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Với mức tăng trưởng đều đặn trong 
lĩnh vực “Phần mềm, giải pháp dịch 
vụ CNTT”, lần thứ 4 liên tiếp Công ty 
góp mặt tại Top 50 Doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh 
đó, việc chú trọng đầu tư vào hoạt 
động nghiên cứu và phát triển các 
phần mềm, giải pháp dựa trên nền 
tảng công nghệ AI, RPA, IoT,… đã 
khẳng định vị thế vững vàng của 
chúng ta trong Top 10 Doanh 
nghiệp đi đầu trong việc nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ 4.0.
Công ty luôn tiên phong ứng dụng 
các công nghệ mới phát triển sản 
phẩm, giải pháp đáp ứng cuộc cách 
mạng công nghệ 4.0. Ðặc biệt, AI và 
RPA (Robotic Process Automation) 

là 2 công nghệ được đầu tư lớn, xây 
dựng thành công nhiều sản phẩm 
cung cấp đến các khách hàng Nhật 
Bản và Việt Nam. Các sản phẩm 
của GMO-Z.com RUNSYSTEM thể 
hiện sự đột phá trong công nghệ có 
thể kể đến như: SmartOCR giúp tự 
động nhận dạng chữ in và chữ viết 
tay nhờ công nghệ AI  – Sản phẩm 
vượt qua hàng trăm đối thủ nặng kí 
khác, vinh dự đạt danh hiệu Top 10 
Sao Khuê 2019 vừa qua; SmartRPA 
là công cụ tự động hóa quy trình 
vận hành các nghiệp vụ văn phòng 
của doanh nghiệp dựa trên nền 
tảng Robotic Process Automation, 
mang lại sự tối ưu chi phí và hiệu 
quả lao động cho doanh nghiệp; 

SmartStore là giải pháp sử dụng 
camera kết hợp AI để phân tích 
thuộc tính, hành vi của khách hàng 
giúp hỗ trợ hoạt động xúc tiến bán 
hàng; Checkman là giải pháp dùng 
camera kết hợp với AI sử dụng cho 
nghiệp vụ kiểm tra chất lượng sản 
phẩm bằng hình ảnh, nâng cao 
hiệu quả và giảm sai sót, mang lại 
hiệu suất làm việc cao hơn so với 
thủ công,…
Không chỉ chú trọng ứng dụng Trí 
tuệ nhân tạo (AI) vào sản phẩm 
dịch vụ, Công ty còn là một trong 
số ít doanh nghiệp đón bắt được xu 
hướng Internet vạn vật kết nối (IoT) 
trong thời gian vừa qua. RingBOT – 
Giải pháp khóa thông minh dành 

Ngày 22/10/2019, nằm trong khuôn khổ Lễ vinh danh và trao giấy chứng nhận cho 50+10 Doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam 2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM xuất sắc giành “cú đúp” giải thưởng với Top 50 
Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam và Top 10 doanh nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 tiêu biểu năm 
2019. Theo VINASA, điểm sáng của GMO-Z.com RUNSYSTEM năm nay là sự đầu tư nghiêm túc vào việc 
ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong bộ 3 giải pháp có tính ưu việt và hiệu quả thực tiễn cao là SmartOCR, 
SmartRPA và SmartStore.

Công ty xuất sắc lọt Top 10 Doanh nghiệp có năng 
lực công nghệ 4.0 tiêu biểu năm 2019
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nghiệp uy tín trên thị 
trường: Tập đoàn nghỉ 
dưỡng lớn đang sử dụng 
SmartOCR trong nghiệp vụ 
tự động check-in tại trên 
hai mươi  resort của mình; 
ezCloud đang sử dụng 
SmartOCR trong đơn giản 
hóa nghiệp vụ quản lý và 
kinh doanh khách sạn; GMO 
Cloud sử dụng SmartOCR 
cho dịch vụ eKYC cung cấp 
cho ngành tài chính tại thị 
trường Nhật Bản,…
Năm 2019 là năm thứ hai 
VINASA đưa hạng mục giải 
thưởng “Top 10 Doanh 
nghiệp có năng lực công 
nghệ 4.0 tiêu biểu” vào bình 
chọn. Ngoài thành tích nổi 
bật về nhân sự, doanh thu 
thì tiêu chí quan trọng nhất 
để các doanh nghiệp góp 
mặt trong danh sách này 
chính là việc tập trung đầu 
tư xây dựng năng lực công 
nghệ mới và tham gia vào 
quá trình chuyển đổi số, 
ứng dụng các công nghệ 
tiên tiến vào sản phẩm – 
dịch vụ đáp ứng nhu cầu 
của xã hội.
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cho chung cư cao cấp dựa 
trên nền tảng Internet vạn 
vật là một trong những sản 
phẩm mới mà đội ngũ kỹ sư 
của công ty nghiên cứu, phát 
triển và dự kiến sẽ sớm ra 
mắt vào cuối năm 2019 tại 
Việt Nam trước khi “tấn 
công” mạnh và sâu hơn vào 
thị trường Nhật Bản trong 
năm 2020. Các hoạt động 
đưa công nghệ mới như 
Blockchain, Big Data vào 
các giải pháp, phần mềm 
cũng được GMO-Z.com 
RUNSYSTEM thường xuyên 
áp dụng.
Với sự đầu tư nghiêm túc vào 
việc phát triển công nghệ 
mới cho ra đời nhiều giải 
pháp, phần mềm ưu việt hứa 
hẹn sẽ thay đổi cách các 
doanh nghiệp vận hành 
trong kỷ nguyên số, Công ty 
đã giành được sự tin tưởng 
của nhiều khách hàng ở 
Nhật Bản và Việt Nam. Năm 
qua đánh dấu sự thành công 
của GMO-Z.com RUNSYS-
TEM trong việc hợp tác chặt 
chẽ với các đối tác, khách 
hàng là các tập đoàn, doanh 
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Ngày 08/10/2019, tại trụ sở của Hacaseafood ở Cần 
Thơ, GMO-Z.com RUNSYSTEM và Hacaseafood đã 
chính thức khởi động dự án triển khai hệ thống Quản 
trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) nhằm chuẩn hóa các 
quy trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống tích hợp chặt 
chẽ tất cả các quy trình hoạt động nuôi trồng, sản xuất 
kinh doanh thủy sản đồng thời nâng cao hiệu quả quản 
lý cho Hacaseafood.

Tham dự buổi lễ khởi động có ông Phạm Ðào Lâm – 
Giám đốc dự án đại diện Công ty, bà Nguyễn Thị Thùy 
Phương – Tổng Giám đốc Hacaseafood, ông Nguyễn 
Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Hacaseafood cùng 
các thành viên ban dự án của hai bên.

Dự án sẽ triển khai giải pháp Odoo ERP phiên bản 
Enterprise 12 cho tất cả các nhà xưởng, kho bãi, kho 
lưu trữ và vùng nuôi trồng hơn 40 hecta của Hacasea-
food. Odoo ERP Enterprise 12 là một giải pháp “mở”, 
bên cạnh việc đáp ứng tất cả các nhu cầu, nghiệp vụ 
quản lý trên cùng một nền tảng, hệ thống còn cho 
phép mở rộng, tùy chỉnh và xây dựng các chức năng bổ 
sung theo đặc thù của ngành nuôi trồng thủy sản của 
Hacaseafood. Những giá trị khác biệt mà Odoo ERP 
Enterprise 12 mang lại sẽ giúp chuẩn hóa các quy 
trình nghiệp vụ, xây dựng hệ thống tích hợp chặt chẽ 
tất cả các quy trình hoạt động nuôi trồng, sản xuất 
kinh doanh thủy sản đồng thời nâng cao hiệu quả quản 
lý cho Hacaseafood.

Theo như thỏa thuận của hai bên, BizConnex – Bộ 
phận phụ trách mảng Giải pháp cho doanh nghiệp của 
chúng ta sẽ đảm nhiệm việc xây dựng và phát triển 

Lễ khởi động dự án ERP cho Hacaseafood

giải pháp ERP cho Hacaseafood với các phân hệ bao 
gồm: Quản lý khách hàng, Bán hàng, Mua hàng, Kho 
hàng, Sản xuất, Quản lý chất lượng, Kế toán, Hóa đơn, 
Quản lý vùng nuôi. Theo kế hoạch dự án dự kiến sẽ 
được triển khai trong vòng 8 tháng (từ 08/10/2019 đến 
hết 08/06/2020).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ðào Lâm – Giám đốc 
dự án đại diện GMO-Z.com RUNSYSTEM cho biết: 
“Việc triển khai hệ thống Quản trị nguồn lực doanh 
nghiệp (ERP) cho Hacaseafood – công ty đầu ngành 
trong lĩnh vực sản nuôi trồng, sản xuất và chế biến 
thủy sản tại Ðồng bằng sông Cửu Long là một dự án 
lớn của GMO-Z.com RUNSYSTEM. Hacaseafood với 
những nghiệp vụ đặc thù chuyên biệt của ngành thủy 
sản cùng các quy trình sản xuất, công đoạn kiểm định 
chất lượng cực kỳ nghiêm ngặt vừa là thách thức, vừa 
là cơ hội để đội ngũ phát triển giải pháp của chúng tôi 
chứng minh được năng lực và kinh nghiệm trong việc 
triển khai các dự án ERP cho nhiều tổ chức, doanh 
nghiệp thuộc đa dạng các lĩnh vực. Với dự án ERP của 
Hacaseafood, GMO-Z.com RUNSYSTEM cam kết bố 
trí những nguồn lực tốt nhất, tập trung cao độ để đảm 
bảo triển khai dự án thành công."

Hacaseafood, tiền thân là Công ty CP Thủy sản Bình 
An (Bianseafood) là một trong những doanh nghiệp 
sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thủy sản nội địa 
hàng đầu tại Việt Nam. Ðến nay, thương hiệu Hacase-
afood đã có mặt ở hơn 80 quốc gia trên thế giới, trong 
đó, Mỹ, EU, Nam Trung Mỹ, Brazil, Trung Ðông và 
Trung Quốc là những thị trường tiềm năng của doanh 
nghiệp.

TIn bão giật
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Ngày 24/10/2019 vừa qua, tại 
TP.HCM, GMO-Z.com RUNSYSTEM 
đã tham gia Hội nghị phát triển 
dịch vụ Công nghệ Thông tin 2019 
– Vietnam ITO Conference 2019. 
Sự kiện được tổ chức với mục tiêu 
xúc tiến quảng bá ngành CNTT Việt 
Nam, kết nối các nhà cung cấp 
dịch vụ CNTT và các khách hàng 
tiềm năng trong và ngoài nước.
Với tư cách là 1 trong 10 doanh 
nghiệp có năng lực công nghệ 4.0 
tiêu biểu do VINASA trao tặng mới 
đây, Công ty đã mang tới gian hàng 
của mình 4 sản phẩm ứng dụng 
công nghệ mới (AI, Deep Learning, 
RPA, OCR,…) nhằm tiếp sức doanh 
nghiệp tăng tốc kinh doanh trong 
công cuộc chuyển đổi số bao gồm: 
SmartOCR, SmartRPA, SmartStore, 
ImpactTV với các hoạt động trải 
nghiệm demo sản phẩm ngay tại 
gian hàng.

GMO-Z.com RUNSYSTEM giới thiệu các giải pháp công 
nghệ số hóa 4.0 tại Vietnam ITO Conference 2019

Ngày 28 – 31/10/2019 vừa qua, GMO-Z.com RUNSYS-
TEM đã tham gia góp mặt giới thiệu các sản phẩm 
công nghệ 4.0 trong khuôn khổ sự kiện Digital Thai-
land Big Bang 2019 được tổ chức tại Bangkok Thái 
Lan. Tại sự kiện lần này, Công ty đã cùng hợp tác với 
Z.com Thái Lan – Một Công ty con trực thuộc tập đoàn 
GMO Internet Group nhằm đưa những sản phẩm của 
chúng ta đến gần hơn với những vị khách Quốc tế nói 
chung hay Thái Lan nói riêng. Với sự đầu tư cả về con 

Bước đầu vươn xa trên thị trường thế giới tại hội 
thảo Digital Thailand Big Bang 2019

người và chất xám trong việc phát triển công nghệ cao, 
ứng dụng cuộc cách mạng 4.0, chúng ta đem tới Digital 
Thailand Big Bang 2019 bốn sản phẩm công nghệ mới 
bao gồm: SmartRPA - Công cụ Tự động hóa quy trình 
nghiệp vụ; SmartStore CameraAI - Ứng dụng giúp hỗ 
trợ hoạt động xúc tiến bán hàng; SaleFie - Giải pháp 
quản lý bán hàng tại thực địa và tự động hoá nghiệp vụ 
bán hàng; Shift Management - Quản lý ca nhân viên. 
Gian hàng đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của 
người tham dự. Ðồng thời thông qua sự kiện, đội ngũ 
Runner cũng có cơ hội được học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm từ nhiều đơn vị Công nghệ lớn trên thế giới. Từ 
khi thành lập tới nay, Việt Nam và Nhật Bản là hai thị 
trường chính mà Công ty tập trung khai thác, cung cấp 
các sản phẩm dịch vụ. Sự kiện Digital Thailand Big 
Bang 2019 lần này có thể coi là một bước tiến mới mở 
đầu cho kế hoạch tiến công mở rộng thị trường Quốc tế 
của GMO-Z.com RUNSYSTEM.

3600 SMILE
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Ðây đều là những giải pháp được 
sự đầu tư nghiêm túc cả về nhân 
lực, vật lực trong công tác nghiên 
cứu, phát triển của công ty nhằm 
cho ra đời những sản phẩm có tính 
ứng dụng cao trong thực tiễn cuộc 
sống. Gian hàng của chúng ta đã 
tiếp đón rất nhiều lượt khách là 

các doanh nghiệp trong nước cũng 
như các công ty thuộc đa dạng các 
lĩnh vực đến từ Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Mỹ,… tới tìm hiểu về các dịch 
vụ của công ty cũng như trao đổi về 
cơ hội hợp tác.



Trong một môi trường làm việc 
“dương thịnh, âm suy” như 
GMO-Z.com RUNSYSTEM, phái 
đẹp luôn được ưu tiên hơn cả. Từ 
Bắc vào Nam, từ Việt Nam đến 
Nhật Bản các chị em luôn được 
săn đón, trân trọng và nâng niu. 
Ngày 20/10 cũng luôn là một dịp 
đặc biệt được các chị em đón đợi. 
Tại trụ sở chính Hà Nội, sự kiện 
“Tấm ơi, Tấm à” đã mang đến cho 
các chị em những tiếng cười sảng 
khoái cùng niềm hạnh phúc trào 
dâng. Ðó là những chiếc bánh cá 
thơm ngon được các chàng đón 
tặng ngay cửa thang máy, những 
chiếc khăn mỏng xinh đẹp, trò 
minigame sôi nổi, nóng bỏng “Bịt 
mắt đoán đồ vật” khiến cả văn 
phòng phải cười lăn lộn bởi sự khôi 
hài của MC và sự ngô nghê của 
người chơi. Cả văn phòng như vỡ òa 
lên với vở hài kịch “Tấm Cám 

Tấm ơi, Tấm à:
Rộn ràng ngày hội của các chị em khắp 3 miền

3600 SMILE
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chuyện GMO kể”, không ai nhận ra 
những chàng trai “men lỳ” thường 
ngày nay lại khoác lên mình chiếc 
áo yếm, chiếc áo bà ba điệu đà… 
Không thể không nhắc đến tiết 
mục nhảy “Bống bống ban bang” 
và “Daddy” của những chàng “nông 
dân”  Coder làm nóng cả văn 
phòng. Sự kiện kết thúc với một 
chuyến “trẩy hội” đến thẳng CGV 
của các chị em Runner. 
Ở đầu cầu  Hồ Chính Minh, Ðà 
Nẵng các chàng trai nhà RUN cũng 
không hề kém cạnh khi dày công 

chuẩn bị những món quà nhỏ đặc 
biệt, những đóa hồng đỏ thắm 
cùng lời chúc chân thành gửi đến 
chị em.
Cảm ơn tất cả những người phụ 
nữ xinh đẹp của GMO-Z.com 
RUNSYSTEM, cảm ơn các bạn đã 
luôn sát cánh cùng anh em, cùng 
anh em xây dựng ngôi nhà chung 
này ngày một lớn mạnh. Chúc các 
bạn không chỉ ngày 20/10 mà tất 
cả các ngày trong năm đều vui vẻ, 
hạnh phúc và thành công.



Ngày 22/10 vừa qua, tại sân vận 
động Cộng Hòa đã diễn ra Lễ Khai 
mạc giải GCT 2019 - Giải bóng đá 
CHUYÊN NGHIỆP nhất trong năm 
của các cầu thủ nhà RUN chi 
nhánh Hồ Chí Minh. Hai trận bóng 
nảy lửa đã diễn ra ngay sau đó với 
những màn tranh tài không khoan 
nhượng. 
Trong trận đầu tiên, team Cà Khịa 
với lợi thế về chất lượng cầu thủ và 
thế trận đã hoàn toàn áp đảo 
ESmart với những pha chuyền 
bóng ngắn thần sầu, bật tường liên 
tục buộc ESmart phải chơi theo lối 
của của mình. Không có gì ngạc 
nhiên khi trận đấu kết thúc với tỉ số 
chênh lệch 7- 0 nghiêng về team 
Cà Khịa.
Ðến với trận đấu thứ hai, các cổ 
động viên tiếp tục được mãn nhãn 
với lối chơi như “vũ bão”, hãm 
thành liên tục của team Xí Ngầu, 
không để cho đối phương có cơ hội 
ghi bàn. Trong khi đó, ở nửa sân 
còn lại, thủ môn Huỳnh Vương 

Hai phát súng đầu tiên, mở màn vòng loại giải GCT 
2019 của chi nhánh Hồ Chí Minh

Ngày 20/10 vừa qua, giải đấu GMO 
NASA CUP 2019 lần thứ 2 trong 
năm chính thức được khởi tranh 
tại Nhật Bản. Giải đấu quy tụ 12 
đội thi đấu, chia làm 2 bảng. Ðây 
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Chi nhánh Tokyo vuột mất chức vô địch GMO Nasa Cup 
2019 đầy nuối tiếc

team Liên Minh cũng không vừa 
khi liên tục làm đối thủ “mừng hụt” 
bởi những cú lao người bắt bóng 
xuất thần của mình. Nhưng bấy 
nhiêu đó là chưa đủ, Xí Ngầu 
nhanh chóng có được bàn thắng 
đầu tiên, kéo theo đó là một chuỗi 
cú sút bắn phá và những pha xử lí 
bóng tài tình của tiền đạo Quốc 
Hùng. Kết thúc trận đấu, team 
Liên Minh ngậm ngùi nhận thất bại 

với tỷ số 1 - 10.
Hai trận đấu đầu tiên của mùa giải 
GCT 2019 khép lại với nhiều cung 
bậc cảm xúc, dần hé lộ những 
gương mặt đáng gờm báo hiệu cho 
một mùa bóng tràn đầy nhiệt 
huyết, tinh thần đồng đội và sự 
nhiệt tình đến từ phía cổ động viên. 
Thể hiện đúng chất LÀM HẾT SỨC, 
CHƠI HẾT MÌNH của Runner Hồ 
Chí Minh.

đều là các công ty con của Tập 
đoàn GMO trong đó có 
GMO-Z.com RUNSYSTEM chi 
nhánh cũng góp mặt tranh tài. 
Tại vòng bảng, với sự phối hợp ăn ý 

và phong độ xuất sắc, các các 
chân sút Chi nhánh Tokyo đã lần 
lượt vượt xa các đối thủ “sừng sỏ” 
cùng bảng với tỉ số cách biệt. Kết 
thúc 5 trận, chúng ta thắng 3, hòa 
1 và để thua duy nhất 1 trận trước 
GMO Tech, ngậm ngùi đứng  vị trí 
thứ 2 chung cuộc, ngôi vô địch 
thuộc về GMO Tech.
Dù không giành được chức vô địch 
nhưng những nỗ lực và cống hiến 
của các cầu thủ Chi nhánh Tokyo 
vẫn được đền đáp bằng giải Nhì 
chung cuộc và hơn hết là sự cổ vũ 
hết mình, nhiệt tình từ các CÐV.



Theo chân RUNNER khám phá Mai Châu 

Ngày 22/10/2019, Công ty tham gia 
Ngày Công nghệ thông tin Nhật 
Bản – Japan ICT Day lần thứ 12 tại 
Ðà Nẵng với vai trò nhà tài trợ và 
giới thiệu các sản phẩm, giải pháp 
tiêu biểu tại gian hàng. Bên cạnh 
đó anh Nguyễn Tấn Minh - Phó 
Tổng Giám đốc Công ty kiêm Phó 
Chủ tịch CLB Việt Nam - Nhật Bản 
(VJC - VINASA) cũng tham gia 
phiên thảo luận tại sự kiện. 
 
Tham gia JAPAN ICT DAY 2019, bộ 
3 sản phẩm đột phá - những trợ thủ 
đắc lực ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
AI mang tên: SmartOCR, SmartR-
PA và SmartStore CameraAI đã 
tạo được sự thu hút đông đảo 
khách mời tham gia sự kiện là các 
tổ chức, doanh nghiệp thuộc nhiều 
lĩnh vực như tài chính ngân hàng, y 
tế, giáo dục, khách sạn, du lịch,… 
trong nước và Nhật Bản.
Trong khuôn khổ của sự kiện, anh 
Nguyễn Tấn Minh đại diện công ty 
tham gia phần thảo luận chuyên đề 
“Nâng cao hiệu quả dịch vụ CNTT 
cho thị trường Nhật Bản” cùng một 
số lãnh đạo các doanh nghiệp 
CNTT như Tinh Vân, Global Design 
IT, SSU3 Hybrid Technology, CMC 
Japan chia sẻ những kinh nghiệm 
hợp tác thực tế cũng như chiến 

Sôi động tại JAPAN ICT DAY 2019 

Hai ngày cuối tuần của tháng 10 (26/10 và 27/10), sau 
cái gật đầu chớp nhoáng của vị sếp đáng mến, dàn trai 
xinh gái đẹp BSD và TSD đã có chuyến teambuilding 
“rồng rắn” kéo nhau lên Bản Lác, Mai Châu, tận 
hưởng cái không khí mát lành, một ngày có đủ 4 mùa, 
ngắm nhìn núi non trùng điệp, ruộng đồng bát ngát. 
Bên cạnh những hoạt động vui chơi truyền thống vô 
cùng lành mạnh, vui vẻ các RUNNER còn được thưởng 
thức các tiết mục văn hóa nghệ thuật vô cùng đặc sắc 
của các đồng bào dân tộc tại thung lũng Mai Châu, các 
tiết mục quẩy xập xình của đoàn 2M các “bạn” học 
sinh PT Kinh tộc. Hẳn là một cuối tuần đáng nhớ, gắn 
kết mọi người gần nhau hơn!
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lược của công ty với các doanh 
nghiệp uy tín tại Nhật qua nhiều dự 
án lớn nhỏ.
 
Bên lề của sự kiện JAPAN ICT DAY 
2019 là các hoạt động xúc tiến hợp 
tác như triển lãm và giới thiệu các 
sản phẩm, giải pháp CNTT cho đô 
thị thông minh, gặp gỡ giao thương 
(business matching), lãnh đạo các 
thành phố trong khu vực, thăm một 
số doanh nghiệp tiêu biểu, các 
chương trình du lịch, giao lưu văn 
hoá cho đại biểu trong nước và 
quốc tế…

Chuỗi sự kiện thu hút sự tham gia 
của hơn 1000 đại biểu, khách mời 
lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, 
các Bộ, Ban, Ngành, lãnh đạo tp. 
Ðà Nẵng và các thành phố lớn tại 
Việt Nam và các nước trong khu 
vực cùng gần 200 đại biểu, lãnh 
đạo các doanh nghiệp quốc tế từ 
các nền kinh tế trong khu vực và 
trên thế giới.



Trong ngày 24/10 vừa qua, các cô 
nàng HR nhà RUN khắp 3 miền đã 
cùng tụ họp về chi nhánh Hà Nội để 
tham gia khóa đào tạo nâng cao 
kiến thức về nghề HR. Dưới sự dẫn 
dắt của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy 
với chủ đề chính là “Lộ trình nghề 
nghiệp của HR” đã làm rõ một số 
xu hướng về quản lý nhân sự trong 
giai đoạn chuyển đổi số, những tác 
động tới công việc thực tế của HR 
cũng như tổng quan về nghiệp vụ 
nhân sự  tại GMO-Z.com RUNSYS-
TEM, thống nhất các nguyên tắc và 
cách thức thực hiện. Buổi huấn 
luyện sôi nổi hơn trong phần Q&A, 
các cô gái nhà RUN liên tục đưa ra 
những câu hỏi “hóc búa” dành cho 
giảng viên nhằm thỏa mãn những 
băn khoăn, mong muốn nâng cao 

HR 3 miền tụ họp trong buổi đào tạo nâng cao kiến thức  

Ngày 21/10/2019 vừa qua, bộ 3 sản 
phẩm: SmartOCR, SmartRPA, 
SmartStore đã vinh dự được xuất 
hiện trong phóng sự Trí tuệ nhân 
tạo được phát trên sóng của kênh 
Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Xuất hiện tại phóng sự, 
GMO-Z.com RUNSYSTEM đã được 
giới thiệu về bộ 3 giải pháp và 
những tính năng nổi bật của 
chúng:
- SmarOCR - Sản phẩm Nhận diện 
chữ viết tay và chữ in ứng dụng Trí 
tuệ nhân tạo (AI)
- SmartRPA - Công cụ Tự động hóa 
quy trình nghiệp vụ
- SmartStore - Ứng dụng nhận 
diện khuôn mặt giúp hỗ trợ hoạt 
động xúc tiến bán hàng tại điểm 
bán
Ðồng hành với cuộc cách mạng 
chuyển đổi số trong mọi hoạt động 
doanh nghiệp, GMO-Z.com RUN-

BỘ 3 "SIÊU PHẨM" ỨNG DỤNG AI LÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH 
QUỐC HỘI
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SYSTEM đã và đang chú trọng 
trong việc ứng dụng các công nghệ 
mới phát triển sản phẩm, giải pháp 
đáp ứng nhu cầu công nghệ 4.0. 
Ðặc biệt, Trí tuệ nhân tạo AI và 

RPA là 2 công nghệ được Công ty 
nghiêm túc đầu tư, xây dựng thành 
công nhiều sản phẩm cung cấp 
đến các khách hàng Nhật Bản và 
Việt Nam.

kĩ năng nghiệp vụ của bản thân. 
Ðây là một tín hiệu đáng mừng, thể 
hiện tinh thần đoàn kết, ham học 
hỏi của RUNNER. Mong rằng trong 
tương lai sẽ còn nhiều hơn nữa 

không chỉ team HR mà các team 
khác cũng có cơ hội tụp họp trong 
một buổi tập huấn để nâng cao 
kiến thức, trình độ chuyên môn.
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Dự án chuyện chưa kể

Vượt qua những đối thủ nặng ký là 
những doanh nghiệp lớn có kinh 
nghiệm triển khai phần mềm ERP 
cho ngành thủy sản như FPT, 
CMC,… GMO-Z.com RUNSYSTEM 
với giải pháp ERP Odoo đã giành 
được sự tin tưởng từ phía Hacasea-
food bởi ưu thế về kinh tế cùng tính 
“mở” linh hoạt của giải pháp. Theo 
ký kết, GMO-Z.com RUNSYSTEM 
sẽ triển khai giải pháp Odoo ERP 
phiên bản Enterprise 12 cho tất cả 
các nhà xưởng, kho bãi, kho lưu trữ 
và vùng nuôi trồng hơn 40 hecta 
của Hacaseafood. Odoo ERP 
Enterprise 12 là một giải pháp 
“mở”, bên cạnh việc đáp ứng tất cả 
các nhu cầu, nghiệp vụ quản lý trên 
cùng một nền tảng, hệ thống còn 
cho phép mở rộng, tùy chỉnh và xây 
dựng các chức năng bổ sung theo 
đặc thù của ngành nuôi trồng thủy 
sản của Hacaseafood. 

Những giá trị khác biệt mà Odoo 
ERP Enterprise 12 mang lại sẽ 
giúp Hacaseafood xây dựng một 
hệ thống quản trị nguồn lực doanh 
nghiệp tập trung với dữ liệu được 

Khởi động dự án ERP Odoo cho Hacaseafood 
– Bài toán ERP đầy thách thức trong ngành 
thủy sản

Cần Thơ, ngày 08/10/2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM và Hacaseafood đã chính thức khởi động dự án triển khai 
hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Odoo nhằm nâng cao khả năng quản trị và xây dựng quy trình 
cho hoạt động chuỗi từ nuôi trồng, thu hoạch đến chế biến và xuất khẩu thủy hải sản với nguồn dữ liệu được cung 
cấp tức thời, đồng nhất và minh bạch cho Hacaseafood.

cung cấp tức thời, đồng nhất và 
minh bạch các hoạt động sản xuất 
kinh doanh, vận hành. Hệ thống 
cũng giúp Hacaseafood nâng cao 
khả năng quản trị và xây dựng quy 
trình cho hoạt động chuỗi từ nuôi 
trồng – thu hoạch đến chế biến và 
xuất khẩu thủy hải sản nhằm nâng 
cao năng lực cạnh tranh và gia 
tăng giá trị xuất khẩu.

Theo như thỏa thuận của hai bên, 
BizConnex – Bộ phận phụ trách 
mảng Giải pháp cho doanh nghiệp 
của GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ 
đảm nhiệm việc xây dựng và phát 
triển giải pháp ERP cho Hacasea-
food với các phân hệ bao gồm: Quản 
lý khách hàng, Bán hàng, Mua hàng, 
Kho hàng, Sản xuất, Quản lý chất 
lượng, Kế toán, Hóa đơn, Quản lý 
vùng nuôi. Dự án dự kiến sẽ được 
triển khai trong vòng 8 tháng (từ 
08/10/2019 đến hết 08/06/2020).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Ðào 
Lâm – Giám đốc dự án đại diện 
GMO-Z.com RUNSYSTEM cho biết: 
“Việc triển khai hệ thống ERP cho 

Hacaseafood là một dự án lớn của 
GMO-Z.com RUNSYSTEM, lớn cả 
về giá trị hợp đồng và quy mô triển 
khai. Bên cạnh các module quen 
thuộc thì cũng có các module đặc 
trưng của ngành thủy sản về quản 
lý vùng nuôi, sản xuất và đặc biệt là 
yêu cầu tích hợp hệ thống IoT thông 
minh trong việc giám sát chất 
lượng hay năng suất của sản xuất. 

Thực hiện: Ngân Hà

Phạm vi bài toán đã mở 
rộng hơn và đây vừa là thách 
thức, vừa là cơ hội để đội 
ngũ phát triển giải pháp của 
chúng tôi chứng minh được 
năng lực và kinh nghiệm 
trong việc triển khai các dự 
án ERP cho nhiều tổ chức, 
doanh nghiệp thuộc đa dạng 
các lĩnh vực.”

Anh Phạm Ðào Lâm - GÐ dự án 
Ðại diện GMO-Z.com RUNSYSTEM
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Dự án chuyện chưa kể

Bà Nguyễn Thị Thùy Phương – 
Tổng Giám đốc của Hacaseafood 
chia sẻ: “Hacaseafood tin tưởng và 
lựa chọn GMO-Z.com RUNSYSTEM 
làm đối tác triển khai hệ thống 
ERP cho bởi chúng tôi nhận định 
Odoo là một giải pháp phù hợp với 
quy mô của doanh nghiệp vừa và 
nhỏ thời điểm hiện tại. So với các 
giải pháp của đơn vị khác,

Hơn nữa, chúng tôi đánh giá cao 
Odoo bởi giao diện thân thiện chỉ 
như một ứng dụng thông thường 
trên chiếc smartphone, khác biệt 
hoàn toàn với sự phức tạp, cứng 
nhắc ở các phần mềm khác. 
Một giao diện khá đơn giản với hệ 
thống bảng biểu được trình bày khoa 
học có thể dễ dàng nhập liệu, không 
gây khó khăn với người dùng dù họ là 
các công nhân nuôi cá với trình độ 
văn hóa hữu hạn. Khó khăn dành cho 
người dùng ngay từ ban đầu sẽ khiến 
họ không muốn sử dụng phần 
mềm nữa và ban quản lý sẽ 
không có dữ liệu thu thập về 
nhưng Odoo đã khắc phục 
được vấn đề đó.” 

Hacaseafood là công ty đầu 
ngành trong lĩnh vực nuôi 
trồng, sản xuất và chế biến 
thủy sản tại Ðồng bằng sông 
Cửu Long. Là doanh nghiệp 
thủy hải sản được tổ chức 
theo mô hình sản xuất khép 
kín với đặc thù có nhiều sự 
tham gia của nguồn lực con 
người ở khắp các khâu từ 
nuôi trồng cá giống, sản xuất thức 
ăn cho cá, nuôi cá nguyên liệu để 
chế biến thành phẩm cá fillet đông 
lạnh, phân phối trong nước và xuất 
khẩu nên nên việc ứng dụng giải 
pháp ERP quản trị theo chuỗi càng 
trở nên cấp bách và cần thiết. Bên 
cạnh đó, tính biến động, khó kiểm 
soát trong đặc thù kinh doanh của 
ngành này cũng là bài toán làm 
đau đầu người quản lý. Biến động 
liên quan đến giá cả thị trường và 
sản lượng cung cấp cá tra bởi công 
việc kinh doanh ngành thủy hải sản 

Odoo là giải pháp kinh tế hơn và đặc biệt là phần mềm này có tính “mở”, 
dễ dàng tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, điều này đặc biệt quan 
trọng với đặc thù ngành thủy hải sản có độ phức tạp lớn về bộ mã. 

phụ thuộc nhiều vào vấn đề thời 
tiết cũng như sự biến động của thị 
trường trong nước và nước ngoài, 
bao gồm cả yếu tố chính trị, chính 
sách,… Những biến động khó 
lường đó có thể diễn ra một cách 
rất bất thường, ngoài dự tính hoặc 
theo một tần suất nhất định  trong 
một năm. 

“Vấn đề lớn mà Hacaseafood đang 
gặp phải là Ban Lãnh đạo phải mất 
khá nhiều thời gian để có được dữ 
liệu báo cáo nhằm phục vụ cho việc 
đưa ra quyết định trong kinh doanh 
đã làm mất cơ hội và lợi thế trong 
môi trường cạnh tranh khốc liệt như 
hiện nay” – Ông Hải chia sẻ thêm.

Từng trải qua nhiều khó khăn khi 
vận hành công ty, bà Nguyễn Thị 
Thùy Phương – Tổng Giám đốc 
Hacaseafood kỳ vọng giải pháp ERP 
Odoo sẽ giúp Hacaseafood giải 

được bài toán lớn là quản lý đa dạng 
mặt hàng từ xa và đưa ra mọi quyết 
định nhanh chóng hơn. Trước đây, 
công ty phải mất vài tháng mới có 
báo cáo tài chính và tình hình hàng 
tồn kho, nhưng những thông tin này 
chưa chắc đã chính xác theo thời 
gian thực. Hay việc xác định giá 
thành sản phẩm cũng chỉ dựa trên 
quán tính. Hacaseafood cũng từng 

sử dụng phần mềm kế toán để 
quản lý việc bán hàng, quản lý 
kho trước đây nhưng phần mềm 
này “khá lạc hậu và yếu tố bảo 
mật không cao, không mang 
tính tức thời cũng như đồng bộ 
số liệu giữa các bộ phận.”

Dựa trên kinh nghiệm tư vấn 
triển khai giải pháp ERP nhiều 
doanh nghiệp trong và ngoài 
nước, Ông Phạm Ðào Lâm – 
Giám đốc dự án khẳng định: 
“Triển khai giải pháp ERP Odoo 
sẽ giúp Hacaseafood nâng cao 
hiệu quả quản lý vùng nuôi, sản 

xuất, nhân sự, tiền lương, hàng tồn, 
xuất nhập khẩu, công nợ, khách 
hàng, cùng các nghiệp vụ thông 
thường. Sau khi hoàn thành dự án, 
chúng tôi kỳ vọng sẽ giúp lãnh đạo 
doanh nghiệp có được báo cáo cụ 
thể với các số liệu chính xác, tức 
thời từ việc nhập dữ liệu đầu vào và 
chỉ cần nhập liệu một lần cho các 
giao dịch có liên quan với nhau, để 
từ đó đưa ra các quyết sách nhanh 
chóng nhằm gia tăng lợi thế cạnh 
tranh và dẫn dắt thị trường.”

“Mọi quyết định sai lầm của người 
đầu tư nuôi cá tra đều bắt đầu từ 
việc không biết chính xác chuyện 
gì đang xảy ra và chuyện gì sẽ xảy 
ra tiếp theo. Ðó là lý do mà Hacas-
eafood cần một công cụ như Odoo 
để theo dõi xuyên suốt, đồng thời 
dự báo trước khi những rủi ro, biến 
động đó xảy ra.”
Ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Tổng Giám 
đốc Hacaseafood  nhấn mạnh.
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PV: Chào chị Ly, chị có thể giới thiệu qua về bản thân và cho biết cơ duyên nào đưa chị đến với GMO-Z.com 
RUNSYSTEM?
LyNP: Chào các độc giả của SMILE EXPRESS, mình là Ngô Phương Ly - Chuyên viên phân tích và tư vấn giải 
pháp của bộ phận BizConnex. Mình gắn bó với GMO-Z.com RUNSYSTEM đến nay cũng được gần 2 năm rồi. Cơ 
duyên đưa mình đến với công ty là do lời “xúi giục” không-hề-nhẹ của một thành viên trong nhóm.

PV: Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về công việc hàng ngày của mình? Ðiều gì trong công việc này thu hút và tạo 
cảm hứng với chị?
LyNP: Khi có dự án, công việc của mình là đi lấy yêu cầu của khách hàng, phân tích thiết kế giao diện và các 
luồng xử lý của phần mềm sao cho tối ưu nhất. Bên cạnh đó, công việc ngoài dự án là nghiên cứu các đối thủ 
khác để học hỏi thêm.
Mình thấy làm công việc phân tích, tư vấn các giải pháp công nghệ này rất thú vị, có nhiều khác biệt với các lĩnh 
vực khác. Mỗi một doanh nghiệp lại thuộc một ngành nghề khác nhau, môi trường luôn luôn mới mẻ đòi hỏi 
mình phải nghiên cứu, tìm tòi không ngừng. Công việc càng khó thì lại càng kích thích bản thân mình sáng tạo, 
khám phá nhiều hơn nữa.  

PV: Chị có thể chia sẻ đôi điều về dự án mà chị dành nhiều tâm sức nhất?
LyNP: SaleFie là dự án mà mình dành nhiều tâm sức nhất và cũng là dự án mình theo từ những đầu tiên chập 
chững vào công ty cho đến bây giờ. Các giải pháp ERP đều có cơ sở sẵn, dựa trên luồng nghiệp vụ doanh nghiệp 
để phát triển hoặc nếu phát triển mới thì cũng không cần phải nghĩ nhiều lắm đến thiết kế giao diện. Tuy nhiên 
với SaleFie thì ngay từ giai đoạn lấy yêu cầu, khách hàng cũng chưa rõ nghiệp vụ của họ đến giai đoạn phân tích 
quy trình, thiết kế rồi triển khai đều tốn rất nhiều công sức và thời gian. Ðây là dự án mà mình được trải nghiệm 
làm nhiều vai trò từ Pre-sale, consultant, BA (Bussiness Analyst), Designer UI-UX, đến làm cả Saleman và PG 
đứng tại siêu thị. 

PV: Vào dịp sinh nhật công ty 04/05 vừa rồi, chị đã được nhận giải thưởng Best Runner 4 May dành cho những 
cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty, chị có cảm xúc như thế nào?
LyPV: Mình khá bất ngờ vì lúc nhận được giải Best Runner 4 May mình chỉ mới vào công ty được gần 1 năm thôi, 
và mình cảm thấy các anh chị khác trong nhóm có đóng góp nhiều hơn mình. Nhưng cảm xúc khi ấy thực sự rất 
vui và hạnh phúc vì những đóng góp của mình đã được công ty được ghi nhận.

Ngô Phương Ly

Họ và tên: Ngô Phương Ly
Ngày sinh: 29/11/1990

Bộ phận: BizConnex
Sở thích: Nghiên cứu, xem phim, chụp ảnh

Ngô Phương Ly, hay còn được các đồng nghiệp âu yếm gọi là “Ly lắc” - cô nàng Phân tích nghiệp vụ của BizCon-
nex luôn gây ấn tượng với người xung quanh bởi vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn, cá tính và đặc biệt là rất đa tài. 
Năng lượng từ cô gái bé nhỏ này tỏa ra khiến không ít anh em “mày râu” phải ngả mũ nể phục. Phóng viên của 
SMILE EXPRESS mời các Runner cùng trò chuyện với cô nàng năng động này nhé!
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PV: Chị thấy từ nào hợp với tính cách mình nhất? 
LyNP: Chắc có lẽ là từ “lầy” vì mình siêu “lầy”. Trong cuộc sống mình nghịch lầy, ăn lầy, chơi lầy và trêu mọi 
người cũng lầy. Trong công việc mình cũng lầy đến cùng với dự án dù bị khách hàng “quần” cho tả tơi. (cười)
Mình vẫn luôn đùa với mọi người rằng kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình từ khi vào công ty cho đến giờ là những 
lần bị “ăn hành” từ đối tác, dự án nào cũng bị “hành” cho bầm dập nhưng được cái mình cũng “lầy” nên dù bị “tơi 
tả” đến mấy thì vẫn phải cười toe đối mặt thôi.

PV: Nếu được chọn 3 từ để miêu tả về những người đồng nghiệp thân yêu của mình, chị sẽ nói gì?
LyNP: Mình chọn 3 từ “chuyên nghiệp”, “nhiệt tình”, “chịu khó” để dành cho PM và 3 từ “hỗ trợ, “nhiệt tình” và 
“năng nổ” cho nhóm QA luôn hỗ trợ nhiệt tình các dự án mà mình tham gia.
Ngoài ra mình cũng muốn chia sẻ một chút về những người anh em tại BizConnex của mình nữa. BizConnex là 
một bộ phận mới của công ty, từ những ngày chỉ có vài ba người đến giờ đã thành một “xóm nhà lá” với cư dân 
gần 30 con người rồi. Anh em “hợp rơ” nhau từ trong công việc cho đến lúc đi “quẩy”. Tại BizConnex, mình có 
thể sống với đúng bản chất thật của mình, thoải mái tâm sự hay “cà khịa” anh em vì mọi người ở đây thân nhau 
như gia đình ấy.
 
Cảm ơn Phương Ly về những chia sẻ rất thú vị! Chúc chị luôn là cô gái trẻ trung, năng động và thành công hơn 
nữa trong cuộc sống!

Mình chọn 3 từ “chuyên nghiệp”, “nhiệt tình”, 
“chịu khó” để dành cho PM và 3 từ “hỗ trợ, 
“nhiệt tình” và “năng nổ” cho nhóm QA luôn hỗ 
trợ nhiệt tình các dự án mà mình tham gia.

ĐỒNG NGHIỆP NÓI GÌ VỀ PHƯƠNG LY?
Nguyễn Ngọc Thảo (BizConnex): Ly là một cô gái nhiệt tình, cởi mở và là người rất có trách nhiệm 
trong công việc. Chị đặc biệt ấn tượng với Ly là trông nhỏ bé thế thôi nhưng có một bàn tay vô cùng 
mạnh mẽ, mỗi lần tập thể dục là vai các chị em cứ được dịp kêu ‘răng rắc’ ý ^^
Nguyễn Hương Giang (BizConnex): Chị Ly siêu thân thiện, nhiệt tình và luôn quan tâm đến người 
khác. Hồi mới vào công ty cái gì đối với em cũng đều bỡ ngỡ, nhưng nhờ chị Ly em làm quen được với 
môi trường làm việc khá nhanh. Chị Ly được cái làm gì cũng giỏi, cực kỳ năng động, sáng tạo nên cứ 
khi làm việc gặp gì khó là em lại chạy ra hỏi ngay. À chị Ly còn quẩy giỏi nữa. Em nguyện quẩy mãi 
cùng chị Ly!!
Kim Thị Kiều Chinh (BizConnex): Em thấy chị Ly là người chị siêu tâm lý với các em nhỏ, trách nhiệm 
trong công việc, tâm huyết với khách hàng. Lần đầu tiên em “đi khách”, chị Ly cũng chia sẻ khá nhiều 
tips với bọn em để dễ làm việc với khách hàng hơn, đúng kiểu cầm tay chỉ việc ấy. Chị Ly ngoài đời khá 
là “chịu chơi” lại còn “lầy lầy” nữa.
Nguyễn Mạnh Phú (BizConnex): Anh ấn tượng nhất về Ly là Ly có 1 em gái vô cùng xinh đẹp, đáng yêu 
tên Trang Ngô, suốt ngày bảo giới thiệu cho anh mà chưa cho gặp mặt thì em ấy đã sắp lấy chồng rồi 
^^ 



Nỗ lực đảm bảo tiêu chuẩn quản lý chất lượng với hệ thống 
website QMS 

Kaizen

Ðảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn luôn là một trong những yếu tố tiên quyết của mọi doanh nghiệp khi 
thực hiện các dự án Công nghệ thông tin. Ðặc biệt với doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ, áp dụng thành công tiêu 
chuẩn ISO hay ISMS  thì việc duy trì thực hiện các hoạt động theo đúng quy định là điều cần thiết hơn cả.

Theo quy định, đối với tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, toàn bộ các nhóm dự án trong Công ty phải có trách 
nhiệm thực hiện tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn đã ban hành. Phụ thuộc vào tính chất và đặc thù của dự án, quản lý 
dự án có thể đề xuất với bộ phận QA để thực hiện điều chỉnh tiêu chuẩn cho phù hợp. Ðối với tiêu chuẩn về bảo 
mật thông tin (ISMS), toàn bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thực thi tuân thủ các chính sách, quy định, 
quy trình đã ban hành để đảm bảo an toàn bảo mật thông tin của Công ty.

Xuất phát từ những khó khăn mà các thành viên dự án gặp phải khi tìm kiếm tài liệu về quản lý chất lượng dự án 
đồng thời nhằm mục đích quản lý tập trung, thuận tiện cho việc tra cứu thông tin, bộ phận QA đã đưa ra kaizen 
với mong muốn có thể tạo ra một môi trường cho các Runner có thể tìm kiếm và sử dụng thông tin một cách dễ 
dàng hơn khi cần thiết. Với mục tiêu đó, bắt đầu từ tháng 11, hệ thống website quản lý chất lượng QMS đã chính 
thức được đưa vào hoạt động. QMS là tập hợp các quy trình, quy định, hướng dẫn và biểu mẫu,… đang được áp 
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dụng cho tất cả các bộ phận trong công ty. Từ đó, hệ thống tài liệu QMS sẽ được triển khai lưu trữ trên trang web 
ECM tại bảng danh mục tài liệu (QMS Document_GMO-Z.com RUNSYSTEM.xlsx) để người dùng có thể tra cứu 
tài liệu cần thiết. Mỗi thành viên Runner đều được bộ phận network hỗ trợ tạo lập 1 tài khoản ECM cá nhân. Ðể 
bắt đầu sử dụng, người dùng chỉ cần đăng nhập bằng account và password đã được gửi sẵn, tìm kiếm  tài liệu 
trên thanh công cụ từ đó dễ dàng lấy được thông tin cần dùng. Từ nay, các Runner có thể tra cứu tài liệu QMS 
tại đường dẫn: 
https://sum.vn/3FovZ

Chia sẻ về những thay đổi so với cách thức trước kia, chị Trần Thị Hồng Hoa (Trưởng nhóm QA) cho biết: “Sau khi 
chuyển đổi phương thức lưu trữ tài liệu truyền thống đến trực tuyến như hiện nay, QA tin rằng hệ thống QMS hiện 
nay sẽ hỗ trợ tối đa trong việc tìm kiếm thông tin tài liệu, cùng với đó, QA cũng sẽ dễ dàng hơn khi quản lý, phổ 
biến, cập nhật những phiên bản mới nhất của quy định quản lý chất lượng tới các thành viên trong Công ty.”

Mong rằng với những cải tiến mới mẻ trong hoạt động Quản lý chất lượng của nhóm QA sẽ giúp các Runner dễ 
dàng, tiện lợi hơn trong công việc cũng như luôn tuân thủ theo đúng quy định quản lý chất lượng, an toàn thông 
tin theo tiêu chuẩn ISO và CMMI, từ đó đạt được nhiều dự án thành công rực rỡ hơn nữa.

Kaizen
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Sắp tới có gì HOT

Ngày 07/12 sắp tới, GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ có 
gian hàng tại sự kiện  Vietnam MarTech Conference & 
Expo 2019 được tổ chức tại Cung Hữu nghị Việt - Trung 
(Hà Nội) . Ðến với sự kiện này, GMO-Z.com RUNSYS-
TEM đem đến ba sản phẩm SmartOCR, SmartRPA, 
SmartStore CameraAI. Ðây là các sản phẩm giúp tăng 
năng suất hoạt động Marketing của doanh nghiệp 
tăng tốc kinh doanh trong công cuộc chuyển đổi số. 

Ngày 26/11 này, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
GMO-Z.com RUNSYSTEM sẽ tham gia diễn đàn “Ứng 
dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh khách sạn” và 
giới thiệu tới quan khách 2 sản phẩm phục vụ cho hoạt 
động kinh doanh khách sạn: SmartOCR và SmartStore 
CameraAI. Ðây là sự kiện do ezCloud - một trong các 
đối tác chiến lược của Công ty phối hợp với Sở du lịch 
TP. Hồ Chí Minh tổ chức.  Diễn đàn này là cơ hội giúp 
các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn 
tham gia, giao lưu, tạo môi trường thuận lợi để các đối 
tác trong ngành liên kết, hợp tác và mở rộng hệ giá trị 
chung. Hai sản phẩm nổi bật SmartOCR và 
SmartStore CameraAI, hứa hẹn mang đến nhiều trải 
nghiệm thú vị cho người tham gia.

SmartOCR và SmartStore tham gia Diễn đàn “Ứng dụng CNTT trong quản lý
và kinh doanh khách sạn” 

GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục tham dự Martech 2019 tại Hà Nội
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Sắp tới có gì HOT

Ngày 15/11/2019 sắp tới sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 10 năm 
KEIEIJUKU Việt Nam, quy tụ gần 400 học viên các 
khóa từ 1 đến 14 khắp ba miền tổ quốc. Ðây là dịp để 
các học viên, chuyên gia, thầy cô giáo, các đơn vị hợp 
tác và hỗ trợ chương trình hội ngộ, ôn lại kỷ niệm, chia 
sẻ thành công và mở rộng kết nối. GMO-Z.com RUN-
SYSTEM vô cùng vinh dự khi là một trong những đơn vị 
đồng hành tài trợ cho chương trình. Cũng trong sự 
kiện này, GMO-Z.com RUNSYSTEM mang tới gian 
hàng 2 bộ sản phẩm ứng dụng công nghệ mới (AI, 
Deep Learning, RPA,...): SaleFie và SmartStore 
Camera AI, SmartRPA góp phần mở rộng kết nối, 
nâng cao hình ảnh của công ty trước các đối tác, các tổ 
chức ngoại giao và doanh nghiệp hai quốc gia Việt 
Nam, Nhật Bản.

Rời xa bàn làm việc, những chiếc máy tính nặng nề, 
tạm gác đi những âu lo và những deadline đang đè 
nặng lên đôi vai mỗi ngày, các Runner chi nhánh 
Tokyo chuẩn bị bước vào ngày hội Teambuilding 
“Family Out” dự kiến được tổ chức vào ngày 16/11 tới 
với nhiều hoạt động Teamwork sôi động. Tiệc nướng 
BBQ sẽ là dịp giúp gắn kết mọi người lại với nhau hơn. 

Bên cạnh hoạt động teambuilding, cuộc thi ảnh 
“Momiji and me” cũng được phát động với mong muốn 
ghi lại những khoảnh khắc, nụ cười đẹp - sáng tạo – 
đáng nhớ - quậy nhất của các Runner chi nhánh Tokyo 
trong chương trình Teambuilding lần này. Các bức 
ảnh tham gia cuộc thi sẽ được đăng tải trên Fanpage 
để các thành viên cùng tham gia bình chọn. 

Runner chi nhánh Tokyo hào hứng với ngày hội “Family outing” và cuộc 
thi ảnh “Momiji and me”

Giới thiệu các sản phẩm tiếp sức doanh nghiệp tại  KEIEIJUKU Việt Nam

L
o
r

Người thực hiện: Thu Thuy Tran
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ÐIỂM DANH CÁC MÓN ĂN KHÔNG 
THỂ BỎ QUA KHI TỚI NHẬT BẢN

Chuyên mục vui

Ramen - Món mì quốc dân chính là đây
Hẳn với những ai yêu thích các tác phẩm nghệ thuật Nhật Bản không còn xa lạ với 
món mì nổi tiếng này. Từ phim truyện, MV ca nhạc đến những cuốn Manga, hình 
ảnh bát mì Ramen nóng hổi xuất hiện thường xuyên như một điểm nhấn về nét văn 
hóa rất đời thường của người dân Nhật Bản. Ramen có sợi mì to và dày được nhào 
nặn bằng tay, ngập trong nước súp vừa ngọt vừa thanh được hầm từ xương heo, 
nêm nếm đậm đà với nước tương Shoyu cùng nhiều “toping” đặc biệt tạo nên một 
bát mì hoàn hảo.

Sushi - “Quốc hồn quốc túy” của Nhật Bản
Khi gõ cụm từ “món ăn truyền thống của Nhật Bản” trên google, sushi luôn nằm 
trong TOP đầu danh sách. Ðây là món ăn đã có từ lâu, nó có mặt ở khắp mọi nơi 
trên đất nước mặt trời mọc . Từ siêu thị, quán ăn ven đường, nhà hàng bình dân hay 
nhà hàng “chanh sả”, sushi luon là món ăn được ưu tiên phục vụ cho các vị thượng 
đế.

Bên cạnh những địa điểm “chim sa cá lặn”, những bộ 
Kimono cầu kì, đẹp mắt, Nhật Bản còn là một đất nước 
nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú bậc nhất thế giới. 
Du khách lần đầu đến Nhật Bản thường hay rơi vào 
tình trạng “no bụng đói con mắt” vì nhìn món nào 
cũng ngon thật ngon, rồi loay hoay không biết ăn gì 
đây!!! Ðừng lo vì đã có Smile Express ở đây gợi ý cho 
bạn những món ăn mà bạn nhất định phải thử ngay khi 
vừa đặt chân đến xư sở hoa anh đào.
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Rượu Sake - Đặc sản nổi tiếng Nhật Bản
Nếu Việt Nam nổi tiếng với món rượu cần, rượu ngô thì ở xứ sở hoa anh đào rượu 
Sake là đặc sản. Loại rượu truyền thống này được nấu từ gạo qua nhiều công đoạn 
lên men mà người Nhật gọi là Nihonshu. Loại rượu này có thể uống nóng, nguội hay 
ấm tùy theo mùa và các loại Sake khác nhau. Ðây cũng là món quà phổ biến được 
các khách du lịch mua về tặng cho những người mình yêu quý.

Unagi - Lươn nướng
Unagi là một trong những món ăn cao cấp của Nhật Bản, với nguyên liệu chính là 
thịt lươn. Bằng sự khéo léo của mình, người đầu bếp tẩm ướp thịt lươn với những 
gia vị đặc biệt kèm theo lớp nước sốt, rồi đem nướng trên than củi. Sau khi nướng, 
lươn được đem hấp và nướng thêm một lần nữa. Nhờ đó mà thịt lươn vẫn giữ được 
độ dai, hương vị đậm đà, màu sắc óng ánh, vàng rụn. Unagi ngon hơn khi ăn kèm 
cơm trắng với nước tương. 

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG

KẾT QUẢ KÌ TRƯỚC
Ðáp án câu hỏi: 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”. Runner hãy viết chính xác địa 
chỉ website giới thiệu sản phẩm SmartRPA.
Câu trả lời: Ðịa chỉ website giới thiệu sản phẩm SmartRPA là www.smartrpa.io
Xin chúc mừng 2 Runners đã có đáp án đúng và nhanh nhất gửi về hòm thư pr@runsystem.net:
Nguyễn Thi Loan (TSD), Vũ Thị Hương (TSD)
Phần thưởng trị giá 50.000VNÐ sẽ được gửi tới các bạn sớm nhất trong tháng 11 này nhé!

CÂU HỎI KỲ NÀY:
Hãy kể tên các giải pháp mà GMO-Z.com RUNSYSTEM đã giới thiệu tại sự kiện Vietnam ITO Conference 2019 
vừa qua?
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.

1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM

Soba và Udon - Món mì lạnh dân dã
Sẽ thật là thiếu sót nếu bỏ qua hai món mì lạnh có tiếng của Nhật Bản: Soba và 
Udon. Trong khi mì soba được làm từ bột kiều mạch thì mì udon được làm từ bột mì. 
Cách chế biến hai món mì này cũng vô cùng đơn giản, có người sẽ ăn với nước dùng, 
cũng có người lại trộn cùng nước sốt đặc biệt, rất đa dạng thể loại.
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GÓC TUYỂN DỤNG
BrSE NHÀ Ở ÐÂU THẾ?
CỨ TỚI LUI TRONG TIM TÔI CHẲNG THẤY ÐƯỜNG VỀ À?

Nhà RUN đang tìm gấp 8 KỸ SƯ CẦU NỐI (BrSE) đang đi lạc không thấy đường về!!
Cuộc tuyển dụng quy mô lớn trải dài từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, từ Tokyo đến Fukuoka.
Runners nào thấy có BrSE nào đang lạc lối nhớ “dắt” về nhà RUN nhé!
1. Chỉ cần đáp ứng các YÊU CẦU sau:
Năng lực chuyên môn, chứng chỉ:
• Tốt nghiệp Cao đẳng, Ðại học chuyên ngành CNTT, Lập trình viên quốc tế
• Có kiến thức tốt về một trong các ngôn ngữ lập trình
• Có kinh nghiệm về Web/Mobile là một lợi thế
• Tiếng Nhật tương đương N3 trở lên
 Kinh nghiệm:
• Ưu tiên đã từng có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
2. CÔNG VIỆC CỤ THỂ:
• Tiếp nhận yêu cầu từ phía khách hàng Nhật Bản, trao đổi với khách hàng qua skype để clear requirement, 
có thể estimate cost của dự án
• Thiết kế tài liệu, database
• Truyền tải nội dung cho develop team, QA và quản lý tiến độ, chất lượng dự án
• Tùy trường hợp deal với khách hàng về schedule, cost phát sinh nếu có
• Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
3. ÐỊA ÐIỂM: 
 Tại HCM và Tokyo, Fukuoka, Hà Nội
4. LIÊN HỆ
• Contact 1 (HN): Mrs. Dungntk - Email: dungntk2@runsystem.net - Skype: kimdzung2207 - Mobi: 0918 622 073
• Contact 2 (HN): Ms. Linh - Email: linhptm@runsystem.net - Skype: Linh Phạm GMO - Mobi: 0965 090 456
• Contact 3 (HCM): Ms. Nhi - Email: nhily@runsystem.net - Skype: +84948051929 (Nhi La) - Mobi: 0948051929
6. MỨC THƯỞNG CHO CTV TUYỂN DỤNG:
• Level 1 – 1.000.000 VND: Giới thiệu thành công vào các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm.
• Level 2 – 20% HÐLÐ: Giới thiệu thành công vào các vị trí yêu cầu kinh nghiệm.
• Level 3 – 30% HÐLÐ: Giới thiệu thành công vào các vị trí khó tuyển hoặc tuyển gấp.


