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GMO-Z.COM RUNSYSTEM TỎA SÁNG TẠI 
NGÀY HỘI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VIỆT NAM 2019
Ngày 15,16/08/2019, trong khuôn khổ sự kiện Ngày hội 
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN) với chủ đề “Ðẩy 
mạnh hệ sinh thái Trí tuệ nhân tạo” tổ chức tại Ðại học 
Bách Khoa Hà Nội, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã mang 
đến 3 sản phẩm ứng dụng AI để trình diễn bao gồm: 
Ứng dụng nhận diện chữ in, chữ viết tay SmartOCR; 
Công cụ tự động hóa các nghiệp vụ SmartRPA và Giải 
pháp quản lý khách hàng theo chuỗi cửa hàng, phân 
tích chiến lược marketing SMARTSTORE CameraAI. 

Với những giải pháp có tính ứng dụng thực tiễn cao, 
mang lại trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng, gian 
hàng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách 
tham dự là các tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh 
vực: tài chính ngân hàng, y tế, giáo dục, khách sạn, du 
lịch,… cùng sự chú ý từ các đơn vị báo chí truyền 
thông. Khách tham dự tỏ ra rất hào hứng khi được trải 
nghiệm các sản phẩm ngay tại gian hàng.

“Với những gì mà AI được ứng dụng trong các sản 
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phẩm công nghệ, việc tối ưu chi phí, giảm thiểu nhân 
sự, tăng năng suất và hiệu quả công việc của doanh 
nghiệp không còn là bài toán không có lời giải đáp như 
trước đây. AI sẽ là công cụ giúp các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ đánh bại những gã khổng lồ truyền thống” - 
Anh Nguyễn Tấn Minh – Phó Tổng Giám Ðốc Công ty 
chia sẻ.

AI4VN Summit 2019 thu hút sự quan tâm và tham gia 
của hơn 1.000 đại biểu, đặc biệt là sự có mặt của các 
diễn giả hàng đầu trong và ngoài nước đến từ các khối 
doanh nghiệp, khối công nghệ, khối start-up, khối hàn 
lâm,… nhằm định hướng phát triển cho ngành công 
nghiệp AI Việt Nam. Ngoài các bài chia sẻ cập nhật xu 
hướng công nghệ và truyền cảm hứng, chương trình 
còn là chuỗi các sự kiện đa dạng, bao gồm: Tutorials 
(bài giảng đại chúng), Techshow (giới thiệu và demo 
công nghệ AI trong và ngoài nước), 48h-Hackathon, 
Startup Pitching…

Thực hiện: Anh Thư
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RUNNER NHÍ LẠC LỐI TẠI NGÀY GIA ĐÌNH 
2019 “DUNG DĂNG DUNG DẺ”
Vào ngày 08/09 vừa qua, tại khu trải nghiệm Vạn An 
(Thanh Trì, Hà Nội), các Runner nhí cùng bố mẹ đã có 
một ngày vui chơi “thả ga” và “quẩy” tưng bừng trong 
chương trình Ngày Gia đình 2019 được tổ chức nhân 
dịp Trung thu mang tên “Dung dăng dung dẻ”. Sự kiện 
với nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú về ngày Tết 
Trung thu cổ truyền đã mang tới cho các Runner nhí 
một mùa trăng tròn tràn đầy mới mẻ, sáng tạo.   

Các bạn nhỏ được cùng bố mẹ thỏa sức vui chơi tại 
một địa điểm ngoài trời cho bé có thể thoải mái chạy 
nhảy, vận động với chuỗi vận động liên hoàn Sasuke, 
chơi các trò chơi dân gian, trổ tài làm đèn lồng, làm 
bánh trung thu, in tranh Ðông Hồ hay đơn giản cả gia 
đình ngồi quây quần bên nhau thưởng thức các món 
quà quê. Những bàn tay nhỏ nhắn, khéo léo cùng sự 
tập trung, chăm chú vào công việc đã cho ra đời những 
sản phẩm vô cùng xinh xắn, đây cũng chính là những 
món quà ngày Tết Trung thu mà BTC muốn dành tặng 
cho các thiên thần nhỏ.
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Bên cạnh đó, Runners nhí còn được tham gia chương 
trình tại sân khấu cùng chị Hằng nhảy và lắc lư theo 
điệu nhạc của ca khúc “Bài ca tôm cá” vui nhộn. Các 
bạn nhỏ đạt được những thành tích xuất sắc trong học 
tập và các hoạt động nghệ thuật cũng đã nhận được 
phần quà khích lệ từ phía Ban lãnh đạo Công ty. Sau 
một ngày dài với vô số các hoạt động thú vị, các bé 
cùng bố mẹ lại được đắm mình trong làn nước mát 
lạnh tại bể bơi, tha hồ vẫy vùng, nghịch ngợm với 
những trò chơi dưới nước.

Ngày Gia đình 2019: "Dung dăng dung dẻ" đã khép lại 
với sự nuối tiếc còn hiện rõ trên gương mặt các bạn 
nhỏ khi lên xe ra về. Mong rằng trong những Trung 
thu sau sẽ có thêm nhiều các bạn nhỏ tham gia để 
chương trình không chỉ là nơi vui chơi, sáng tạo mà 
còn là nơi gắn kết mọi nhà!

Thực hiện: Na Na
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COMPANY TRIP SUMMER 2019:
HÈ LÀ PHẢI HIGH!!

Ðầu cầu đại bản doanh Hà Nội
Nỗi “khát biển” của Runners Hà Nội đã được giải tỏa 
bằng chuyến đi 4 ngày 5 đêm (09/08 - 13/08/2019) tới 
bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất Hà Tĩnh - Thiên 
Cầm. Thiên Cầm đón gần 300 Runners Hà Nội với vẻ 
đẹp nguyên sơ, mộc mạc như thủa ban đầu. Chạy dọc 
theo bờ biển là những tảng đá lớn nằm sát bờ trập 
trùng giữa những ngọn sóng xanh mát, trong veo.
Nóng đấy, nắng đấy nhưng cái nắng gay gắt của miền 
Trung sao có thể ngăn được tinh thần máu lửa của 
Runners! Nhanh chóng hồi phục sau quãng đường di 
chuyển dài hơn 300 km, sang đến ngày thứ 2, đại gia 
đình chúng ta đã "quẩy tung" Công viên nước Vinpearl 
Waterpark Hà Tĩnh với vô vàn các trò chơi mạo hiểm 
dưới nước. Chiều đến, người nhà RUN tiếp tục hòa 
mình vào chương trình Teambuilding “Cùng vươn xa” 
tại bãi biển với khí thế không thể "HIGH" hơn nữa. 
Ðiểm nhấn của chương trình năm nay là các hoạt động 
teambuilding được diễn ra dưới nước, với các cuộc 
tranh tài cân não, cân sức nảy lửa diễn ra giữa 3 đội 
chơi: Biển Hồng, Vô Ðối và Hãy trao cho anh. Niềm 
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hứng khởi và nhiệt huyết dâng trào theo từng trò chơi 
giúp cho mọi người hòa đồng hơn, gắn kết cùng nhau 
tạo thành những đội chơi tuyệt vời nhất. Các đội đồng 
tâm hiệp lực “bày mưu ủ kế” để vượt qua hàng loạt các 
vòng chơi "khó nhằn", chứng tỏ tinh thần đồng đội và 
sức sáng tạo của người nhà RUN.
Trong bất cứ Gala Dinner nào của công ty, các tiết mục 
văn nghệ "cây nhà lá vườn" luôn là món ăn tinh thần 
không thể thiếu. Năm nay, với tinh thần "Hè là phải 
HIGH” các ca sĩ của nhà RUN đã làm “nổ tung” hội 
trường với các ca khúc thuộc nhiều thể loại: Nhạc trẻ, 
Bolero, Tiền chiến tại Ðấu trường Karaoke “THÍCH 
THÌ HÁT”. Chương trình Gala Dinner kết thúc cũng là 
lúc tất cả anh chị em, không phân biệt tuổi tác, không 
còn khoảng cách, cùng khoác vai nhau lên sân khấu, 
cùng nhau cháy hết mình trong tiếng nhạc sôi động.
Sau hơn 3 ngày "quẩy" hết mình tại Thiên Cầm, các 
Runners đã chia tay Hà Tĩnh để quay trở lại thủ đô Hà 
Nội. Dường như chuyến đi vẫn chưa hề kết thúc mà 
chính là khởi đầu cho những hành trình rực rỡ hơn 
đang chờ đợi ở phía trước.

Mùa hè là mùa của những chuyến đi. Người người nhà nhà cùng xách vali lên và đi tận hưởng những giây phút thư 
giãn sau một khoảng thời gian học tập, làm việc vất vả. Tất nhiên gia đình nhà RUN chúng ta cũng không ngoại lệ. 
Smile Express số lần này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những chuyến “du hý” trong hè này của các Runner 
như thế nào nhé!
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Ðầu cầu Chi nhánh Ðà Nẵng
Nếu như điểm đến của các Runners Hà Nội là Thiên 
Cầm đẹp mộc mạc thì đảo Lý Sơn mơ mộng chính là 
đích đến của các thành viên Runner Ðà Nẵng. Lý Sơn 
đón nhà RUN Ðà Nẵng bằng sự rộn ràng, vui vẻ của 
người dân ở cảng khi tàu cập bến. Thiên nhiên tươi 
đẹp, khung cảnh bình yên, những bãi biển trong vắt đã 
tạo nên sức quyến rũ kỳ lạ cho huyện đảo Lý Sơn. 
Ðúng với khẩu hiệu “anh em mình là một gia đình – 
một gia đình là chơi hết mình”, các Runner Ðà Nẵng 
đã khuấy động cả vùng trời Lý Sơn bằng bữa tiệc 
Teambuilding của mình. Tất cả anh chị em cùng hòa 
làm một, cùng cháy hết mình, đoàn kết và tương trợ 
lẫn nhau cùng hướng về một mục tiêu. Ngày hôm sau, 
các Runner tiếp tục cuộc hành trình khai phá Lý Sơn 
với điểm đến là Ðảo Bé – nơi được mệnh danh thiên 
đường trên mặt đất. Sau hơn 10 phút ngồi ca nô tới 
Ðảo Bé, lúc này mọi người chỉ muốn chạy thẳng xuống 
biển và đắm mình vào mặt nước xanh trong vắt đấy. 
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Chắc hẳn rằng chắc kỷ niệm về thuyền thúng và lặn 
ngắm san hô có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với 
anh em nhà RUN nhỉ?

Thực hiện: Anh Thư



Sau 1 tháng tranh tài tại giải bóng 
đá Ocean Park 2019, FC GMO đã vô 
cùng xuất sắc khi rinh về “cú đúp” 
Huy chương đồng và Vua phá lưới. 
Nhắc đến sự thành công tại giải 
đấu năm nay, bên cạnh sự nỗ lực 
của các cầu thủ trong mỗi trận 
đấu, còn có những yếu tố thú vị 
khác  về “thiên thời địa lợi” do 
chính các CÐV tổng hợp lại. 
Trong suốt 8 vòng đấu mà FC GMO 
tham gia, bất kể gặp đối thủ mạnh 
hay yếu đều có một “lời nguyền 
phong thủy”, đó là: Khi trời mưa, 
chúng ta sẽ toàn thắng. Các cầu 
thủ đã xuất sắc giành chiến thắng 
trong 5 trận, cầm hòa 1 trận và chỉ 
để thua 2 trận vào những 
hôm…thời tiết khô ráo đã chứng 

GIẢI ICT 2019: MỘT MÙA GIẢI ĐÁNG 
NHỚ CỦA CÁC CẦU THỦ VÀ CỔ ĐỘNG 
VIÊN CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH.

Ngày 3/9/2019 đã đánh dấu mốc kỷ niệm tròn 7 
năm trưởng thành và phát triển của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM Chi nhánh Ðà Nẵng. Ðây không phải 
là một con số quá lớn nhưng là khoảng thời gian 
để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường hình 
thành và phát triển của chi nhánh, nhìn lại những 
cố gắng, nỗ lực cống hiến và làm việc hết mình của 
các Runner Ðà Nẵng. Bước sang tuổi thứ 8, tuổi 
mới với nhiều thử thách mới, chúc Chi nhánh Ðà 
Nẵng sẽ luôn phát huy ngọn lửa nhiệt huyết, sức 
trẻ - khỏe của riêng mình để tiếp tục cùng nhau 
bứt phá và cán đích nhiều mục tiêu tiếp theo. Xin 
cảm ơn tất cả các Runner Ðà Nẵng đã luôn tin 
tưởng, sát cánh cùng đại gia đình GMO-Z.com 
RUNSYSTEM.

MỪNG SINH NHẬT TUỔI THỨ 7 CỦA 
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

3600 SMILE

Kết thúc ICT 2019 đầy kiêu hãnh, có lẽ đây là mùa giải 
thành công nhất trong tất cả những lần tham gia của 
chi nhánh Hồ Chí Minh. Ðứng đầu bảng A với kết quả 3 
thắng, 1 hòa và chỉ thua duy nhất 1 bàn trong vòng 
knock-out đã khiến các cầu thủ và CÐV phải chia tay 
mùa giải đầy tiếc nuối. Bằng việc sử dụng thông minh 
chiến thuật “các loại Gà” có 1-0-2 của đội trưởng 
Phạm Vĩnh Ngọc (Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh) 
như Gà Nòi, Gà Chiến, Gà Nòi Lai, Gà Tre Lai và Gà 
Chọi, các cầu thủ đã mang đến cho khán giả những 
trận cầu đỉnh cao, những bàn thắng siêu đẹp mắt 
khiến những CÐV không khỏi xuýt xoa. Một lần nữa, 
xin gửi tới các cầu thủ và CÐV của chi nhánh Hồ Chí 
Minh lời cảm ơn chân thành nhất vì những cố gắng, nỗ 
lực hết mình trong suốt giải đấu vừa qua.
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NHỮNG ĐIỀU THÚ 
VỊ TẠI GIẢI BÓNG 
ĐÁ OCEAN PARK 
2019

minh phần nào sự chính xác của 
“lời nguyền phong thủy”. 
Bên cạnh đó, FC GMO còn xuất 
hiện một “linh thần” 
đem may mắn đến cho 
cả đội, đó chính là bé 
Quýt (con gái “rượu” 
của cầu thủ Nguyễn 
Ðắc Bình). Dù chỉ xuất 
hiện trong 3 trận đấu 
gần đây nhưng sự may 
mắn ấy đã khiến cả đội 
giành chiến thắng với tỉ 
số rất đậm trước những 
đối thủ “khó xơi”. 

Nhưng dù sao, “thiên thời địa lợi” 
phải có “nhân hòa”, đó chính là sự 
nỗ lực của các cầu thủ trong FC 

GMO mới đưa đội bóng có 
được thứ hạng cao trong 
giải đấu lần này. Cùng 
chờ đợi những giải đấu 
tiếp theo với màn tỏa 
sáng hơn nữa của các cầu 
thủ nhé!

“LINH THẦN”
Bé Quýt



3600 SMILE
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Ngày 04/09/2019, GMO-Z.com 
RUNSYSTEM vinh dự tiếp đón đại 
diện của ITPlus Academy cùng với 
27 học viên có chuyến tham quan 
doanh nghiệp lần thứ 2 trong năm 
nay. Ðến thăm quan GMO-Z.com 
RUNSYSTEM, các bạn sinh viên 
được tiếp xúc với môi trường làm 
việc thực tế của công ty. Tại đây, 
các bạn được anh Trần Tuấn Ðạt 

BUỔI THAM QUAN THÚ 
VỊ CỦA HỌC VIÊN ITPLUS 
ACADEMY TẠI 
GMO-Z.COM RUNSYSTEM

RUNNERS HỒ CHÍ MINH 
HÀO HỨNG THAM GIA 
SEMINAR “KATALON 
STUDIO” - CÔNG CỤ 
KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG 
DÀNH CHO CÁC ỨNG 
DỤNG WEB VÀ MOBILE.

Katalon Studio là một công cụ 
kiểm thử tự động dành cho các ứng 
dụng Web và Mobile còn khá mới 
mẻ được công ty KMS Technology 
đến từ Việt Nam đưa ra thị trường 
vài năm trở lại đây. Ðiều thú vị là 
Katalon Studio sử dụng thư viện 
của Selenium và Appium làm nền 
tảng cho việc nhận diện và tương 
tác với ứng dụng cần kiểm thử 

(Training Center) cùng chị Phạm 
Thị Mỹ Linh (HR) trực tiếp hướng 
dẫn và giới thiệu về mô hình, hoạt 
động, bộ máy tổ chức của công ty 
cũng như tìm hiểu về cơ hội việc 
làm, các chương trình đào tạo và 
tuyển dụng và trải nghiệm nét văn 

hóa đặc sắc của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM. Không ở tâm thế bị 
động, các học viên tại ITPlus cũng 
đã chủ động đặt các câu hỏi thu 
hút được sự quan tâm của các 
thành viên tham gia và gây ấn 
tượng với công ty về sự năng động 
cũng như tinh thần sẵn sàng của 
mình. Buổi tham quan doanh 
nghiệp đã kết thúc tốt đẹp chứa 
đựng nhiều ý nghĩa đối với cả 
GMO-Z.com RUNSYSTEM và 
ITPlus Academy. Hy vọng, trong 
tương lai chúng ta sẽ được gặp lại 
các bạn học viên một lần nữa với tư 
cách là đồng nghiệp ngay tại 
GMO-Z.com RUNSYSTEM.

(Application under test). Cũng như 
Selenium, Katalon Studio là một 
công cụ miễn phí dành cho cộng 
đồng kiểm thử phần mềm tự động. 
Ðể cung cấp một cái nhìn cơ bản và 
cách sử dụng công cụ này một 
cách hiệu quả nhất, ngày 
30/08/2019 vừa qua, buổi Seminar 
“Katalon Studio” đã được tổ chức 
dành cho các Runner Chi nhánh Hồ 

Chí Minh dưới sự dẫn dắt của anh 
Cao Trung Nghĩa (QA/QC). Tính 
ứng dụng thực tiễn và các ưu, 
nhược điểm của công cụ kiểm thử 
“Katalon Studio” đã được đưa ra 
thảo luận sôi nổi trong buổi chia 
sẻ. Hy vọng rằng, Runners đã học 
được nhiều kiến thức bổ ích và và 
tích lũy cho mình thêm kinh 
nghiệm quý giá cho công việc.



Sau một khoảng thời gian tập trung 
ôn luyện,  anh Nguyễn Văn Hòa (Chi 
nhánh Tokyo) đã xuất sắc trở thành 
người đầu tiên tại GMO-Z.com 
RUNSYSTEM nhận chứng chỉ AWS 
Certified Solutions Architect – 
Associate.

NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ AWS CERTIFIED SOLUTIONS ARCHITECT – 
ASSOCIATE (AWSCSA–A)

Chu trình PDCA là phương pháp cải thiện nghiệp vụ 
liên tục bằng việc lặp đi lặp lại 4 giai đoạn: Plan (Kế 
hoạch), Do (Thực hiện), Check (Ðánh giá), Act (Cải 
thiện) được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật 
trong những năm 1950.

Nhận thấy tầm quan trọng của chu trình PDCA trong 
quá trình vận hành doanh nghiệp, vào ngày 
04/09/2019, Training Center đã tổ chức buổi đào tạo 
về chu trình PCDA cho các Manager, Team leader của 
các bộ phận tại Hà Nội nhằm trang bị các kiến thức cơ 
bản về việc thực hiện PDCA, lên kế hoạch hoàn thành 
mục tiêu, qua đó thúc đẩy nghiệp vụ hiệu quả và năng 
suất công việc. Buổi chia sẻ được dẫn dắt bởi bác 

ĐÀO TẠO VỀ CHU TRÌNH PCDA CHO CÁC MANAGER, TEAM LEADER TẠI HÀ NỘI
Takeshi Yamazaki  - Giám đốc chất lượng (CQO). Với 
những ví dụ sinh động, dễ hiểu cùng với các case 
study trực quan, Runners tham gia hết sức hào hứng, 
liên tục đặt ra các câu hỏi và thảo luận một cách sôi 
nổi về việc xoay vòng PDCA trong nghiệp vụ thực tiễn 
của mình. 

Các Runner chi nhánh khác cũng đừng sốt ruột vì buổi 
đào tạo về PCDA sẽ sớm “phủ sóng” toàn công ty. Hà 
Nội đã gọi rồi, Ðà Nẵng, Hồ Chí Minh và Tokyo hãy chờ 
đón nhé! Mong rằng, sau buổi đào tạo bổ ích này, các 
Runner sẽ áp dụng chu trình PDCA thật hiệu quả 
trong các công việc thường ngày để đạt được mục tiêu 
nhé!

Ðây là một trong 3 kỳ thi tương ứng 
với 3 career path của AWS dành 
cho các nhân sự làm việc trên hệ 
thống của mình.

Mỗi kỳ thi có 2 level: Associate và 
Professional. Trong quá trình thiết 
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kế và triển khai dự án trên AWS, 
kiến thức thu được từ việc học tập 
AWSSA-A sẽ đem lại lợi ích rất 
thiết thực cho các kỹ sư những cái 
nhìn tổng quan về các dịch vụ để 
xây dựng một hệ thống tốt trên 
cloud. Xin chúc mừng thành tích 
xuất sắc của anh Nguyễn Văn Hòa 
và hy vọng trong tương lai sẽ có thật 
nhiều các Runner nhận được chứng 
chỉ cao quý này. 

3600 SMILE



Với mục tiêu giao lưu, học hỏi, rèn luyện tinh thần đoàn kết và sức khỏe cho nhân viên, cũng như 
tạo ra sân chơi bổ ích và chủ động cho nhân viên, Ban lãnh đạo Chi nhánh Hồ Chí Minh và CLB 
Cầu lông quyết định tổ chức giải giao lưu cầu lông nội bộ “GCB – GMO Closed Badminton 2019” 
cho anh em toàn chi nhánh ngay trong tháng 9 này. Sau bao ngày tháng kiên trì tập luyện, chất 
lượng của các tay vợt cũ đã có tiến bộ vượt bậc, các tay vợt mới tuyển cũng ngang tài ngang sức, 
các tay vợt còn tiềm ẩn, chưa đăng ký vào CLB Cầu lông nhưng vẫn âm thầm đi luyện ở các lò khác 
cũng không kém phần nguy hiểm, chúng ta cùng chờ đợi các màn so tài đỉnh cao của các “lông 
thủ” của Chi nhánh Hồ Chí Minh vào ngày thứ Bảy 26/09 tại Sân cầu lông Viettel, Hẻm 158 Hoàng 
Hoa Thám, F13, Tân Bình nhé!!
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SẮP TỚI CÓ GÌ HOT

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH: GIẢI CẦU LÔNG GCB – GMO CLOSED BAD-
MINTON 2019 SẮP KHỞI TRANH

Ngày 05/10 tới đây, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ góp mặt tại một trong sự kiện lớn nhất năm về 
ứng dụng công nghệ trong các hoạt động Marketing VIETNAM MARTECH CONF & EXPO 2019 tại 
Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Bộ 3 sản phẩm: SmartOCR, SmartRPA và CameraAI tiếp 
tục được GMO-Z.com RUNSYSTEM mang tới sự kiện với nhiều tính năng ưu việt trong việc đẩy 
mạnh hoạt động marketing: tự động hóa việc tìm kiếm thông tin khách hàng, phân tích dữ liệu 
hành vi, xây dựng các chương trình marketing hiệu quả theo thuộc tính khách hàng,…

THAM GIA VIETNAM MARTECH CONF & EXPO 2019



Dự án ERP Odoo Enterprise Ba An được thực hiện bởi các thành viên BizConnex bao gồm: Công NV, Thảo NN, 
Vinh NH, Ngọc ND, Phú NM, Lộc CT.

Ba An là một trong những tên tuổi lớn của ngành xây dựng Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc sản 
xuất, cung cấp ống nhựa HDPE và các giải pháp hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông. 

Bản thân là một công ty lớn với nhu cầu triển khai hệ thống quản trị xuyên suốt với các quy trình từ hoạt động 
mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất đến hoạt động kế toán, hóa đơn, bảo trì, chất lượng, CRM, hỗ trợ nên Ba An 
đặt ra các yếu tố để lựa chọn đối tác triển khai dự án vô cùng khắt khe. 

Kể về quá trình tiếp cận, thuyết phục và thành công trong việc giành về dự án với Ba An là cả một câu chuyện dài 
với tất cả các thành viên, đặc biệt là với anh Công NV – Nhân viên kinh doanh của BizConnex. Vào khoảng tháng 
12/2018, chúng ta bắt đầu liên hệ, tiếp cận với đại diện của Ba An để giới thiệu sản phẩm ERP. Thời điểm đó quan 
điểm của công ty bên họ là dùng những phần mềm cao cấp hơn chúng ta như SAP, Oracle, Infor... Những thương 
hiệu này đều sở hữu những nền tảng, giải pháp rất mạnh, được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực và đã triển khai thành 
công ở rất nhiều nước trên thế giới. Tuy vậy, giải pháp của các bên này đều có giá thành sử dụng rất cao và rất 
hạn chế trong việc tùy biến. Trong khi tìm được một khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu thực tế về ERP là rất 
khó nên dù biết cơ hội của mình đang có rất ít nhưng anh Công NV vẫn gửi tài liệu giới thiệu sang và hẹn khách 
với lời nhắn "anh cứ yêu chán đi rồi về, em vẫn chờ anh". 

Mọi sự nỗ lực, chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Vào một ngày đẹp trời tháng 06/2019 đại diện 
của Ba An đã liên hệ lại với chúng ta và hẹn lịch sang giới thiệu sản phẩm. Khách hàng đưa yêu cầu, các Runner 
của chúng ta tận tâm giải đáp từng vấn đề. Sau 2 buổi demo sản phẩm cùng với rất nhiều thời gian trao đổi giữa 
đôi bên,, giải pháp của nhóm BizConnex triển khai đã hoàn toàn thuyết phục được sự tin tưởng của đối tác với 
nhiều tiêu chí nổi trội như: giá thành, tính tùy biến và thân thiện với người dùng. Cuối cùng, sau rất nhiều vòng 
lựa chọn, đánh giá Ba An đi đến quyết định lựa chọn BizConnex là đối tác triển khai ERP. 

Dự án dự kiến được triển khai trong vòng 8 tháng. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn khảo sát, tìm hiểu phân 
tích yêu cầu nghiệp vụ từ các mô-đun của khách hàng. Ở giai đoạn phân tích này, các thành viên đội dự án gặp 
phải khá nhiều yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống chuẩn. Vừa phải làm rõ yêu cầu, vừa phân tích yêu 
cầu sau đó tư vấn lại cho khách hàng các phương án tối ưu nhất, hạn chế tối đa các thay đổi, các Runner đã phải 
làm việc hết công suất với 100% nỗ lực và sự chuyên nghiệp của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã 
ghi nhận được kha khá những lời khen cũng như sự hài lòng của khách hàng.

Chặng đường vẫn còn rất dài với các thử thách phía trước đang chờ đợi những Runner của chúng ta nói chung và 
nhóm BizConnex nói riêng. Mong rằng các thành viên của nhóm BizConnex tiếp tục phát huy ngọn lửa nhiệt 
huyết của mình để đạt được những thành công tốt nhất cho dự án và đem về nhiều nhất những nụ cười của khách 
hàng theo đúng phương châm “We work for your smile”.

Dự án Triển khai hệ thống ERP và con 
đường chinh phục niềm tin khách 
hàng Ba An
Với 100% sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ, vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh khác, 
các thành viên BizConnex đã chinh phục thành công sự tin tưởng của khách hàng trong dự án Triển khai hệ 
thống quản trị ERP cho khách hàng Ba An. 

DỰ ÁN CHUYỆN CHƯA KỂ
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Dự án ERP Odoo Enterprise Ba An được thực hiện bởi các thành viên BizConnex bao gồm: Công NV, Thảo NN, 
Vinh NH, Ngọc ND, Phú NM, Lộc CT.

Ba An là một trong những tên tuổi lớn của ngành xây dựng Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc sản 
xuất, cung cấp ống nhựa HDPE và các giải pháp hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông. 

Bản thân là một công ty lớn với nhu cầu triển khai hệ thống quản trị xuyên suốt với các quy trình từ hoạt động 
mua hàng, bán hàng, kho, sản xuất đến hoạt động kế toán, hóa đơn, bảo trì, chất lượng, CRM, hỗ trợ nên Ba An 
đặt ra các yếu tố để lựa chọn đối tác triển khai dự án vô cùng khắt khe. 

Kể về quá trình tiếp cận, thuyết phục và thành công trong việc giành về dự án với Ba An là cả một câu chuyện dài 
với tất cả các thành viên, đặc biệt là với anh Công NV – Nhân viên kinh doanh của BizConnex. Vào khoảng tháng 
12/2018, chúng ta bắt đầu liên hệ, tiếp cận với đại diện của Ba An để giới thiệu sản phẩm ERP. Thời điểm đó quan 
điểm của công ty bên họ là dùng những phần mềm cao cấp hơn chúng ta như SAP, Oracle, Infor... Những thương 
hiệu này đều sở hữu những nền tảng, giải pháp rất mạnh, được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực và đã triển khai thành 
công ở rất nhiều nước trên thế giới. Tuy vậy, giải pháp của các bên này đều có giá thành sử dụng rất cao và rất 
hạn chế trong việc tùy biến. Trong khi tìm được một khách hàng đang có nhu cầu tìm hiểu thực tế về ERP là rất 
khó nên dù biết cơ hội của mình đang có rất ít nhưng anh Công NV vẫn gửi tài liệu giới thiệu sang và hẹn khách 
với lời nhắn "anh cứ yêu chán đi rồi về, em vẫn chờ anh". 

Mọi sự nỗ lực, chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Vào một ngày đẹp trời tháng 06/2019 đại diện 
của Ba An đã liên hệ lại với chúng ta và hẹn lịch sang giới thiệu sản phẩm. Khách hàng đưa yêu cầu, các Runner 
của chúng ta tận tâm giải đáp từng vấn đề. Sau 2 buổi demo sản phẩm cùng với rất nhiều thời gian trao đổi giữa 
đôi bên,, giải pháp của nhóm BizConnex triển khai đã hoàn toàn thuyết phục được sự tin tưởng của đối tác với 
nhiều tiêu chí nổi trội như: giá thành, tính tùy biến và thân thiện với người dùng. Cuối cùng, sau rất nhiều vòng 
lựa chọn, đánh giá Ba An đi đến quyết định lựa chọn BizConnex là đối tác triển khai ERP. 

Dự án dự kiến được triển khai trong vòng 8 tháng. Hiện nay, dự án đang trong giai đoạn khảo sát, tìm hiểu phân 
tích yêu cầu nghiệp vụ từ các mô-đun của khách hàng. Ở giai đoạn phân tích này, các thành viên đội dự án gặp 
phải khá nhiều yêu cầu điều chỉnh cho phù hợp với hệ thống chuẩn. Vừa phải làm rõ yêu cầu, vừa phân tích yêu 
cầu sau đó tư vấn lại cho khách hàng các phương án tối ưu nhất, hạn chế tối đa các thay đổi, các Runner đã phải 
làm việc hết công suất với 100% nỗ lực và sự chuyên nghiệp của mình. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đã 
ghi nhận được kha khá những lời khen cũng như sự hài lòng của khách hàng.

Chặng đường vẫn còn rất dài với các thử thách phía trước đang chờ đợi những Runner của chúng ta nói chung và 
nhóm BizConnex nói riêng. Mong rằng các thành viên của nhóm BizConnex tiếp tục phát huy ngọn lửa nhiệt 
huyết của mình để đạt được những thành công tốt nhất cho dự án và đem về nhiều nhất những nụ cười của khách 
hàng theo đúng phương châm “We work for your smile”.

DỰ ÁN CHUYỆN CHƯA KỂ
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Thực hiện: Anh Thư



SAO SÁNG

Đinh Khắc Doanh

SAO SÁNG

Cùng Phóng viên SMILE EXPRESS có buổi trò chuyện ngắn với chàng trai Ðinh Khắc Doanh để hiểu hơn về 
chàng Dev vui tính này nhé!

PV: Chào anh Doanh, anh có thể giới thiệu qua về bản thân và chia sẻ cho mọi người biết Anh đã gắn bó với 
GMO-Z.com RUNSYSTEM được bao lâu rồi? 

DoanhÐK: Chào các bạn, mình là Doanh, lập trình viên Java, .NET. Mình đã gắn bó với  GMO-Z.com RUNSYSTEM 
tính đến nay cũng được tròn 3 năm rồi.

PV: Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về công việc hàng ngày của mình? Anh có bao giờ gặp khó khăn trong quá 
trình làm việc không?
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Chàng coder vui tính
của Hà Nội

Họ tên:  Ðinh Khắc Doanh
Ngày sinh: 07/06
Bộ phận: Bizsystem (BSD)
Sở thích: Du lịch
Tình trạng: 1 vợ 1 con

“Anh là người có tính cách rất đặc biệt, dù chỉ làm việc từ xa hay gặp gỡ trực tiếp đều mang đến cho người đối 
diện cảm giác một con người gần gũi, mộc mạc và năng nổ. Gặp anh lần đầu, ai cũng có cảm giác thân thiện và 
quý mến ngay được.” - Ðó là lời nhận xét của bạn Thu Nga (PR) khi nhắc đến anh Ðinh Khắc Doanh - Vitamin 
vui vẻ của nhóm Bizsystem tại trụ sở Hà Nội.

DoanhÐK: Dev mà, công việc của một lập trình viên thì chắc chắn là code rồi. Mình không làm dự án tập trung 
ở một mảng nào cả, cứ có dự án là chiến thôi vì trước khi vào công ty mình cũng từng là “lính đánh thuê” một 
thời gian dài. 
Nếu nói về khó khăn thì thực ra cũng không hẳn là khó khăn, chỉ là một nhóm dự án thì thường có ít thành viên, 
nên mỗi thành viên phải đảm nhiệm nhiều công việc ở các dự án khác nhau. Bởi vậy, áp lực công việc và thời gian 
phân bổ cho các dự án để chạy kịp deadline luôn là thách thức với anh em. Chạy dự án thì OT cũng không thể 
tránh được rồi. Có những hôm anh chị em thức OT đến 11, 12 giờ đêm, thậm chí là 2 giờ sáng cũng là bình 
thường.

PV: Anh có thể chia sẻ đôi điều về dự án mà Anh dành nhiều tâm sức nhất?

DoanhÐK: Dự án tốn công sức nhất có lẽ phải kể đến là dự án hệ thống E-Learning tại đại học NFU vào cuối năm 
2018. Hệ thống này giúp cho các giáo viên có thể tạo bài giảng hoặc bài kiểm tra, sinh viên có thể học, làm bài 
kiểm tra và đánh giá kết quả của bản thân. Ðây là dự án mà team phải OT nhiều nhất, ròng rã suốt 3 tháng bởi 
yêu cầu cao từ phía khách hàng. Anh em trong team dự án phải dựa trên source code cũ có sẵn (Struts) sau đó 
chuyển đổi hệ thống NFU Study từ framework Struts sang Spring khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Ðặc biệt 
là phải sửa đổi nhiều tính năng theo yêu cầu riêng của khách hàng. Nhưng sau khi kết thúc dự án thì bản thân 
mình cũng thấy thu được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

PV: Anh có cảm nghĩ gì khi được nhận giải thưởng Best Runner 4 May dành cho những cá nhân có nhiều đóng 
góp cho sự phát triển của công ty vào dịp sinh nhật công ty 04/05 vừa rồi?

DoanhÐK: Thực sự lúc nghe công bố giải thưởng, mình rất bất ngờ vì thời gian mình được ngồi làm việc ở công 
ty cũng không nhiều do phần lớn thời gian là đi “đánh thuê” (onsite) ở các công ty khách hàng. Bên cạnh đó thì 
mình cũng rất vui và xúc động vì đây là lần đầu tiên được nhận giải thưởng luôn ấy. Lúc được sếp Minh trao kỷ 
niệm chương trên sân khấu mình hồi hộp dã man, tay chân run lẩy bẩy, không nói được gì luôn.

PV: Là một người thường xuyên được công ty cử đi onsite tại nhiều công ty khách hàng, anh đã được tiếp xúc 
với nhiều môi trường làm việc khác nhau, chắc hẳn môi trường GMO-Z.com RUNSYSTEM phải có điều gì đặc 
biệt thì mới giữ chân anh đến tận bây giờ?

DoanhÐK: Ở GMO-Z.com RUNSYSTEM, mình cảm thấy mọi người làm việc khá thoải mái, môi trường làm việc 
năng động với những người đồng nghiệp thân thiện, cởi mở. Chưa kể, bên cạnh mình cũng có nhiều anh em chí 
cốt, sát cánh bên nhau cả trong các dự án lẫn các phi vụ ăn chơi nên cho tới bây giờ thì vẫn quyến luyến công ty 
lắm, chưa muốn đi đâu hết (Cười).

Xin cảm ơn Ðinh Khắc Doanh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với những chia sẻ rất thú vị. Chúc anh sức khỏe, 
tràn đầy năng lượng để tiếp tục cống hiến và đồng hành với GMO-Z.com RUNSYSTEM trong thời gian tới!



SAO SÁNG

Cùng Phóng viên SMILE EXPRESS có buổi trò chuyện ngắn với chàng trai Ðinh Khắc Doanh để hiểu hơn về 
chàng Dev vui tính này nhé!

PV: Chào anh Doanh, anh có thể giới thiệu qua về bản thân và chia sẻ cho mọi người biết Anh đã gắn bó với 
GMO-Z.com RUNSYSTEM được bao lâu rồi? 

DoanhÐK: Chào các bạn, mình là Doanh, lập trình viên Java, .NET. Mình đã gắn bó với  GMO-Z.com RUNSYSTEM 
tính đến nay cũng được tròn 3 năm rồi.

PV: Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về công việc hàng ngày của mình? Anh có bao giờ gặp khó khăn trong quá 
trình làm việc không?

12Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net

SAO SÁNG

DoanhÐK: Dev mà, công việc của một lập trình viên thì chắc chắn là code rồi. Mình không làm dự án tập trung 
ở một mảng nào cả, cứ có dự án là chiến thôi vì trước khi vào công ty mình cũng từng là “lính đánh thuê” một 
thời gian dài. 
Nếu nói về khó khăn thì thực ra cũng không hẳn là khó khăn, chỉ là một nhóm dự án thì thường có ít thành viên, 
nên mỗi thành viên phải đảm nhiệm nhiều công việc ở các dự án khác nhau. Bởi vậy, áp lực công việc và thời gian 
phân bổ cho các dự án để chạy kịp deadline luôn là thách thức với anh em. Chạy dự án thì OT cũng không thể 
tránh được rồi. Có những hôm anh chị em thức OT đến 11, 12 giờ đêm, thậm chí là 2 giờ sáng cũng là bình 
thường.

PV: Anh có thể chia sẻ đôi điều về dự án mà Anh dành nhiều tâm sức nhất?

DoanhÐK: Dự án tốn công sức nhất có lẽ phải kể đến là dự án hệ thống E-Learning tại đại học NFU vào cuối năm 
2018. Hệ thống này giúp cho các giáo viên có thể tạo bài giảng hoặc bài kiểm tra, sinh viên có thể học, làm bài 
kiểm tra và đánh giá kết quả của bản thân. Ðây là dự án mà team phải OT nhiều nhất, ròng rã suốt 3 tháng bởi 
yêu cầu cao từ phía khách hàng. Anh em trong team dự án phải dựa trên source code cũ có sẵn (Struts) sau đó 
chuyển đổi hệ thống NFU Study từ framework Struts sang Spring khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Ðặc biệt 
là phải sửa đổi nhiều tính năng theo yêu cầu riêng của khách hàng. Nhưng sau khi kết thúc dự án thì bản thân 
mình cũng thấy thu được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

PV: Anh có cảm nghĩ gì khi được nhận giải thưởng Best Runner 4 May dành cho những cá nhân có nhiều đóng 
góp cho sự phát triển của công ty vào dịp sinh nhật công ty 04/05 vừa rồi?

DoanhÐK: Thực sự lúc nghe công bố giải thưởng, mình rất bất ngờ vì thời gian mình được ngồi làm việc ở công 
ty cũng không nhiều do phần lớn thời gian là đi “đánh thuê” (onsite) ở các công ty khách hàng. Bên cạnh đó thì 
mình cũng rất vui và xúc động vì đây là lần đầu tiên được nhận giải thưởng luôn ấy. Lúc được sếp Minh trao kỷ 
niệm chương trên sân khấu mình hồi hộp dã man, tay chân run lẩy bẩy, không nói được gì luôn.

PV: Là một người thường xuyên được công ty cử đi onsite tại nhiều công ty khách hàng, anh đã được tiếp xúc 
với nhiều môi trường làm việc khác nhau, chắc hẳn môi trường GMO-Z.com RUNSYSTEM phải có điều gì đặc 
biệt thì mới giữ chân anh đến tận bây giờ?

DoanhÐK: Ở GMO-Z.com RUNSYSTEM, mình cảm thấy mọi người làm việc khá thoải mái, môi trường làm việc 
năng động với những người đồng nghiệp thân thiện, cởi mở. Chưa kể, bên cạnh mình cũng có nhiều anh em chí 
cốt, sát cánh bên nhau cả trong các dự án lẫn các phi vụ ăn chơi nên cho tới bây giờ thì vẫn quyến luyến công ty 
lắm, chưa muốn đi đâu hết (Cười).

Xin cảm ơn Ðinh Khắc Doanh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với những chia sẻ rất thú vị. Chúc anh sức khỏe, 
tràn đầy năng lượng để tiếp tục cống hiến và đồng hành với GMO-Z.com RUNSYSTEM trong thời gian tới!

SAO SÁNG

Thực hiện: Ngân Hà



KAIZEN

Như đã được đề cập về việc lấy ý kiến vào cuối năm 2018 cũng như thực thi các Kaizen trong năm 2019 ở Smile 
Express số trước, trong số này chúng ta đã cụ thể hơn vào từng Kaizen, điển hình là bộ phận IID. Ðây là một 
trong những bộ phận có Kaizen được xem xét và thực thi nhiều nhất (số liệu thống kê vào cuối năm 2018). Trong 
các Kaizen được thực thi vào năm 2019, bộ phận IID cũng đã hoàn thành một số mục tiêu được đề xuất xem xét 
cải tiến (5/7 Kaizen đã thực hiện thành công) và mang về những hiệu quả bất ngờ. Smile Express số này xin giới 
thiệu tới độc giả 02 kaizen mang lại những hiệu quả thiết thực nhất cho hoạt động kinh doanh của IID

Nhờ việc áp dụng Kaizen một cách linh hoạt và thường xuyên, bộ phận IID (Internet Infra Divisions) đã thu lại 
những hiệu quả đáng kinh ngạc về việc cải thiện chất lượng công việc và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ 
khách hàng

Giao diện mới Giao diện cũ
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BỘ PHẬN IID LẤY LẠI NIỀM TIN TỪ KHÁCH 
HÀNG NHỜ LIÊN TỤC KAIZEN

Thiết lập tool tự động kiểm soát hồ sơ khách hàng



KAIZEN

Với công việc hằng ngày liên quan đến việc đăng ký và cấp tên miền cho các đơn vị kinh doanh, việc cập nhật hồ 
sơ của khách hàng là điều không thể thiếu đối với các thành viên trong bộ phận IID. Không chỉ từ phía người hỗ 
trợ mà chính khách hàng cũng thường xuyên phải đăng tải các thông tin về doanh nghiệp lên hệ thống. Trên giao 
diện cũ của website, mục cung cấp số Chứng minh thư nhân dân và Ðăng ký kinh doanh được đặt trong cùng 
một thư mục nên khiến cho nhiều khách hàng hiểu lầm, thay vì đăng tải chứng minh thư để kiểm tra thì họ lại 
điền đăng ký kinh doanh. Việc này làm cho các nhân viên phải tốn rất nhiều thời gian để kiểm tra cũng như sửa 
chữa khiến hiệu quả công việc không được cao. Tiếp thu những ý kiến phản hồi của nhân viên, bộ phận IID đã 
tiến hành Kaizen, thiết lập tool tự động để kiểm soát quá trình này đồng thời cải tiến giao diện giúp công việc trở 
nên dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn trước rất nhiều.

Cấp hóa đơn cho khách hàng sau khi thanh toán cũng là một công việc vô 
cùng quan trọng mà bộ phận này phải thực hiện mỗi ngày. Hóa đơn cần 
được gửi cho khách sau khi đã kiểm tra, rà soát, chậm nhất là 3 ngày sau 
khi tiến hành thanh toán. Tuy nhiên, khâu tra soát tiến hành chưa được 
nhanh chóng bởi không có người phụ trách riêng biệt dẫn đến tình trạng 
chậm hóa đơn, nợ hóa đơn của khách. Ðó là cũng là lý do mà nhiều khách 
hàng đã có những phản hồi chưa tích cực về dịch vụ. Ðể giải quyết vấn đề 
này, bộ phận IID tiến hành Kaizen bằng cách lập một đội ngũ chuyên xuất 
hóa đơn điện tử và phát triển công cụ xuất hóa đơn tự động. Sử dụng đơn 
hàng online thay cho việc lập hợp đồng giúp xuất hóa đơn nhanh chóng 
gửi tới khách hàng. Sau hơn 6 tháng áp dụng Kaizen, những phản hồi 
không tốt về chất lượng dịch vụ cung cấp đã không còn đồng thời việc cấp 
hóa đơn điện tử cũng giúp các thành viên IID tăng năng suất và hiệu quả 
công việc. 

Trao đổi về hiệu quả của việc thực hiện các Kaizen trong công việc của IID chị Hoàng Yến (QM Group Manager) 
chia sẻ: “Hiệu quả mà Kaizen mang lại quả thực rất lớn. Phía khách hàng đã có những trải nghiệm mới mẻ và 
phản hồi tốt hơn khi sử dụng dịch vụ. Không những vậy, về phía hệ thống và nhân viên cũng đều giảm thiểu được 
các thao tác thủ công giúp nâng cao hiệu quả công việc”.

Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều những hạng mục  mà bộ phận IID đã tiến hành Kaizen và mang lại hiệu quả 
tích cực trong công việc. Mong rằng các bộ phận khác trong công ty, đặc biệt là cá nhân mỗi Runner sẽ luôn chủ 
động đề xuất cũng như thực hiện các Kaizen để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. 
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Cấp hóa đơn điện tử chưa bao giờ nhanh chóng đến thế!

Thực hiện: Na Na



CHUYÊN MỤC VUI

Một mùa Trung thu nữa lại đến. Không khí ngày Trung thu đã tràn ngập khắp các con đường, ngõ xóm. Cũng trong 
khoảng thời gian này của rất nhiều năm về trước, các Runner chắc hẳn sẽ vô cùng háo hức làm lồng đèn, mua bánh 
Trung thu yêu thích rồi tới đêm rằm là chuẩn bị sẵn sàng để cùng bạn bè phá cỗ.... Bây giờ, giới trẻ cũng chỉ coi 
Trung thu là một dịp để đi chơi mà thôi!

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRUNG THU XƯA VÀ NAY
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CHUYÊN MỤC VUI
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CHUYÊN MỤC VUI

KHOẢNH KHẮC VUI TRUNG THU 2019
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CHUYÊN MỤC VUI
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1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM
KẾT QUẢ KÌ TRƯỚC
Ðáp án câu hỏi: Năm 2019, kỳ thi đánh giá năng lực định kỳ dành cho các Programmer - Technical Tests 
for PGs lần 1 được tổ chức vào khoảng thời gian nào?
Câu trả lời: 
Năm 2019, kỳ thi đánh giá năng lực định kỳ dành cho các Programmer - Technical Tests for PGs lần 1 
được tổ chức vào 30/07/2019 - 01/08/2019.
Xin chúc mừng 2 Runners đã có đáp án đúng và nhanh nhất gửi về hòm thư pr@runsystem.net
Ðỗ Hồng Sơn (BSD)
Nguyễn Ðức Thắng (BSD)
Phần thưởng trị giá 50.000VNÐ sẽ được gửi tới các bạn sớm nhất trong tháng 9 này nhé!

CÂU HỎI KỲ NÀY:
Runners hãy cho biết tên 3 “siêu phẩm” ứng dụng Trí thông minh nhân tạo mà GMO-Z.com RUNSYSTEM 
đã giới thiệu tại Ngày hội Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam 2019 (15, 16/08/2019)?

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 VND tiền mặt của chương trình.

ÐI ÐU GMO ÐI! – LÚC ÐI HẾT MÌNH, LÚC VỀ HỐT TIỀN!!
Job này chill phết dành riêng cho các AI ENGINEER!
GMO-Z.com RUNSYSTEM đang ráo riết truy tìm AI ENGINEER để tham gia nghiên cứu các công nghệ mới 
về AI, áp dụng phát triển các dự án cho khách hàng Nhật Bản.

Ðể trở thành một mảnh ghép của nhà RUN, các AI ENGINEER cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Thành thạo 1 trong các ngôn ngữ lập trình như Python, C++, JAVA …
- Nắm vững về cấu trúc dữ liệu và giải thuật
- Có kinh nghiệm làm việc với một trong các lib, framework hỗ trợ cho Machine Learning như Opencv, 
Tensorflow/keras, pytorch, numpy,…
- Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm phát triển dự án với AI, Xử lý ảnh (Computer vision/Image process-
ing) hoặc Machine Learning, Xử lý ngôn ngữ (NLP/Natural language processing) hay các Hệ thống 
recommendation

Liên hệ nộp hồ sơ:
Email nhận CV ứng tuyển: hr@runsystem.net
Người liên hệ: Ms.Kim Dung – 0918 622 073 – Skype: kimdzung2207

Runners thấy anh em bạn bè nào của mình có “đặc điểm nhận dạng” như trên thì hãy trao cho các cô gái 
HR xinh đẹp CV ngay nhé!!

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

GÓC TUYỂN DỤNG


