay xoa xoa chắp trước 

bụng, hay phải bơ vơ tự mình quẫy đạp giữa một môi trường lạ lẫm của tôi đã bị vùi dập thảm hại. Bởi trái với tưởng 

tượng đó tôi được mọi người chào đón với tất thảy sự thân thiện qua chương trình “Buddy and me”. Nhờ chương trình 

này mà một nhân viên mới như tôi sẽ được Buddy của mình giúp đỡ, hướng dẫn trong những ngày đầu để yên tâm tự 

tin hơn, mở lòng hơn và dễ bắt nhịp hơn với dòng chảy cuồn cuộn của các anh chị em đồng nghiệp xung quanh. 

Rồi những ngày sau đó khi thân quen hơn ư. Mỗi ngày đến công ty sẽ không chỉ là để làm việc, mà còn là một ngày để 

các Runner tận hưởng những giây phút vui vẻ nhất khi cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười. Đó 

là niềm hân hoan qua những tiếng chào, lời chúc nhiệt tình của anh chị em trong chương trình “Chào buổi sáng - Ohayou 

gozaimasu” mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần. Mỗi lời chào được gửi đi, nhiều nụ cười nhận lại là khởi nguồn tuyệt vời 

nhất của tôi cho một tuần làm việc mới năng động. Hay đó cũng có thể là những giây phút thư giãn gân cốt tập thể dục 

“Happy time” với nhạc hiệu thân thuộc vào mỗi 15h30 phút mỗi ngày, hay qua lời cảm ơn tới những người đồng nghiệp 

thân thương của mình được gửi gắm qua những tấm “ThanksCard” nhỏ xinh… Tất cả những niềm vui giản dị đó, tôi đều 

cảm nhận được từ những hành động nhỏ nhất của mọi thành viên trong ngôi nhà chung này.

NỤ CƯỜI CỦA KHÁCH HÀNG LÀ MÓN QUÀ VÔ GIÁ
Công ty chúng ta cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tới hai thị trường chính là Việt Nam và Nhật Bản. Bởi vậy mà sự chỉn 

chu của các khách hàng Nhật Bản, sự kỹ tính, yêu cầu cao của các khách hàng Việt Nam luôn là những áp lực luôn đè 

nặng trên vai của mỗi Runner. Làm thế nào để mỗi dự án đều kết thúc bằng những nụ cười hài lòng của khách hàng là 

câu hỏi, là niềm trăn trở của các thành viên trong Ban Lãnh đạo cũng như mỗi Runner. 

Có lẽ đó cũng chính là căn cứ, là tiền đề để rồi trong mỗi dự án, mỗi sản phẩm mà các Runner xây dựng và phát triển tôi 

đều thấy được sự nỗ lực, sự chuyên nghiệp, sự tài giỏi, sự đam mê với công việc, ước muốn sẵn sàng cống hiến đem lại 

sản phẩm dịch vụ hoàn hảo nhất, sự hài lòng nhất cho khách hàng. Đó không chỉ là những ngày tháng trăn trở nghiên 

cứu, phát triển dự án của các lập trình viên, mà còn là khoảng thời gian miệt mài tìm tòi cách thức giúp khách hàng dễ 

dàng tiếp cận sản phẩm của đội ngũ kinh doanh, hay là những hỗ trợ thầm lặng từ phía sau của nhóm backoffice… Sau 

tất cả tôi thấy được một sự đồng lòng vì một mục tiêu đó là đem lại những nụ cười thỏa mãn nhất của khách hàng. 

Tôi cũng đã thấy được trái ngọt sau tất cả những sự nỗ lực cố gắng đó được thể hiện ở những con số trong kết quả kinh 

doanh, những thành tích, những giải thưởng đạt được hay đơn giản từ mỗi chỉ tiêu đánh giá hài lòng quả khách hàng sau 

mỗi dự án. Tất cả đã khẳng định chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà chúng ta cung ứng ra thị trường. Để có được 

những trái ngọt ấy, ngoài sự chỉ đạo đúng đắn và kịp thời của Ban Lãnh đạo, đó còn là sự góp phần công sức không hề 

nhỏ của mỗi Runner  – Những mảnh ghép không thể thiếu của một gia đình. 

Với tất thảy những gì mà tôi được cảm nhận, được mắt thấy tai nghe thì thú thật, với tôi, sẽ chẳng ngoa chút nào nếu tôi 

gọi hay ví von ngôi nhà chung này là “Xứ sở của những nụ cười”. 

Người thực hiện: Anh Thư

Nếu ai đó hỏi tôi rằng,“chìa khóa” nào tạo nên một GMO-Z.com RUNSYSTEM thành công phát triển bền vững như 
hiện tại, tôi sẽ không ngần ngại đáp rằng: “Văn hóa nụ cười”. Bởi mỗi chúng ta đều nằm lòng tôn chỉ:  “We work 
for your smile”. “Your Smile” ở đây là nụ cười của mỗi thành viên, của khách hàng, đối tác, cổ đông. 

Chưa hết, tôi còn thấy những nụ cười và niềm vui ấy được lan tỏa qua sự sôi động của những ngày hội, sự kiện: Program-

ming Contest; Lễ hội văn hóa Nhật Bản; Mottainai; Family Day; Gala Kỷ niệm sinh nhật Công ty; Team-building; Tri ân 

nhân viên; New Year Party và các chương trình khai xuân,  8/3, 20/10…. Mỗi chương trình được diễn ra là một lần chúng 

ta được khám phá thêm kho báu nụ cười vô tận trên môi mỗi thành viên.  Phải chăng bởi thế mà ấn tượng duy nhất xuất 

hiện trong đầu tôi khi nghĩ về nơi đây, đó là Nụ cười.

Phút relax mỗi ngày
với HAPPY TIME
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VÒNG QUANH NHÀ RUN

                  Quốc tế thiếu nhi và nhiều điều bất ngờ đang 
chờ đợi các Runner nhí
Đến hẹn lại lên, chỉ còn vài ngày nữa thôi, Quốc tế thiếu nhi 1/6 sẽ đến. Trong dịp đặc biệt này, các 
Runner nhí sẽ được tham gia những trải nghiệm thú vị nào? Lên rừng hay xuống biển? Tất cả sẽ được 
giải đáp trong sự kiện sắp tới. Các Runner nhí và bố mẹ hãy chuẩn bị tinh thần, lên dây cót, sẵn sàng 
quẩy thật sung trong bữa tiệc này nhé!

CÂU HỎI KÌ NÀY:
Bạn hãy cho biết, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã nhận được mấy giải thưởng tại Lễ 
trao danh hiệu Sao Khuê 2019?
02 Runners có câu trả lời chính xác và gửi về hòm thư pr@runsystem.net sớm 
nhất sẽ có cơ hội nhận phần quà trị giá 50.000 VNĐ tiền mặt của chương trình.

KẾT QUẢ KỲ TRƯỚC
Câu hỏi:
Bạn hãy cho biết sắp tới GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 
bao nhiêu?
Câu trả lời: Năm nay (2019) là năm kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM
Xin chúc mừng 2 Runners Trịnh Nhật Anh (BSD) và Trương Thị Lệ (IID) đã có 
đáp án đúng và nhanh nhất gửi về hòm thư pr@runsystem.net
Phần thưởng trị giá 50.000 VNĐ sẽ được gửi tới các bạn sớm nhất nhé!

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG
1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM


