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Nhằm cung cấp và truyền tải thông tin tới khách hàng 
một các nhanh chóng, đầy đủ nhất, ngày 10/09/2019, 
Công ty chính thức ra mắt website giới thiệu sản 
phẩm “SmartRPA – Công cụ tự động hóa các nghiệp 
vụ dựa trên nền tảng Robotics Process Automation” 
tại địa chỉ www.smartrpa.io

Ðây là website chính thức và duy nhất giới thiệu về sản 
phẩm SmartRPA do Công ty nghiên cứu và phát triển. 
Tất cả thông tin về sản phẩm sẽ được cập nhật rõ 
ràng, đầy đủ trên webstie để khách hàng có thể nhanh 
chóng tra cứu, tìm hiểu.
RPA (Robotic Process Automation) là công nghệ được 
xây dựng dựa trên nền tảng robot software và AI đang 
thu hút được nhiều sự quan tâm của các doanh 
nghiệp. RPA là hình thức tự động hóa quy trình bằng 
phần mềm Robotic nhằm ghi nhận và mô phỏng tự 
động thực hiện các tác vụ của con người trên các ứng 
dụng như thao tác xử lý, kích hoạt phản hồi,… và giao 
tiếp với các hệ thống số hóa khác. 
Hiểu một cách đơn giản, RPA là một robot phần mềm 
“bắt chước” hành động của con người nhằm giảm 
thiểu sai sót, rút ngắn thời gian thực hiện, nâng cao 
chất lượng và hiệu suất công việc. 
SmartRPA được phát triển trên nền tảng công nghệ 
RPA nhằm mang lại sự tối ưu chi phí, nâng cao hiệu 
suất lao động và có thể ứng dụng cho nhiều nghiệp vụ 
khác nhau trong hoạt động doanh nghiệp. Không chỉ 
thực hiện các công việc bàn giấy thường xuyên lặp đi 
lặp lại hàng ngày, SmartRPA còn có thể thực hiện 
nhiều nhiệm vụ khác như tạo email trả lời tự động đến 
các hoạt động phức tạp hơn như tham gia vào quy 
trình của các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp: 
Hoạt động tiếp thị, chăm sóc khách hàng, bán hàng, 
nhân sự, quản trị chuỗi cung ứng,… 
Với sự đầu tư nghiên cứu và thường xuyên cải tiến 
trong quá trình kiểm nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, 
SmartRPA chắc chắn sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết 
thực cho doanh nghiệp.

Ra mắt website www.smartrpa.io giới thiệu sản phẩm 
SmartRPA – Robot tự động hóa nghiệp vụ cho doanh 
nghiệp 

Tin bão giật
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GMO-Z.com RUNSYSTEM  tái 
chứng nhận thành công 
chứng chỉ ISO 9001:2015
Vượt qua quá trình đánh giá và kiểm định nghiêm ngặt của tổ 
chức DAS-UK Vương quốc Anh, GMO-Z.com RUNSYSTEM 
đã tái chứng nhận thành công chứng chỉ ISO 9001:2015 
vào ngày 11/09/2019 vừa qua.
Theo đó, Công ty đã được Tổ chức chứng nhận DAS 
đánh giá và xác nhận phù hợp với các yêu cầu của tiêu 
chuẩn Hệ thống chứng chỉ an toàn chất lượng ISO 
9001:2015 cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất, gia 
công phần mềm và lĩnh vực cung cấp các dịch vụ IT 
(Ðăng ký tên miền, hosting, email server, cloud 
server và chữ ký số SSL).
GMO-Z.com RUNSYSTEM được cấp chứng chỉ lần đầu 
vào tháng 5 năm 2012 và được tái đánh giá thường niên 
để duy trì chứng chỉ. Bên cạnh ISO 9001:2015, Công ty 
còn sở hữu Chứng chỉ Hệ thống quản lý an toàn thông 
tin ISO 27001:2013 và Chứng chỉ CMMI  Level 3 
(version 1.3).
Việc đảm bảo duy trì các chứng chỉ ISO và CMMI là một 
minh chứng rõ nét cho việc GMO-Z.com RUNSYSTEM 
luôn khẳng định và cam kết cung cấp cho khách hàng 
những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đảm bảo an toàn 
an ninh thông tin theo đúng phương châm “Global 
Software Quality”.

Tin bão giật
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Ngày 28/09 vừa qua, giải đấu “GMO closed badminton 
2019” do Chi nhánh Hồ Chí Minh tổ chức đã diễn ra 
thành công tại Sân cầu lông VIETTEL (Tân Bình, TP. 
HCM). Ðây là giải đấu với trình độ chuyên môn được 
đánh giá rất “ra gì và này nọ”, quy tụ sự tham gia của 
hơn 50 vận động viên ngang tài ngang sức, và nòng cốt 
từ CLB Cầu lông cũng như các tay vợt tiềm ẩn khác từ 
khắp các bộ phận trong công ty. Ðặc biệt, team QA/QC 
là bộ phận có số lượng thành viên tham gia đông và 
“hung hãn” nhất với 15 tuyển thủ được sự tài trợ của sếp 
HuyềnÐN. Các tuyển thủ vẫn thi đấu theo hình thức 
quen thuộc là thi đấu đôi Nam – Nữ và đôi Nam. Ở mỗi 
hình thức, các cặp đấu được chia làm 4 bảng A, B, C, D, 
từng bảng đấu đều có sự góp mặt những tay vợt hạt 
giống dày dạn kinh nghiệm trận mạc cùng với các ẩn số 
thú vị đến từ các tay vợt trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi vợt. 
Tất cả đã đem đến những màn đối đầu nảy lửa, kịch tính 
đến nghẹt thở cùng với những pha cầu biến ảo đẹp mắt.

Sau nhiều giờ tranh tài quyết liệt, ở nội dung đôi Nam - 
Nữ chứng kiến sức mạnh hủy diệt của cặp đôi HùngPV 
- ÐồngNT, cặp đôi MinhVÐH – ÁiÐTN ngậm ngùi để 
thua trong trận chung kết và nhận vị trí thứ 2 chung 
cuộc, vị trí thứ 3 thuộc về cặp đôi QuangNM và TrânN-
KK. Trận đấu cuối cùng của đôi nam là trận tranh vô 
địch giữa TuấnNA - QuangNM và ÐịnhVT – AnhKV. Thi 
đấu đầy quyết tâm nhưng trong một ngày thi đấu thăng 
hoa của cặp song sát TuấnNA – QuangNM, cặp AnhKV 
- ÐịnhVT đành một lần nữa ngậm ngùi nhận lấy thất 
bại. Trận đấu khép lại mùa giải 2019 nhiều cảm xúc, 
hẹn gặp các Runners ở GMO closed badminton 2020!!!

Bùng nổ với các trận cầu nảy lửa giữa các tay vợt 
hàng đầu nhà RUN Hồ Chí Minh

3600 SMILE
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Hẳn các Runner vẫn chưa quên cái tên Nguyễn Văn Hòa 
(thành viên thuộc Chi nhánh Tokyo) là Runner đầu tiên 
của GMO-Z.com RUNSYSTEM đạt được chứng chỉ AWS 
Certified Solutions Architect - Associate 2019, một sự 
công nhận đầy uy tín dành cho ứng viên có trình độ kỹ 
thuật và kinh nghiệm đưa ra giải pháp kiến trúc và 
triển khai ứng dụng AWS.  Tiếp đà thành công đó, anh 
đã tiếp tục học tập và gặt hái thêm thành quả ở một 
nhánh nữa trong hệ thống dịch vụ và giải pháp điện 
toán đám mây của Amazon. Xin chúc mừng anh đã 
giành được chứng chỉ AWS Certified SysOps Adminis-
trator - Associate 2019, chứng nhận dành riêng cho 
quản trị viên hệ thống. Mong rằng anh sẽ tiếp tục “tu 
luyện” để sở hữu trọn bộ chứng chỉ của AWS. Hy vọng 
trong tương lai, các Runner khác cũng sẽ đầu tư thời 
gian học tập, tích lũy thêm các kiến thức chuyên môn 
để nhận được các chứng chỉ cao quý này.

Muốn khỏe đẹp thì phải tập thể thao, còn muốn vừa 
khỏe lại vừa vui thì đừng bỏ lỡ “Ngày đi bộ” – hoạt 
động mới do Chi nhánh Hồ Chí Minh phát động trong 
tháng 9 này.  Nhận thấy tình trạng “bụng mỡ”, lười vận 
động của anh em, Ban Lãnh đạo chi nhánh Hồ Minh đã 
đưa ra ý tưởng về “Ngày đi bộ” - khuyến khích nhân 
viên vào thứ 6 mỗi tuần sẽ sử dụng cầu thang bộ thay 
cho thang máy. Có 2 khung giờ vào buổi sáng là 8:10 
và 8:20 để mọi người có thể tập trung theo team, đợi 
nhau cùng đi bộ vừa vui, vừa tăng thêm tình cảm. Các 
team tham gia đi bộ sẽ cùng nhau “seo – phì” để gửi 

Nguyễn Văn Hòa – Runner 
xuất sắc tiếp tục gặt hái thêm 
chứng chỉ AWS Certified 
SysOps Administrator - 
Associate 2019

Hồ Chí Minh: “Ngày đi bộ” - 1 người khỏe, nhiều người vui!

3600 SMILE

những bức hình về cho Admin tổng hợp, team nào có 
số lượng thành viên đông nhất sẽ nhận được phần quà 
tặng nhỏ xinh từ ban tài trợ nhằm cổ vũ tinh thần để 
mọi người cùng nhau tham gia đông hơn, vui hơn nữa. 
Chỉ là một hoạt động nhỏ mà vừa có thể giúp ích cho 
sức khỏe, vừa tránh thời gian đợi thang máy mà lại còn 
tăng thêm tình cảm cùng nhau, ngại gì mà không 
tham gia “Ngày đi bộ” cùng các chiến hữu bên cạnh 
mình nhỉ? Cùng lan tỏa thói quen sống xanh với “Ngày 
đi bộ” tại trụ sở chính Hà Nội và các chi nhánh khác 
nào Runners ơi!
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Dự án chuyện chưa kể

Tháng 10/2019, một dự án “khủng” về hệ thống xử lý thanh toán phi tiền mặt đã chính thức được triển khai rộng 
rãi tại thị trường Nhật Bản. Ðảm nhiệm việc phát triển hệ thống, nhóm dự án của GMO-Z.com RUNSYSTEM gặp 
không ít khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống thanh toán có thể thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của 
người dân xứ sở mặt trời mọc.

Bắt đầu khởi chạy từ 08/04/2019, dự án được tiếp quản bởi nhóm dự án lên đến hơn 20 thành viên với nòng cốt 
là các lập trình viên từ Java team. PM (Project Manager) là anh HưngNT, subPM là anh QuangVV, cùng gần 20 
thành viên khác là các Lập trình viên, Tester, QA, Comtor. Ðây là hệ thống xử lý thanh toán phi tiền mặt, khuyến 
khích người dân sử dụng các loại thẻ ATM, thẻ tín dụng, ví điện tử,… để thanh toán các khoản chi tiêu trong cuộc 
sống như: tiền điện, internet, truyền hình cáp hay mua vé máy bay, đặt tour, thậm chí là nộp thuế, phí bảo 
hiểm,… Ðiểm hoàn toàn mới của dự án này là lần đầu tiên các dev áp dụng nền tảng công nghệ mới GCP (Google 
Cloud Platform) và Big Data trong việc phát triển hệ thống. 

Với một công nghệ mới như GCP thì việc các thành viên nhóm dự án vấp phải trở ngại ngay từ những ngày đầu 
tiên cũng là điều có thể lường trước được. Anh em trong nhóm đã cùng nhau tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu về 
GCP và tự đào tạo lẫn nhau để khỏi bỡ ngỡ trước các kiến thức lần đầu được tiếp cận. Việc xây dựng một hệ thống 
thanh toán đơn giản, dễ sử dụng cho người dân Nhật Bản với phần lớn là dân số già đã quá quen việc giao dịch 
tiền mặt, ngại sử dụng công nghệ cũng là một bài toán làm đau đầu các lập trình viên. Không chỉ khó khăn trong 
việc lập trình mà khâu test của nhóm QC cũng hết sức vất vả khi khách hàng gửi “spec” muộn, layout design 
thay đổi liên tục. Ðồng thời dự án xử lý dữ liệu lớn nhưng khách hàng không cung cấp dữ liệu mẫu giống với thực 
tế nên việc tạo test dữ liệu mất khá nhiều thời gian, dev có viết tool tạo dữ liệu số lượng lớn nhưng còn hạn chế 
do chưa bao quát được đầy đủ các trường hợp như yêu cầu. Vì dự án có nhiều bên tham gia xây dựng nên việc 
trao đổi, thống nhất giữa các bên đôi lúc cũng gặp nhiều trở ngại.

Triển khai dự án 
trọng điểm về thanh 
toán phi tiền mặt 
tại Nhật Bản
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Dự án chuyện chưa kể

“Không có áp lực, không có kim cương” là châm ngôn nằm lòng của cả đội dự án. Vượt qua muôn vàn khó khăn, 
sau  gần 6 tháng ròng rã, tháng 10/2019, hệ thống thanh toán phi tiền mặt chính thức được ra mắt tại thị trường 
Nhật Bản sau chuỗi ngày OT liên tục của nhóm dự án. Những trái ngọt đầu tiên đã về với nhóm khi hệ thống được 
khách hàng đánh giá chất lượng tốt và đang được triển khai thực tế rộng rãi tại Nhật Bản với hàng nghìn doanh 
nghiệp đang sử dụng.  

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình chạy dự án, anh HưngNT chia sẻ về chuyến ghé thăm và làm 
việc trực tiếp tại văn phòng Hà Nội của 3 đại diện khách hàng Nhật vào ngày 24 và 25/09 vừa qua. Cả nhóm đã 
có buổi liên hoan tiếp đón và mừng dự án thành công cùng với 3 vị khách mời đặc biệt này. Tuy là chuyến ghé 
thăm ngắn ngày nhưng đã phần nào giúp cho các bên hiểu nhau hơn hơn, vấn đề trở ngại giao tiếp cũng đã được 
khắc phục.

Chúng ta có quyền tự hào về những nỗ lực không biết mệt mỏi và những thành quả ban đầu của nhóm dự án. 
Chúc cho anh HưngNT cùng anh em sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau chinh phục nhiều dự án lớn hơn nữa trong 
tương lai!

Người thực hiện: Ngân Hà

Triển khai dự án
trọng điểm về
thanh toán phi
tiền mặt
tại Nhật Bản
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PV: Ðược biết anh Vinh là một trong những thành viên chủ chốt trong BTC giải cầu lông nội bộ vừa qua tại HCM, 
một giải đấu rất thành công và đem lại nhiều niềm vui cho các Runner, anh có thể chia sẻ về lý do khiến anh 
đứng lên đảm nhận trách nhiệm "cao cả" này không?

VinhNGH: Thú thực thì cũng có nhiều lý do. Ðầu tiên là do cuối năm trong HCM có giải giao lưu 
giữa các công ty IT, nên bọn mình đã lên kế hoạch từ trước để tổ chức, mục đích là để mọi 
người có thể giao lưu, cọ xát, chuẩn bị cho giải đấu cuối năm. Tiếp theo là mình cũng muốn mang lại niềm 

vui cho các anh chị em Runner. Cầu lông là môn chơi được cả nam nữ, thường việc gì cả nam 
và nữ cùng lao vào làm thì sẽ được mọi người hoan nghênh thôi. Còn lý do “chủ chốt” nhất 
thì là từ năm 2015 đến giờ, 4 năm rồi mình đều cùng tham gia tổ chức các giải của Chi 
nhánh, nên năm nay lại "được" đùn đẩy trọng trách thôi.

PV: Ðể tổ chức được giải đấu như vậy, không biết 
trong quá trình thực hiện chương trình anh và các 

đồng đội có gặp khó khăn gì không?

VinhNGH: À! Năm nay thì có một số bất ngờ so với kế hoạch. Thường 
bọn mình hay tổ chức vào tháng 11 để chọn ra lực lượng cho giải vào tháng 12. 
Nhưng năm nay do giải bóng đá HCM cũng tổ chức vào giai đoạn đấy rồi, thành 
ra lại đụng nhau, vỡ kế hoạch. 
Vì vậy BTC phải họp nhau tổ chức ngay trong tháng 9 mới kịp, không là không 
còn thời gian. Do thời gian gấp rút nên công tác tổ chức cũng khá bận rộn, các 
thành viên trong BTC phải “vắt chân lên” để chạy liên tục chuẩn bị chứ ko 
thoải mái làm như mọi năm. Nhưng rất may là giải cũng đã diễn ra tốt đẹp. 
(Cười)

PV: Anh có điều gì ấp ủ, muốn chia sẻ về các hoạt động của công ty khôngì?

VinhNGH: Mình luôn đau đáu một mong ước là sẽ có những hoạt động thể 
thao để kết nối anh chị em khắp 3 miền. Mình nhớ có  năm đi du lịch, công 
ty có tổ chức giải bóng đá giao lưu 3 miền khá vui. Nhưng phải đợi đến đợt 
du lịch chung thì hơi lâu, nên nếu làm đc 2-3 năm tổ chức 1 lần gì đấy 

chẳng hạn thì tuyệt quá. Anh chị em có  dịp đi du lịch, giao lưu, kết nối với 
nhau sẽ vui hơn nhiều.

Cảm ơn anh Vinh đã dành thời gian chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị cùng với 
Smile Express. Chúc anh luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết để đồng 

hành với GMO-Z.com RUNSYSTEM bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai!

Người “anh cả” thầm lặng luôn 
hết mình vì anh em

Ngày sinh: 1/4/1986 - Cá tháng 4
Bộ phận làm việc: Java & Xamarin HCM
Trạng thái hôn nhân: Ðã có vợ và 1 bé trai
Thời gian công tác: 5 năm
Môn thể thao yêu thích: Cầu lông
E-Sport yêu thích: League of Legends

GCB. Giải đấu GMO Closed Badminton 2019 đã chính thức khép lại với hơn 40 trận thi đấu gay cấn của các “vận 
động viên” đến từ các team: Java, QA/QC, FE, Comm, PHP,… Sẽ không sai nếu nói GCB là một dấu ấn, kỷ niệm 
khó quên với không chỉ các vận động viên thi đấu mà còn cả cổ động viên trong suốt giải đấu. Nhưng ít ai biết, 
để có thể tổ chức một giải đấu thành công như vậy là sự góp sức không nhỏ của đội ngũ  tổ chức “cây nhà lá 
vườn”, đặc biệt là anh Nguyễn Giả Hoàng Vinh – Trưởng ban Tổ chức, hay còn được anh em gọi vui là trưởng ban 
“cu li” của giải đấu.

Ở số Smile Express lần này, xin mời các bạn đọc hãy cùng nhau gặp gỡ anh Nguyễn Giả Hoàng Vinh để tìm hiểu 
thêm về người “anh cả” đáng mến của bộ phận Java & Xamarin Chi nhánh HCM nhé!

PV: Xin chào anh Vinh, anh Vinh có thể bật mí một vài thông tin về bản thân để mọi người cùng biết được không ạ?

VinhNGH: Chào mọi người, mình là Nguyễn Giả Hoàng Vinh, Trưởng bộ phận Java & Xamarin của Chi nhánh Hồ Chí 
Minh. Tính đến nay thì mình đã gắn bó với gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM được gần 5 năm rồi.

PV: 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn, trong khoảng thời gian này anh đã 
cùng đồng đội “chinh chiến” với bao nhiêu dự án? Và có dự án nào làm anh ấn tượng sâu sắc nhất không?

VinhNGH: Có vẻ như mình khá có duyên với con số 5. Tính đến nay, trong quá trình làm việc mình đã cùng với anh em 
thực hiện khoảng 15 dự án lớn nhỏ, dành cho cả khách hàng Việt Nam và Nhật Bản. Trong số đó, nhớ nhất phải kể đến 
khi làm dự án ZKAI, dự án mình phải làm việc với các team ngoài Hà Nội, nhân dịp này mình đã có chuyến công tác 
Hà Nội ngắn ngày vừa làm vừa thăm quan trụ sở Hà Nội. Mọi người ngoài đó thân thiện mà nhiệt tình lắm. Hay có đợt 
làm dự án với đối tác bên Nhật. Sau khi kết thúc dự án, mình có được mời sang tham quan văn phòng của  đối tác ở 
Tokyo, chuyến đi đó giúp mình được mở mang rất nhiều kiến thức về môi trường làm việc cũng như các nét văn hóa 
của Nhật Bản. Những chuyến đi ấy giúp mình có thêm nhiều hứng thú để tiếp tục gắn bó với ngôi nhà GMO-Z.com 
RUNSYSTEM bởi tại đây mình vừa có thể làm việc, vừa  học hỏi lại vừa có thể trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị.

PV: Ngoài thời gian làm việc, anh Vinh có yêu thích hay tham gia chơi môn thể thao nào không?

VinhNGH: Cầu lông là một trong những môn thể thao yêu thích của mình. Hiện mình cũng đang tham gia câu lạc bộ 
Cầu lông của Công ty.

Nguyễn Giả Hoàng Vinh

Thực hiện: Anh Thư

Sao sáng
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PV: Ðược biết anh Vinh là một trong những thành viên chủ chốt trong BTC giải cầu lông nội bộ vừa qua tại HCM, 
một giải đấu rất thành công và đem lại nhiều niềm vui cho các Runner, anh có thể chia sẻ về lý do khiến anh 
đứng lên đảm nhận trách nhiệm "cao cả" này không?

VinhNGH: Thú thực thì cũng có nhiều lý do. Ðầu tiên là do cuối năm trong HCM có giải giao lưu 
giữa các công ty IT, nên bọn mình đã lên kế hoạch từ trước để tổ chức, mục đích là để mọi 
người có thể giao lưu, cọ xát, chuẩn bị cho giải đấu cuối năm. Tiếp theo là mình cũng muốn mang lại niềm 

vui cho các anh chị em Runner. Cầu lông là môn chơi được cả nam nữ, thường việc gì cả nam 
và nữ cùng lao vào làm thì sẽ được mọi người hoan nghênh thôi. Còn lý do “chủ chốt” nhất 
thì là từ năm 2015 đến giờ, 4 năm rồi mình đều cùng tham gia tổ chức các giải của Chi 
nhánh, nên năm nay lại "được" đùn đẩy trọng trách thôi.

PV: Ðể tổ chức được giải đấu như vậy, không biết 
trong quá trình thực hiện chương trình anh và các 

đồng đội có gặp khó khăn gì không?

VinhNGH: À! Năm nay thì có một số bất ngờ so với kế hoạch. Thường 
bọn mình hay tổ chức vào tháng 11 để chọn ra lực lượng cho giải vào tháng 12. 
Nhưng năm nay do giải bóng đá HCM cũng tổ chức vào giai đoạn đấy rồi, thành 
ra lại đụng nhau, vỡ kế hoạch. 
Vì vậy BTC phải họp nhau tổ chức ngay trong tháng 9 mới kịp, không là không 
còn thời gian. Do thời gian gấp rút nên công tác tổ chức cũng khá bận rộn, các 
thành viên trong BTC phải “vắt chân lên” để chạy liên tục chuẩn bị chứ ko 
thoải mái làm như mọi năm. Nhưng rất may là giải cũng đã diễn ra tốt đẹp. 
(Cười)

PV: Anh có điều gì ấp ủ, muốn chia sẻ về các hoạt động của công ty khôngì?

VinhNGH: Mình luôn đau đáu một mong ước là sẽ có những hoạt động thể 
thao để kết nối anh chị em khắp 3 miền. Mình nhớ có  năm đi du lịch, công 
ty có tổ chức giải bóng đá giao lưu 3 miền khá vui. Nhưng phải đợi đến đợt 
du lịch chung thì hơi lâu, nên nếu làm đc 2-3 năm tổ chức 1 lần gì đấy 

chẳng hạn thì tuyệt quá. Anh chị em có  dịp đi du lịch, giao lưu, kết nối với 
nhau sẽ vui hơn nhiều.

Cảm ơn anh Vinh đã dành thời gian chia sẻ rất nhiều thông tin thú vị cùng với 
Smile Express. Chúc anh luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết để đồng 

hành với GMO-Z.com RUNSYSTEM bay cao, bay xa hơn nữa trong tương lai!

Ở số Smile Express lần này, xin mời các bạn đọc hãy cùng nhau gặp gỡ anh Nguyễn Giả Hoàng Vinh để tìm hiểu 
thêm về người “anh cả” đáng mến của bộ phận Java & Xamarin Chi nhánh HCM nhé!

PV: Xin chào anh Vinh, anh Vinh có thể bật mí một vài thông tin về bản thân để mọi người cùng biết được không ạ?

VinhNGH: Chào mọi người, mình là Nguyễn Giả Hoàng Vinh, Trưởng bộ phận Java & Xamarin của Chi nhánh Hồ Chí 
Minh. Tính đến nay thì mình đã gắn bó với gia đình GMO-Z.com RUNSYSTEM được gần 5 năm rồi.

PV: 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn, trong khoảng thời gian này anh đã 
cùng đồng đội “chinh chiến” với bao nhiêu dự án? Và có dự án nào làm anh ấn tượng sâu sắc nhất không?

VinhNGH: Có vẻ như mình khá có duyên với con số 5. Tính đến nay, trong quá trình làm việc mình đã cùng với anh em 
thực hiện khoảng 15 dự án lớn nhỏ, dành cho cả khách hàng Việt Nam và Nhật Bản. Trong số đó, nhớ nhất phải kể đến 
khi làm dự án ZKAI, dự án mình phải làm việc với các team ngoài Hà Nội, nhân dịp này mình đã có chuyến công tác 
Hà Nội ngắn ngày vừa làm vừa thăm quan trụ sở Hà Nội. Mọi người ngoài đó thân thiện mà nhiệt tình lắm. Hay có đợt 
làm dự án với đối tác bên Nhật. Sau khi kết thúc dự án, mình có được mời sang tham quan văn phòng của  đối tác ở 
Tokyo, chuyến đi đó giúp mình được mở mang rất nhiều kiến thức về môi trường làm việc cũng như các nét văn hóa 
của Nhật Bản. Những chuyến đi ấy giúp mình có thêm nhiều hứng thú để tiếp tục gắn bó với ngôi nhà GMO-Z.com 
RUNSYSTEM bởi tại đây mình vừa có thể làm việc, vừa  học hỏi lại vừa có thể trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị.

PV: Ngoài thời gian làm việc, anh Vinh có yêu thích hay tham gia chơi môn thể thao nào không?

VinhNGH: Cầu lông là một trong những môn thể thao yêu thích của mình. Hiện mình cũng đang tham gia câu lạc bộ 
Cầu lông của Công ty.

Sao sáng

“Anh Vinh hả! Trong công việc, mặc dù anh Vinh luôn nghiêm khắc với mọi người nhưng khi có vấn đề gì thì 
anh ấy luôn support hết mình. Về tính cách thì anh hòa đồng lắm, luôn đưa ra nhiều ý tưởng để giúp team phát 
triển. Anh Vinh không nói nhiều nhưng mỗi khi mà ảnh cất tiếng lên là không ai đỡ được luôn!” – Lời chia sẻ 
của anh Nguyễn Hoàng Hiệp, teamleader Java, đồng chí sát cánh cùng anh Vinh trong nhiều năm qua.

“Anh Vinh giống như một người anh cả của team vậy. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ hay hỗ trợ mọi người một cách 
bất chấp (luôn bên cạnh khi gặp vấn đề cần giúp đỡ, dù có 10h tối cũng ngồi lại giúp đỡ). Còn về kiến thức của ảnh, 
mình hay nói vui với mọi người trong team và công ty, ảnh như “Bách khoa toàn thư sống” vậy. Khi cần cứ tìm tới 
ảnh là sẽ có ngay đáp án ấy mà! Key search hoặc một option cực kỳ tốt về kiến thức  lập trình, server,... Ðôi khi 
là cả kinh nghiệm trong cuộc sống ấy chứ.” – Anh Trần Trường Giang, một mảnh ghép của team Java chia sẻ.

Người thực hiện: Anh Thư
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Bộ phận Hành chính với khối lượng công việc xử lý lớn từ việc trực tổng đài, đón tiếp khách hàng, quản lý hồ sơ, cơ 
sở vật chất của công ty như thiết bị, thẻ taxi, máy móc đến các công việc như chăm lo cho văn phòng, môi trường 
làm việc hành chính sẽ lo luôn việc xử lý in ấn, chuẩn bị sẵn sàng các vật phẩm trợ giúp các bộ phận khi cần thiết 
vànhắc nhở mọi người tuân thủ quy định của công ty, vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc,… 

Kể từ đầu tháng 09/2019, Hành chính bắt đầu tiến hành triển khai áp dụng check-list cho các công việc hàng ngày 
của mình. Cứ mỗi tuần một lần, các tờ check-list sẽ lần lượt được gắn lên góc nhắc nhở của bộ phận để các thành 
viên trong nhóm thực hiện. Mỗi tờ check-list đều được liệt kê rõ, cụ thể từng nhiệm vụ trong ngày, trong tuần cần 
được thực hiện cùng với tiêu chuẩn đánh giá nhiệm vụ đó. Từ các công việc nhỏ bé, đơn giản như kiểm tra tình 
trạng của các phòng họp (bảng, bút viết, nước uống,...), các bàn làm việc của nhân viên đến các khu sinh hoạt 
chung như kệ để giày dép, phòng ăn, tủ lạnh,.... Các thành viên khi thực hiện xong yêu cầu của mình sẽ ký tên xác 
nhận dưới mỗi mục. Mọi người hoàn toàn có thể yên tâm không bị bỏ sót công việc trong ngày do mọi thứ đã được 
lên kế hoạch sẵn, trong khi trưởng bộ phận lại có thể xác nhận, đánh giá tần suất, hiệu quả hoạt động của từng 

Với hàng trăm công việc không tên từ các công việc phải thực hiện định kỳ hàng ngày đến những công việc 
phát sinh tùy vào từng thời điểm, mà số lượng nhân sự phụ trách lại có hạn, muốn thực hiện tốt tất cả các công 
việc trên thì việc lập kế hoạch phân công cụ thể là điều không thể thiếu. Ðó là lý do Kaizen của Hành chính đã 
ra đời, với mục tiêu lập check-list các công việc hàng ngày của nhóm, quyết tâm nâng cao hiệu quả hoạt động 
nhằm hỗ trợ tốt nhất cho toàn Công ty.

Bộ phận Hành chính cải thiện 70% hiệu 
suất công việc nhờ Kaizen

Kaizen
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mảnh ghép trong nhóm thông qua chữ ký xác nhận. Đồng thời, nhờ đó các Runner đến văn phòng đã được trải 
nghiệm sự hỗ trợ “chu đáo” nhất từ Hành chính, không còn gặp phải những sự bất tiện khi sử dụng trang thiết bị tại 
Công ty.

Và đó là câu chuyện về những nỗ lực Kaizen của Hành chính trong thời gian vừa qua và còn cả tương lai nữa. Các 
Runner của chúng ta vẫn không ngừng nhìn nhận và đề xuất ra những Kaizen để cùng nhau thực hiện, nâng cao 
chất lượng hoạt động của mình. Mong rằng, không chỉ riêng Hành chính hay IID mà tất cả các Runner sẽ cùng nhau 
cán đích những Kaizen mục tiêu trong năm 2019 này.

Thực hiện: Anh Thư

Check-list

Kaizen



Ngày 22/10/2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ có mặt 
tại sự kiện "Ngày công nghệ thông tin Nhật Bản – 
Japan ICT Day 2019” lần thứ 12 được tổ chức tại Ðà 
Nẵng. Anh Nguyễn Tấn Minh – PGÐ công ty tham gia 
phần tọa đàm về “Nâng cao hiệu quả dịch vụ CNTT cho 
thị trường Nhật Bản” nhằm chia sẻ những kinh 
nghiệm hợp tác thực tế của công ty với các doanh 
nghiệp uy tín tại Nhật qua nhiều dự án lớn, nhỏ. Tham 
dự sự kiện, GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng sẽ có gian 
hàng giới thiệu các sản phẩm trọng điểm của công ty 
như: SmartOCR, SmartRPA, SmartStore, … 

Từ 23 - 25/10/2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ góp 
mặt tại Hội nghị Phát triển Công nghệ thông tin Việt 
Nam 2019 (VNITO Conference 2019) tổ chức tại TP. Hồ 
Chí Minh. Trong sự kiện lần này, GMO-Z.com RUN-
SYTEM tiếp tục mang đến bộ 5 “siêu phẩm” tiếp sức 
doanh nghiệp tăng tốc kinh doanh trong công cuộc 
Chuyển đổi số bao gồm: SmartOCR, SmartRPA, 
SmartStore, SaleFie, ImpactTV với các hoạt động trải 
nghiệm demo sản phẩm ngay tại gian hàng. Các lĩnh 
vực trọng tâm của VNITO 2019 là công nghệ tài chính, 
ô tô, thương mại điện tử, gia công phần mềm, nông 
nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo (AI - trí tuệ 
nhân tạo, blockchain, Big Data, IoT), chuyển đổi số,...

Ngày 22/10/2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tiếp tục vinh dự giải thưởng 
TOP 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam lần thứ 4  do VINASA trao 
tặng trong khuôn khổ sự kiện Janpan ICT Day 2019 được tổ chức tại TP. Ðà 
Nẵng. Cũng trong buổi Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận, lần đầu tiên 
GMO-Z.com RUNSYSTEM được lên bục nhận giải thưởng danh giá TOP 10 
Doanh nghiệp có năng lực công nghệ tiêu biểu 2019. Ðây có thể coi như một 
trái ngọt xứng đáng sau những nỗ lực đầu tư phát triển cả về nguồn lực con 
người và công nghệ của công ty để nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm 
có ý nghĩa thiết thực phục vụ cuộc sống trong công cuộc Chuyển đối số.

Vinh dự lọt TOP 10 Doanh nghiệp có năng lực công 
nghệ tiêu biểu 2019

Phó TGÐ Nguyễn Tấn Minh chia sẻ về 
“Nâng cao hiệu quả dịch vụ CNTT cho 
thị trường Nhật Bản” tại Japan ICT Day 
2019

Góp mặt tại VNITO Conference 2019

Sắp tới có gì HOT
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Sắp tới có gì HOT

20/10 – BẤT NGỜ THÚ VỊ GÌ ÐANG CHỜ NHỮNG BÔNG XINH 
ÐẸP NHÀ RUN KHÁM PHÁ?

Ðến hẹn lại lên, một mùa 20/10 lại sắp ghé thăm đem đến bao 
nỗi niềm háo hức, mong chờ cho các bông hoa xinh đẹp nhà 
RUN. Năm nay, các đấng mày râu nhà RUN sẽ chuẩn bị cho 
các chị em những bất ngờ thú vị gì, những món quà bất ngờ 
nào sẽ được trao tặng, những tiết mục văn nghệ nào sẽ làm 
bùng nổ sân khấu công ty? Tất cả sẽ có trong ngày 20/10 sắp 
tới!!!

20 - 10
Vietnamese

Women's Day

20 - 10
Vietnamese

Women's Day

20 - 10
Vietnamese

Women's Day

20 - 10
Vietnamese

Women's Day

20 - 10
Vietnamese

Women's Day
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Cứu nguy cho các chàng 
“coder” trước dịp 20/10: 
Suy nghĩ khác nhau giữa 
con trai và con gái

Nhân dịp tháng của phái đẹp lần này, hãy để biệt đội của Smile Express cứu nguy cho các Runner bằng một vài 
so sánh thú vị giữa suy nghĩ của con trai và con gái dưới đây trước khi chọn quà nhé.

Khác biệt 1: Con gái thích được tặng hoa?
Các cô gái thường gắn với hình ảnh dịu dàng, đáng yêu. Có lẽ vì vậy phái mạnh thường tặng hoa cho con gái là 
an toàn nhất, bó càng to càng tốt.
Thực tế hành động tưởng chừng lãng mạn này không hẳn chinh phục được các cô gái thực tế. Với giá thành khá 
đắt đỏ, không lâu bền, hoa thường lép vế trong cuộc chiến với những món quà có thể sử dụng ngay và luôn như 
trà sữa hay son.
Thay vì chọn tặng hoa vào những ngày lễ, thỉnh thoảng tạo bất ngờ bằng những bó hoa nhỏ sẽ hiệu quả hơn nhiều 
đấy.

Khác biệt 2: Quà lưu niệm?
Quà lưu niệm cũng không phải món quà lý tưởng bởi chỉ có tác dụng trưng bày ở nhà. Thế nên các Runner à! 
Tuyệt đối đừng lên mạng mua hoa sáp, tranh cát... gì làm quà tặng 20-10 nhé. Nhiều khi con gái không biết làm 
gì tiếp theo với những đồ ấy đâu.

20 tháng 10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày của các bà, các cô, các mẹ, các chị em sắp tới rồi. Một năm biết bao 
nhiêu dịp lễ, các chị em thì vui rồi, chỉ khổ các anh phải đau đầu suy nghĩ tặng gì cho những người thân thương 
của mình. 

Vòng quanh nhà RUN
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Người thực hiện: Anh Thư

Khác biệt 3: Con gái thích được tặng quần áo?
Con gái thích quần áo là chuyện hiển nhiên rồi, nhưng đừng vì thế mà đi mua làm quà cho người ta nhé. Trang 
phục cho các cô có cực kỳ nhiều kiểu, khó lòng mua đúng "gu" lắm con trai ơi. Thay vào đó, hãy trực tiếp đưa 
bạn đi lựa đồ nhé.

Khác biệt 4: Con gái đều thích son đỏ?
Mạng xã hội phát triển cũng giúp các bạn nam đỡ "bí" hơn trong việc chọn mua quà cho bạn gái. Một trong 
những món quà được yêu thích gần đây chính là son. Cô nào cũng thích, nhưng để tặng đúng thì phải nghiên cứu 
kỹ nhé con trai.
Không phải son chỉ có màu đỏ đâu, còn có hồng, cam, nâu, coral... đấy! Nhớ theo dõi kỹ “đối tượng” mục tiêu 
trước khi mua quà nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam nhé các Runner.

Vòng quanh nhà RUN

Khác biệt 5: Con gái thích hành động hơn lời nói
Con trai thường nghĩ ngày lễ là phải có lời chúc sao cho... sâu sắc. Nhưng thực tế cho thấy các cô gái lại không 
quá quan tâm đến những câu chữ ấy đâu. Chuyển hóa tất cả thành hành động sẽ khiến bạn nữ vui hơn rất nhiều. 
Trọng điểm chính là các anh có nhớ đến các chị không hay thôi.

Khác biệt 6: Con gái thích khoa trương?
Những buổi lễ lung linh trên phim khiến các Runner nhầm tưởng con gái thích mọi thứ phải tổ chức long trọng, 
cả thế giới đều biết. Thực tế hoàn toàn ngược lại nè. Những hành động quá khoa trương đôi khi khiến con gái 
cảm thấy cực kỳ khó xử.
Thay vào đó, đưa cô bạn đi xem phim hoặc du lịch để tận hưởng một ngày lễ yên bình là điều con gái luôn mong đấy.
Ðó! 

Biệt đội phóng viên của Smile Express đã đết tâm hết lòng tìm ra những gợi ý cho các chàng “coder” của nhà 
Run rồi! Giờ chỉ chúc tất cả các anh các chị Runner sẽ có một ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười 
bên những người thân thương của mình nha!
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ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

GÓC TUYỂN DỤNG

KẾT QUẢ KÌ TRƯỚC
Ðáp án câu hỏi: 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)?
Câu trả lời: 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 là: SmartOCR, SmartRPA, SmartStore.
Xin chúc mừng 2 Runners đã có đáp án đúng và nhanh nhất gửi về hòm thư pr@runsystem.net
Ðoàn Thị Hương (TSD), Vũ Thị Hương (TSD)
Phần thưởng trị giá 50.000VNÐ sẽ được gửi tới các bạn sớm nhất trong tháng 9 này nhé!

CÂU HỎI KỲ NÀY:
Ngày 10/09/2019, Công ty chính thức ra mắt website giới thiệu sản phẩm “SmartRPA – Công cụ tự động hóa các 
nghiệp vụ dựa trên nền tảng Robotics Process Automation” tại địa chỉ nào? Runner hãy viết chính xác địa chỉ 
website giới thiệu sản phẩm SmartRPA.
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.

Triệu tập khẩn cấp “Siêu anh hùng DEV Java” giải cứu job!! 
Ðịa điểm: Hà Nội, Hồ Chí Minh

GMO-Z,com RUNSYSTEM đang truy lùng gấp những “Siêu anh hùng DEV Java” để gia nhập vào “Biệt đội Siêu 
anh hùng” cùng chinh chiến trên khắp các project cam go trải từ Việt Nam tới Nhật Bản.
Ðể gia nhập “Biệt đội siêu anh hùng” nhà RUN, các Dev Java cần đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm lập trình Java
 • Thành thạo và có kinh nghiệm về Java Core, Spring Framework, Hibernate, Transaction Management, 
 • Struts, JSP/Servlet, JDBC
 • Có kiến thức về cơ sở dữ liệu SQLSV, MySQL , Oracle
 • Có kiến thức và kinh nghiệm sử dụng các giao thức mạng (soap, iso8583, json, gson...)
 • Có kinh nghiệm tối ưu hệ thống, làm việc trên môi trường Linux là lợi thế.
Những siêu nhân lập trình Java có khả năng code thâm hậu, giàu nhiệt huyết hãy mau chóng về với chúng 
mình để cùng làm nên những chiến tích lừng lẫy!

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ:
Email nhận CV ứng tuyển: hr@runsystem.net
Người liên hệ:
 • Contact 1 (HN): Ms.Linhptm - Email: linhptm@runsystem.net - Skype: Linh Phạm - GMO-Z.com RUNSYSTEM 
  - Mobi: 0965 090 456
 • Contact 2 (HCM): Ms. Nhi – Email: nhily@runsystem.net - Skype: +84948051929 (Nhi La)
 - Mobi: 0948051929

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

1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM


