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Tham gia đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong
kinh doanh du lịch, khách sạn

Ngày 26/11/2019, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã góp mặt tại Diễn đàn: “Ðẩy mạnh việc ứng dụng công
nghệ số tại các khách sạn ở Hồ Chí Minh” do Sở du lịch thành phố HCM phối hợp cùng Công ty ezCloud tổ
chức nhằm thúc đẩy việc ứng dụng CNTT sâu rộng hơn trong hoạt động kinh doanh du lịch, khách sạn.
Sự kiện thu hút sự xuất hiện của các
diễn giả hàng đầu trong lĩnh vực
công nghệ cùng hơn 50 chủ/quản lý
khách sạn lớn nhỏ tại TP. Hồ Chí
Minh. Ðây là cơ hội để các doanh
nghiệp mang các giải pháp công
nghệ mới của mình quảng bá rộng
rãi đến các đối tác, khách hàng
tiềm năng trong ngành.
Tại diễn đàn, anh Nguyễn Thế
Cường – Giám đốc Trung tâm
Chuyển đổi số - Ðại diện Công ty đã
có phần chia sẻ về việc “Ứng dụng
Trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao trải
nghiệm khách hàng” nhằm khẳng
định sự cần thiết việc ứng dụng
công nghệ số trong hoạt động kinh
doanh khách sạn. Ðiểm nhấn của
phần trình bày nằm ở nội dung chia
sẻ về các tính năng nổi bật mà hai
sản phẩm SmartStore và SmartOCR
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giúp định hình một môi trường du
lịch khách sạn mới và gia tăng sự
hài lòng của khách hàng.
Ðồng thời, trong khuôn khổ sự kiện,
chúng ta tiếp tục có gian hàng giới
thiệu 2 sản phẩm ứng dụng trí tuệ
nhân tạo (AI): SmartOCR (Ứng dụng
nhận diện chữ viết, chữ in và trích
xuất ký tự từ hình ảnh), SmartStore Camera AI (Giải pháp nhận
diện khách hàng qua gương mặt).
SmartStore và SmartOCR với
những ưu điểm nổi trội trong việc
ứng dụng check-in khách sạn
thông minh, tăng cường an ninh
đồng thời giúp nâng cao trải
nghiệm khách hàng sẽ là một trợ
thủ đắc lực giúp gia tăng tính cạnh
tranh của các đơn vị kinh doanh
trong lĩnh vực du lịch khách sạn.
Bộ đôi sản phẩm ứng dụng trí tuệ
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nhân tạo AI này của Công ty đã thu
hút sự quan tâm của đông đảo
khách mời tham gia sự kiện là các
chủ/quản lý khách sạn và các
chuyên gia công nghệ cùng lĩnh vực.
Trong tương lai, GMO-Z.com
RUNSYSTEM và ezCloud sẽ có
những bước hợp tác tiếp theo đưa
SmartStore Camera AI vào ứng
dụng trong việc Quản lý khách
hàng để cung cấp cho khách sạn từ
3 sao trở lên trong hệ thống chuỗi
khách sạn của ezCloud. Trước đó,
ezCloud cũng đã sử dụng
SmartOCR trong việc check-in tự
động tại hầu hết các resort trên hệ
thống của mình.
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KÝ KẾT HỢP ÐỒNG THIẾT KẾ WEBSITE CHO APICTA

Ngày 19/11/2019, Lễ ký kết hợp đồng thiết kế website giữa GMO-Z.com RUNSYSTEM và APICTA đã chính
thức được diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động của APICTA Awards lần thứ 19 được tổ chức tại Hạ Long,
Quảng Ninh.
Tham dự lễ ký kết có ông Ngô Văn
Tẩu – Tổng Giám đốc Công ty, ông
Stan Singh – Chủ tịch APICTA, ông
Fulvio Inserra – Phó Chủ tịch
APICTA, bà Nguyễn Thị Thu Giang
- Tổng Thư ký VINASA cùng các
thành viên quan trọng của dự án.
Vượt qua những đối thủ nặng ký là
những doanh nghiệp thuộc nhiều
quốc gia khác nhau trong APICTA
(Liên minh các tổ chức CNTT khu
vực Châu Á – Thái Bình Dương),
Công ty đã giành được sự tin tưởng
từ phía APICTA trong việc triển
khai thiết kế giao diện website
mới cho APICTA bởi kinh nghiệm
nhiều năm trong việc cung ứng
giải pháp công nghệ và dịch vụ

trên nền tảng Internet.
Theo thỏa thuận, Công ty sẽ thiết
kế giao diện website hoàn toàn
mới cho APICTA với nhiều ưu điểm
vượt trội hơn so với website hiện
tại. Website APICTA với diện mạo
mới mẻ, hiện đại, tối ưu SEO và
tăng tốc độ truy cập website giúp
nâng cao trải nghiệm cho khách
truy cập dự kiến sẽ được hoàn
thiện và ra mắt vào tháng 12/2019.
APICTA là Liên minh của các tổ
chức về CNTT – Viễn thông đại
diện cho các quốc gia và nền kinh
tế thuộc khu vực Châu Á - Thái
Bình Dương, được thành lập từ
năm 2001 tại Malaysia. Nhiệm vụ

của tổ chức là tăng cường hợp tác,
thúc đẩy CNTT, tăng cường đổi
mới công nghệ, năng lực và
khuyến khích phát triển các giải
pháp công nghệ thông tin bản địa
cho thị trường toàn cầu. Hiện
APICTA có 16 quốc gia/nền kinh tế
thành viên đến từ Australia,
Bangladesh, Brunei Darussalam,
Trung Quốc, Ðài Loan, Hồng
Kông, Indonesia, Nhật Bản,
Macao, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Thái
Lan và Việt Nam. Hiệp hội Phần
mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam
(VINASA) là thành viên chính thức
của APICTA đại diện cho Việt Nam
từ tháng 4/2016.
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SmartOCR tự hào đại diện Việt Nam tham dự APICTA 2019

Ngày 19 – 22/11/2019 vừa qua, sản phẩm SmartOCR của GMO-Z.com RUNSYSTEM vinh dự là một trong
35 đại diện của Việt Nam tham gia tranh tài cùng các sản phẩm công nghệ tiêu biểu khác của khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương trong khuôn khổ sự kiện APICTA 2019 được tổ chức tại Hạ Long, Quảng Ninh,
APICTA (Asia Pacific ICT Alliance)
là giải thưởng quốc tế do liên minh
các tổ chức CNTT – Viễn Thông
trong khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương (APICTA) tổ chức với mong
muốn ghi nhận những ứng dụng,
sản phẩm, giải pháp, dịch vụ phần
mềm, CNTT xuất sắc của các quốc
gia trong khu vực. Năm 2019, Việt
Nam là nước “chủ nhà” đăng cai tổ
chức chương trình đón tiếp hơn
1000 đại diện tham dự đến từ 16
quốc gia thành viên. Giải thưởng
bao gồm 5 lĩnh vực chính:
Consumer, Inclusions and Community Services, Industrial, Business Services, Public Sector and
Government; 2 hạng mục chéo:
R&D và Startups; 3 hạng mục công
nghệ: Big data analytics, IoT và AI.
Vượt qua hàng trăm các giải pháp
khác đến từ các doanh nghiệp
hàng đầu trên thị trường, sau 2
vòng xét duyệt hồ sơ, sản phẩm
SmartOCR đã xuất sắc giành lấy
tấm vé đại diện cho các đề cử Việt
Nam tiến vào phần thuyết trình
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chung kết trước Hội đồng Giám
khảo giải thưởng APICTA. Tại cuộc
thi lần này, SmartOCR đã đăng ký
tham dự 2 hạng mục là Business
Services và AI.
SmartOCR là phần mềm cho phép
nhận dạng, trích xuất văn bản chữ
in và chữ viết tay từ dữ liệu hình
ảnh, văn bản scan, ảnh chụp,… dựa
trên nền tảng công nghệ Trí tuệ
nhân tạo AI. Với SmartOCR, những
công việc nhập liệu tiêu tốn thời
gian, chi phí và nhân sự sẽ không
còn là nỗi băn khoăn của mọi
doanh nghiệp. SmartOCR với rất
nhiều dòng sản phẩm nhận diện
tương ứng cho phép nhận dạng
nhiều loại văn bản khác nhau như
giấy tờ pháp lý (CMND/CCCD, sổ
hộ khẩu, bằng lái xe,…), các loại
giấy tờ như biểu mẫu đăng ký, sao
kê tài chính, hóa đơn,… đến các
loại văn bản freeform khác.
Mỗi đề cử tham gia cuộc thi sẽ có
thời gian 10 phút để trình bày ý
tưởng của mình và demo sản
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phẩm, 10 phút tiếp theo để trả lời
các câu hỏi từ Hội đồng giám khảo
cấp cao là những chuyên gia đầu
ngành đến từ các nước thành viên
APICTA. Anh Nguyễn Hoàng Thắng
(Bộ phận RnD) đã đại diện Công ty
thuyết trình về sản phẩm trước hội
đồng quốc tế.
Việc trở thành đại diện Việt Nam
tham dự APICTA 2019 là niềm vinh
dự của GMO-Z.com RUNSYSTEM.
Mặc dù SmartOCR chưa giành
được giải trong mùa APICTA năm
nay nhưng đây là cơ hội tốt để
chúng ta tham gia cọ sát, học hỏi,
giao lưu đồng thời quảng bá hình
ảnh doanh nghiệp đến với bạn bè
Thế giới. Ðồng thời, APICTA 2019
cũng chính là một minh chứng
không chỉ của riêng SmartOCR mà
còn với toàn thể đội ngũ
GMO-Z.com RUNSYSTEM, chúng
ta luôn nỗ lực đem tới cho các
khách hàng của mình những sản
phẩm tốt nhất với chất lượng toàn
cầu.
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RỘN RÀNG NGÀY HỘI VĂN HÓA NHẬT BẢN KẾT HỢP VỚI
MEN’S DAY

Ngày 11/11 vừa qua, Runner khắp 3 miền đã cùng hòa mình trong không khí rộn ràng, háo hức với Ngày hội Văn
hóa Nhật Bản kết hợp cùng sự kiện Men’s day, đặc biệt cuộc thi “Nam vương đại chiến” đã mang đến những
phút giây vui vẻ, những tràng cười giòn giã.
Tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Nhật Bản
Nhắc đến Nhật Bản, người ta người ta không thể
không nhắc đến nền văn hóa ẩm thực nổi tiếng của đất
nước mặt trời mọc. Trong lễ hội Nhật Bản năm nay,
các Runner có dịp được tìm hiểu về các món ăn truyền
thống nổi tiếng bậc nhất thế giới thông qua trò chơi
“đuổi hình bắt chữ”. Không chỉ vậy, các Runner nam
còn được thưởng thức các món ăn nức tiếng của xứ
Phù Tang từ chính tay các cô gái cất công chuẩn bị.
Món quà bất ngờ ngày Men’s day
Tại Hà Nội, các cô gái chia làm hai nhóm, một nhóm
làm món salad rong biển kèm theo một cốc sữa gạo
và một nhóm làm món cơm nắm origini cá ngừ. Chưa
hết, các cô gái nhà Run còn khiến các chàng không
khỏi “giật mình” khi mặc trên mình những trang phục
mang phong cách nữ sinh Nhật Bản, mang theo hai
món ăn cùng một món quà nhỏ đến bàn làm việc của
từng anh em.
Trong khi đó, tại đầu cầu Hồ Chí Minh lại lựa chọn món
quà giản đơn, gần gũi mà lại đầy ẩn ý với những trái
chuối được trang trí thêm một chiếc nơ xinh xắn và
một tấm thiệp với lời chúc yêu thương.
Hào hứng với Nam vương đại chiến
Cuộc tranh tài của các chàng trai trong cuộc chiến
Nam vương đã mang đến không ít tiếng cười và tiếng
hò reo cổ vũ của cổ động viên. Tại Hà Nội, 4 chàng trai
vô địch ở 4 hạng mục thi đấu: Chống đẩy, thổi bóng, kéo
co và gập bụng. Chặng cuối cùng - Phần thi Trí tuệ, vượt
qua những đối thủ đáng gờm, chàng trai Hoàng Giang
Sơn nhóm PHP (BSD) đã xuất sắc về ngôi vô địch.

“Nam vương đại chiến” tại đầu cầu Ðà Nẵng cũng
không kém cạnh. Cả văn phòng nóng hơn bao giờ hết
với những tràng cười nghiêng ngả, những khoảnh khắc
khó quên. Bỏ xa đối thủ với những thành tích đáng nể,
anh chàng Trần Văn Thanh hay còn được mọi người âu
yếm gọi với cái tên “Anh trai nuôi” hay “Anh trai quốc
dân” đã xuất sắc trở thành Nam vương số 1. Bên cạnh
đó, danh hiệu Runner thông thái, Top 5 nam vương
sức khỏe cũng tìm thấy chủ nhân của mình.
Khác với hai người anh em trên, Runner Hồ Chí Minh
lại chọn những phần minigame vui nhộn, đòi hỏi sự kết
hợp giữa các thành viên. Cả văn phòng trở nên sôi
động, háo hức hơn bao giờ hết với thử thách “Make
up”. Những khuôn mặt nghiêm nghị thường nhật nay
lại chịu ngồi một chỗ cho đồng đội của mình “điểm
phấn tô son”.
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Khóa học quản lý dự án
cho các Project Manager
(PM) triển khai
trên cả 3 miền

Nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng và nâng cao kiến
thức về quản lý dự án cho đội ngũ PM tại công ty, Ban
Lãnh đạo phối hợp cùng bộ phận HR quyết định tổ chức
khóa học quản lý dự án do bác Takeshi Yamazaki (Chief
of Quality Officer) phụ trách. Khóa học bao gồm 9
module là các vấn đề xoay quanh việc quản lý dự án, dự
kiến kéo dài từ tháng 12/2019 đến tháng 09/2020 và
được triển khai trên cả 3 miền dành cho các PM, Team
Leader, Sub Leader hoặc các Runner có tiềm năng trở
thành PM trong tương lai.
Ngày 04/12 vừa qua, các Runner Hà Nội đã bước vào
buổi học đầu tiên về “Quản lý Scope dự án” bao gồm các
kiến thức cơ bản về mục tiêu quản lý, quy trình quản lý,
kế hoạch quản lý, tạo WBS – Work Breakdown Structure (cấu trúc phân chia công việc), kiểm soát scope,…
Buổi chia sẻ diễn ra vô cùng sôi nổi với những kiến thức
lý thuyết đi kèm với những bài tập thực hành ngay tại
lớp tạo nhiều hứng thú cho người tham gia. Các Runner
tham gia thoải mái chia sẻ những tài liệu mình đã
chuẩn bị và được bác Yamazaki và các thành viên khác
góp ý xem liệu tài liệu đang sử dụng đã hợp lý và đem lại
hiệu quả trong công việc hay chưa?
Runner Ðà Nẵng và Hồ Chí Minh cũng đừng sốt ruột nhé
vì những buổi đào tạo bổ ích sẽ ghé thăm sớm thôi! Hy
vọng, thông qua khóa học, các Runner sẽ nắm vững
những nguyên tắc, phương pháp, phong cách quản lý áp
dụng phù hợp với những dự án trong thời gian tới.
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Seminar về hạ tầng, phân bổ và các dịch vụ của AWS
tại chi nhánh Hồ Chí Minh
Nhằm mục đích chia sẻ khái quát
về hạ tầng và phân bổ của AWS,
demo hướng dẫn và giải thích các
dịch vụ của AWS mà chi nhánh Hồ
Chí Minh thường sử dụng (EC2,
S3, RDS, IAM, SNS, SES,...), ngày
22/11 vừa qua đã diễn ra buổi
Seminar dành cho các Runner
đang quan tâm, muốn tìm hiểu về
AWS. Dưới sự dẫn dắt của anh
Nguyễn Phú An (BA), các bạn trẻ
có thêm nhiều kiến thức mới và bổ
ích. Amazon Web Services (AWS)
là nền tảng dịch vụ công nghệ
thông tin điện toán đám mây toàn
diện và được sử dụng rộng rãi

nhất, cung cấp trên 165 dịch vụ
đầy đủ tính năng từ các trung tâm
dữ liệu trên toàn thế giới, với các
dịch vụ cho thuê máy chủ, lưu trữ

cơ sở dữ liệu, hạ tầng mạng, phân
phối nội dung và nhiều giải pháp
phần mềm khác.

Sức hút nổi bật của bộ 3 siêu phẩm tại Vietnam
Martech Conference & Expo 2019
Vào ngày 07/12 vừa qua tại khách
sạn Daewoo (Kim Mã, Hà Nội),
GMO-Z.com RUNSYSTEM tiếp tục
giới thiệu tới quan khách những giải
pháp công nghệ hữu ích nhằm thúc
đẩy hiệu quả marketing cho doanh
nghiệp trong khuôn khổ hội nghị
Vietnam Martech Conference &
Expo 2019. Sự kiện là dịp để các
doanh nghiệp Việt Nam, các nhà
tiếp thị hiện đại tiếp cận những
công nghệ hỗ trợ hoạt động
Marketing, bán hàng mới nhất và
hiệu quả nhất trên thị trường.
Tại sự kiện lần này, Công ty đã đem
đến bộ 3 giải pháp ứng dụng công
nghệ mới là SmartStore CameraAI,
SmartOCR, SmartRPA. Gian hàng
đã thu hút được đông đảo khách
tham quan với những hiệu quả vượt
trội mà các sản phẩm đem lại cho
hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Trong đó, SmartStore
CameraAI là giải pháp ứng dụng trí
tuệ nhân tạo (AI) nhận diện khách
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hàng thông qua gương mặt áp dụng
cho việc quản lý khách hàng theo
chuỗi điểm bán và phân tích chiến
lược Marketing. SmartOCR giúp
nhận dạng, chuyển đổi các ký tự
(chữ viết tay – chữ in) từ dữ liệu hình
ảnh sang dữ liệu số. Và SmartRPA,
một công cụ tự động hóa các
nghiệp vụ ứng dụng công nghệ
Robotics Process Automation tiết
kiệm thời gian, chi phí và nâng cao
hiệu suất cho doanh nghiệp.
Trước đó, vào tháng 04/2019 vừa
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qua tại TP. Hồ Chí Minh,
GMO-Z.com RUNSYSTEM cũng đã
tham gia giới thiệu các sản phẩm
của mình tại Vietnam Martech.
Dường như, Martech đã trở thành
một “sân chơi” quen thuộc, nơi mà
Công ty có thể học hỏi cũng như đưa
gần hơn sản phẩm tới những khách
hàng mục tiêu trong lĩnh vực
Marketing.

3600 SMILE

Giới thiệu giải pháp dành cho doanh nghiệp tại
KeieiJuku Vietnam 2019
Ngày 15/11/2019 vừa qua, tại khách
sạn JW Marriott (Hà Nội),
GMO-Z.com RUNSYSTEM là một
trong những nhà tài trợ đồng hành
với Lễ kỷ niệm 10 năm chương trình
đào tạo Quản trị kinh doanh cao
cấp Keieijuku tại Việt nam. Trong
khuôn khổ chương trình, GMOZ.com RUNSYSTEM đã thực hiện
Lễ ký kết hợp tác chiến lược với
Công ty CP XNK TM Ðài Linh - một
doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực
nhập khẩu và phân phối mỹ phẩm
tại thị trường Việt Nam. Theo thỏa
thuận, GMO-Z.com RUNSYSTEM
sẽ cung cấp, 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 xuất nhập hàng
hóa, đồng thời nâng cao hiệu quả

quản lý cho Công ty Ðài Linh. Ðồng
thời, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã
giới thiệu tới các quan khách tham
dự sự kiện các sản phẩm, giải pháp
công nghệ phục vụ cho việc quản trị

doanh nghiệp như Odoo - Bộ công
cụ Quản trị nguồn lực doanh nghiệp
(ERP) và SaleFie - Giải pháp quản lý
bán hàng tại thực địa qua ứng dụng
di động.

“Quẩy banh nóc” với Teambuilding miệt vườn siêu
“chất” của Chi nhánh Hồ Chí Minh
Ngày 02/12/2019, Runners Chi
nhánh Hồ Chí Minh vừa có chuyến
Teambuilding vi vu về miệt vườn xứ
dừa - Bến Tre. Tại đây, mỗi Runner
đã được hóa thân thành những bác
nông dân chân chất, thỏa sức hò
hét, cười “banh nóc” khi tham gia
các trò chơi dân dã hết sức thú vị
như: bịt mắt bắt vịt, tát mương bắt
cá, đi qua cầu dây treo, đạp xe cân
bằng, đua xuồng hay trò chơi cầu
lắc "huyền thoại". Không chỉ vậy,
chuyến đi còn “khai quật” thêm
được nhiều giọng ca “tiềm ẩn” hứa
hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ trên sân
khấu trong các sự kiện sắp tới của
Chi nhánh. Sau những chuỗi ngày
làm việc căng thẳng thì chuyến vi

vu về với miệt vườn này thực sự là
liều “doping tinh thần” cho anh em
Hồ Chí Minh, vừa tạo cảm giác

hứng khởi, vừa là cơ hội gắn kết
mọi người với nhau.
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Bùng nổ hứng khởi trên đường chạy Mottainai Run 2019
Sáng ngày 08/12/2019, "đội quân" nhà GMO-Z.com
RUNSYSTEM với gần 40 Runner đã có cuộc đổ bộ tại
Mottainai Run 2019 - Giải chạy cộng đồng nằm trong
chuỗi hoạt động
“Mottainai: Trao yêu
thương - Nhận hạnh
phúc” nhằm gây quỹ
từ thiện vì an toàn
giao thông cho phụ nữ và trẻ em do Báo Phụ nữ Việt
Nam tổ chức thường niên. Ðây là năm thứ 2
GMO-Z.com RUNSYSTEM được đồng hành với chuỗi

hoạt động mang nghĩa cử cao đẹp này. Vượt qua cái
lạnh tê tái của Hà Nội sớm mùa đông, 40 Runner, bao
gồm cả những Runner nhí đầy hứng khởi tham gia
đường chạy quanh Hồ Gươm
(Happy Run: 1 vòng hoặc Color
Run: 3 vòng). Mỗi cá nhân tham
gia Mottainai Run 2019 đã góp
phần ủng hộ 100.000 VNÐ vào
Quỹ từ thiện “Mottainai - Vì trẻ em bị tai nạn giao
thông”. Cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các Runner
với những hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa.

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
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khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên toàn công ty

Sáng ngày 3/12 và 5/12, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã
phối hợp với Bệnh viện đa khoa An Việt tổ chức khám
sức khỏe định kỳ cho toàn thể nhân viên công ty tại trụ
sở Hà Nội. Ðây là một trong những hoạt động thường
niên của GMO-Z.com RUNSYSTEM thể hiện sự quan
tâm của Ban Lãnh đạo đến đời sống, sức khỏe của
Runners, đồng thời là một điểm sáng trong hoạt động
xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty.
Trong kỳ khám sức khỏe năm nay, các Runner được
khám tổng quát: Chụp X-Quang tim phổi, Siêu âm ổ
bụng, Siêu âm tuyến giáp, Khám mắt, tai - mũi - họng,
răng hàm mặt, Xét nghiệm máu, Chức năng thận,
chức năng gan, nước tiểu,…để phát hiện kịp thời một
số bệnh nếu có và có biện pháp chữa trị dứt điểm. Các
Runner tại Chi nhánh Ðà Nẵng và Hồ Chí Minh cũng sẽ
được nhận "món quà sức khỏe" từ công ty trong tháng
12 này nhé! Chúc các Runner luôn dồi dào sức khỏe,
tràn đầy năng lượng để tiếp tục cống hiến cho công ty
trong những chặng đường tiếp theo.
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Hà Nội: Ðại thắng tại Ocean Park Got Talent 2019

Ngày 16/11/2019 vừa qua, các Runner trụ sở Hà Nội
đã tham gia cuộc thi Ocean Park Got Talent do tòa
nhà tổ chức và mang về những chiến thắng làm nức
lòng “người hâm mộ” cũng như để lại dấu ấn đặc biệt
tại cuộc thi. Tiết mục “Con cò” được thể hiện bởi chất
giọng cao và khỏe của Runner Hoàng Thắng (AI team)
kết hợp cùng nhóm múa phụ họa đã để lại ấn tượng
khó quên trong lòng người xem xuất sắc giành giải Nhì
chung cuộc.
Mang âm hưởng chầu văn, không kém phần ma mị,
tiết mục “Cô đôi thượng ngàn” của giọng ca Lê Bắc
(IID) “chễm chệ” tại vị trí thứ ba.
Tiết mục đơn ca “One day” - bản tình ca ballad của cô
gái Bích Phương (IID) lại như gửi trọn cả tâm tư, nỗi
lòng của người con gái dành cho người mình yêu đã
khiến không ít khán giả phải lặng người lắng nghe.
Dù thời gian gấp cùng khối lượng công việc, các
Runner chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa, thời gian
rảnh lúc tan ca để gấp rút tập luyện với nhau nhưng
các thí sinh đã vô cùng xuất sắc và mang đến những
phần trình diễn không thể nào tuyệt vời hơn.

Mọi đóng góp thông tin xin gửi về địa chỉ pr@runsystem.net
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Dự án chuyện chưa kể

Novel Drama Game All

Hệ thống web tự tạo game truyện cổ tích của riêng mình
Thực hiện: Ngân Hà

Nếu bạn đang có một ý tưởng nào đó cho tựa game của riêng mình, nhưng vì không có các kiến thức về
lập trình và đồ họa nên chưa thể thực hiện được ý tưởng này? Giờ đây mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất
nhiều với Novel Drama Game All - Hệ thống web cho phép bất kỳ ai cũng có thể tự tạo game về truyện
cổ tích của riêng mình. Ðây là dự án “khó nhằn” khiến anh Võ Văn Ðức (Project Manager) cùng các anh
em Chi nhánh Ðà Nẵng đã phải “lao tâm khổ tứ” ròng rã suốt 6 tháng trời.
Bước đầu nhận yêu cầu từ một công ty Nhật Bản vào tháng 05/2019, anh Võ Văn Ðức (PM) cùng các anh
em trong nhóm khá lo lắng vì đây là lần đầu bắt tay vào một dự án game, cả nhóm chưa có nhiều kinh
nghiệm trong lĩnh vực mới mẻ này. Dự án được tiếp quản bởi nhóm dự án thuộc Chi nhánh Ðà Nẵng gồm
13 thành viên: Võ Văn Ðức (PM), Tô Trần Phương (BrSE), Hoàng Trọng Nghĩa (PG), Phan Quốc Trọng (PG),
Nguyễn Ðăng Tĩnh (PG), Hà Tuấn Kiệt (PG), Vũ Ngọc Quyền (PG), Hứa Minh Thành (PG), Nguyễn Phạm
Hoàn Ðức Tri (QC), Phan Hùng Cường (PG), Lê Diên Thanh Bình (Comtor), Lê Thị Ngọc Ánh (QC) và Phan
Thị Oanh (QA).
Novel Drama Game All là một hệ thống web cho phép người dùng (admin) tự thiết kế game về truyện cổ
tích với những nhân vật, hình ảnh, hành động, nhạc nền vô cùng sống động giúp người sử dụng cảm thấy
thú vị, không nhàm chán. Sau khi hoàn tất thiết kế game trên web, người dùng có thể cài đặt game trên
các thiết bị di động và tự trải nghiệm trò chơi do mình thiết kế hoặc tương tác mua bán các game.
Dự án được lập trình bằng ngôn ngữ PHP, Angular, Ionic và cordova. Những ngày đầu quả thật là chuỗi
ngày khó khăn với những “tay mơ” về lĩnh vực game. Phần mà anh em tự tin nhất lúc ấy có lẽ là mảng
web back-end làm với PHP. Nhóm dự án đã phải mất ăn mất ngủ không ít đêm khi gặp phải những bug
đau não như lỗi version giữa các hệ thống tương tác, SDK của các mạng xã hội hay tìm cách liên kết giữa
các hệ thống với nhau sao cho mượt mà và đảm bảo tốt về bảo mật. Chưa kể đến việc spec thay đổi liên
tục làm các chàng trai dev xoay như chong chóng để chạy theo ý khách hàng. Bước vào giai đoạn căng
thẳng, anh em trong nhóm phải thường nói chuyện, “cà khịa” nhau để lấy tinh thần code tiếp. Những
ngày deadline “dí” là những ngày anh em cùng nhau OT tới gần 9, 10 giờ đêm, đỉnh điểm có Runner

11

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

Dự
Dựán
ánchuyện
chuyệnchưa
chưakể
kể

Hoàng Trọng Nghĩa đảm nhận phần khó nhất của dự án đã phải thức đến tận 4 giờ sáng để code. “Giờ
nhắc đến dự án Novel Drama là nó sợ luôn rồi! – anh Ðức hài hước chia sẻ.
Dù vấp phải muôn vàn khó khăn nhưng các chàng trai Chi nhánh Ðà Nẵng luôn trong tâm thế làm việc
hơn 100% công suất để kịp deadline bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Anh em trong nhóm đã cùng
nhau tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu về game, tự đào tạo lẫn nhau để khỏi bỡ ngỡ trước những kiến thức
lần đầu được tiếp cận. Tuy giai đoạn đầu phát sinh khá nhiều bug nhưng càng về sau, chất lượng dự án
càng được cải thiện, nâng cao hơn rất nhiều. Ðể đạt được điều này, anh Ðức cùng các thành viên đã ngồi
lại với nhau để thống nhất lại những mục nào cần triển khai ngang, mục nào cần thay đổi, bởi vậy mà tỷ
lệ bug giai đoạn sau khi team thực hiện triển khai ngang giảm đi rõ rệt. Những nỗ lực của các thành viên
cuối cùng cũng đã thu về kết quả xứng đáng khi dự án kịp bàn giao cho khách hàng vào 14/11/2019 vừa
qua và nhận được những feedback tích cực.
Chúc mừng thành công của anh ÐứcVV và nhóm dự án Novel Drama Game All. Mong rằng các thành viên
sẽ tiếp tục giữ được ngọn lửa nhiệt huyết và khát khao cống hiến của mình để tiếp tục gặt hái thêm nhiều
dự án “ngon” về cho Chi nhánh Ðà Nẵng.
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Sao Sáng

NGUYỄN TÂM PHÚ

Chàng Leader năng động,
nhiệt huyết của Team Ruby Ðà Nẵng
Thực hiện: Thu Thủy

Họ và Tên:
Sinh nhật:
Cung hoàng đạo:
Tình trạng quan hệ:
Thời gian gia nhập mái nhà GMO:

Nguyễn Tâm Phú
5/4/1992
Bạch Dương
Hoa đã có chủ
3 năm

Từng đạt danh hiệu Leader có phong cách lãnh đạo hiệu quả nhất năm 2018, anh Nguyễn Tâm Phú là mảnh
ghép không thể thiếu của Team Ruby. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài “bảnh trai” và có phần hiền lành, Phú còn là
một leader cá tính, quyết đoán trong công việc nhưng lại rất mực quan tâm và thấu hiểu tới từng thành viên
trong team mình.
Không chỉ tâm huyết trong công việc, anh chàng này còn cực kì năng nổ trong các sự kiện lớn nhỏ của công ty
khi từng đảm đương nhiều vị trí khác nhau trong Ban Tổ chức. Hãy cùng Smile Express trò chuyện và tìm hiểu
về chàng Leader đặc biệt này nhé!

PV: Chào anh Phú, anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người cùng biết được không?
PhúNT: Mình là Phú, sinh năm 1992 và đã lập gia đình. Hiện tại mình đang là Leader Team Ruby tại Chi nhánh
Ðà Nẵng.
PV: Ðược biết trong năm 2018 anh đã xuất sắc đạt danh hiệu Leader có phong cách lãnh đạo hiệu quả nhất,
anh có thể chia sẻ bí quyết quản lý của mình được không ?
PhúNT: Trước khi lên Leader để quản lý team thì mình cũng từng là 1 developer nên mình cũng hiểu rõ được
các bạn trong team như thế nào. Bí quyết lớn nhất mình nghĩ là team đã hình thành được một văn hoá riêng, khi
làm việc với nhau anh em trong team rất thoải mái trong mọi vấn đề liên quan đến dự án cũng như ngoài dự án.
PV: Cơ duyên nào đưa anh gia nhập mái nhà GMO-Z.com RUNSYSTEM?
PhúNT: Thực sự trước đây, mình chưa biết đến GMO-Z.com RUNSYSTEM. Chính anh ÐứcVV là người đã “chèo
kéo” mình sang đây. Mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh ấy.
PV: Anh có thể chia sẻ rõ hơn một chút về những khó khăn mà anh gặp phải trong vai trò quản lý?
PhúNT: Làm quản lý một team đúng thật là không đơn giản bởi các thành viên không phải ai cũng như ai, nhất
là một team với các thành viên có cá tính mạnh. Tuy nhiên cũng may mắn là mình hiểu tính cách của từng bạn
nên cũng giảm bớt phần nào khó khăn trong việc quản lý.
PV: Anh có thể chia sẻ thêm một chút về công việc của mình được không? Từ khi gia nhập GMO-Z.com
RUNSYSTEM anh có nhớ mình đã thực hiện bao nhiêu dự án và đâu là dự án mà anh tâm đắc hay nhớ nhất?
PhúNT: Từ khi vào Công ty mình đã tham gia khoảng hơn 10 dự án. GBC là dự án mình thấy hay và học hỏi được
nhiều nhất. Ðây là một hệ thống lớn quản lý về điện. Hệ thống này có nghiệp vụ rất phức tạp, áp dụng nhiều kỹ
thuật khó. Ðây cũng là dự án đầu tiên khi mình vào GMO, thành ra nhiều thứ còn bỡ ngỡ.
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Sao Sáng
PV: Khi thực hiện Dự án GBC anh và đồng đội gặp những khó khăn như thế nào và mọi người đã làm thế nào
để vượt qua khó khăn đó ạ?
PhúNT: Ðó là 1 hệ thống lớn phải sử dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật. Do team chưa tiếp xúc nên phải tìm hiểu
và nghiên cứu khá nhiều. Ðể thực hiện dự án này, cả team đã OT trong nhiều ngày liền, thậm chí là thiết lập kỷ
lục giờ OT ở chi nhánh Ðà Nẵng mà đến hiện tại vẫn chưa có ai phá đổ.
PV: Công việc căng thẳng là vậy, ngoài công việc anh có sở thích đặc biệt nào không? Anh thường làm gì để
cân bằng giữa sở thích và công việc?
PhúNT: Mình rất thích thể thao và có niềm đam mê đặc biệt với môn thể thao vua. Mình thường hay tụ tập bạn
bè cuối tuần để xem bóng đá Ngoại Hạng Anh.
Ngoài ra, mình cũng rất thích chơi game mobile. Mình thích trải nghiệm hơn là "cày" một thể loại nào đó. Hiện
tại mình đang chơi Auto Chess mobile, cứ rảnh rỗi là mình chơi 1-2 ván trước khi đi ngủ để refresh bản thân rất
hiệu quả.
Bên cạnh đó mình cũng từng là một thành viên vô cùng năng nổ trong Ban Tổ chức các sự kiện của công ty. Từ
đội hậu cần cho đến ứng viên tranh giải văn nghệ mình đều đã kinh qua. Tuy nhiên, thời gian gần đây mình ít
tham gia hơn để nhường sân chơi cho các bạn trẻ năng động hơn đảm nhiệm.
PV: Trong thời gian vừa qua, anh thấy ấn tượng với sự kiện nào nhất?
PhúNT: Nổi bật nhất thì phải kể đến Year End Party, dù chỉ góp một phần công sức giúp mọi người cùng tổ chức
ra bữa tiệc cuối năm nhưng mình vẫn cảm thấy rất vui vì đã mang đến những tiếng cười, những bất ngờ nhỏ dành
cho toàn Chi nhánh vào dịp Tết Nguyên đán.
PV: Theo anh đâu là 3 từ miêu tả chính xác nhất về các Runner chi nhánh Ðà Nẵng?
PhúNT: Mình nghĩ là trẻ trung, năng động và nhiệt huyết.
PV: Câu hỏi cuối cùng dành cho anh. Chỉ hơn 1 tháng nữa thôi là sẽ bước sang năm mới 2020, anh muốn gửi
lời chúc hay lời nhắn nhủ gì tới những người đồng nghiệp của mình không ạ?
PhúNT: Mình muốn chúc các bạn sang năm mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc mọi người
luôn phát huy, giữ vững phong độ để cống hiến cho ngôi nhà chung GMO.
Cảm ơn anh đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay, chúc anh thật nhiều sức khỏe để tiếp tục “chèo lái”
Team Ruby gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!

NHẬN XÉT CỦA ÐỒNG NGHIỆP
Hồ Thị Sương (Admin)
Trong mắt mọi người thì mình không biết nhưng đối với mình Phú là một người rất vui tính
nhưng cũng quyết đoán và bình tĩnh trong công việc, có cá tính riêng và đặc biệt rất quan tâm
đến các thành viên trong team. Ðối với Team Ruby Phú chính là “tinh thần sống” của nhóm đó
nha!!
Oanh Lê (Team Ruby)
Anh Phú là một Leader hoàn hảo, trong công việc anh Phú là một người nghiêm túc, có trách
nhiệm, tận tâm còn lúc ăn chơi thì cũng hết mình, nhiệt tình và cực kì vui tính. Ðối với các thành
viên trong Team Ruby, anh Phú luôn sẵn lòng hỗ trợ, giúp đỡ và tạo điều kiện hết sức có thể để
các thành viên thoải mái thể hiện khả năng của bản thân, phát triển tốt trong công việc.
Lê Chí Nguyên (Team Ruby)
Trong team, anh Phú là người giỏi chuyên môn, nhiệt tình và luôn sẵn sàng support, lắng nghe
ý kiến của mọi người trong team.
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GMO trong tôi là...

LỜI TỰA CỦA BAN BIÊN TẬP:
Công ty - nơi chúng ta 8 tiếng mỗi ngày, đôi khi là hơn cả như vậy. Bên cạnh mức lương hấp dẫn, môi trường,
đồng nghiệp, không gian làm việc đều là những yếu tố sẽ quyết định sự gắn bó của mỗi người với một công
việc. Vậy điều gì sẽ khiến nơi làm việc trở thành ngôi nhà thứ 2 mà chúng ta gắn bó? GMO trong mỗi thành
viên là gì? Chuyên mục “mới toanh” GMO trong tôi là ra mắt lần đầu tiên sẽ giới thiệu tới độc giả những dòng
tâm sự của các thành viên đang ngày đêm gắn bó và cùng nhau xây dựng mái nhà chung GMO. Mời độc giả
cùng lắng nghe vài lời chia sẻ cảm nhận về GMO-Z.com RUNSYSTEM trong mắt của cô Admin nhỏ nhắn Lê
Phương Dung – Một mảnh ghép dễ thương của chi nhánh Ðà Nẵng trong số Smile Express lần này nhé!
Ban Biên tập rất mong sẽ tiếp tục nhận được nhiều bài viết của các Runner. Rất nhiều những món quà xinh
xắn từ Smile Express đang chờ đón các độc giả của chúng ta đó.

GMO-Z.com RUNSYSTEM
Nơi đây tôi trưởng thành

May mắn sau khi vừa tốt nghiệp, một cô sinh viên vừa
tốt nghiệp còn chân ướt chân ráo như tôi được nhận
vào công ty làm việc với vị trí Fresher Admin. Những
ngày đầu tiên của tháng 6, tôi chính thức được làm
nhân viên của công ty GMO-Z.com RUNSYSTEM làm
việc với vị trí Fresher Admin. Ngày đầu đi làm, cái tôi
nhận được chính là những nụ cười và sự quan tâm
của các anh chị đồng nghiệp. Ðặc biệt, tôi cực kì ấn
tượng với Buddy & Me, tôi cảm thấy mình được chào
đón hơn và đó cũng là cơ hội để tôi giao lưu và kết bạn
cùng mọi người.
Bản thân tôi mới ra trường, kinh nghiệm về lĩnh vực
này với tôi dường như là số 0 tròn trịa và tôi biết bản
thân cần phải học hỏi nhiều hơn để trau dồi thêm
kiến thức cũng như kĩ năng của mình trong công việc,
hoàn thiện bản thân. May mắn sao, tôi đã gặp một
người chị, người đã luôn nhiệt tình giúp đỡ tôi, lúc
khó khăn chị luôn sẵn sàng hỗ trợ và chỉ tôi cách để
làm việc tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Và nhờ sự giúp
đỡ đó, từ vị trí Fresher vươn lên nhân viên thử việc và
bây giờ tôi đã được trở thành một thành viên chính
thức của mái nhà RUN.
Người ta luôn bảo: “Muốn thành công, phải chọn
được đúng nghề, đúng việc và đúng người lãnh đạo”.
Sếp tôi, một người rất ấm áp, thân thiện với nhân
viên, tuy trong công việc thì rất nghiêm túc, chỉn
chu nhưng sau những giờ làm việc thì anh rất thoải
mái, vui vẻ, quan tâm đến mọi người. Anh là một
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người sếp mà tôi từng ao ước mình sẽ được dẫn dắt
khi đi làm. Tuyệt vời hơn nữa khi tôi được sống và
làm việc tại một mái nhà mà ai ai cũng vui vẻ, thân
thiện giúp đỡ lẫn nhau. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi
mỗi giờ ăn trưa, chúng tôi được cùng nhau ngồi
thưởng thức món ăn và kể cho nhau nghe những câu
chuyện thú vị mà ai nấy cũng phì cười, tiếp thêm
năng lượng cho buổi làm việc tiếp theo. Mặc dù công
việc ai nấy đều rất bận rộn nhưng nếu lúc nào đó
rảnh rỗi thì đều sẵn sàng cùng góp sức giúp Admin
có thể hoàn thành một sự kiện nào đó tốt hơn và đó
chính là một trong những điều mà tôi vô cùng trân
quý khi làm việc tại đây.
Ðược làm việc ở GMO-Z.com RUNSYSTEM là một
điều may mắn đối với tôi nhưng lại càng may mắn
hơn khi được là đồng nghiệp với các anh/chị/em ở
mái nhà chung GMO Ðà Nẵng. Nơi đây, tôi đã học
được rất nhiều thứ từ công việc đến trong cuộc sống.
Tôi bây giờ và tôi của 5 tháng về trước đã trưởng
thành hơn rất nhiều, và sự trưởng thành mà tôi có
được chính là nhờ gia đình này.
Cảm ơn GMO đã tạo điều kiện cho tôi làm việc tại đây
và giúp đỡ bổ trợ cho tôi những kiến thức chuyên môn
để hoàn thành tốt công việc tôi đang đảm nhiệm.
Cảm ơn tất cả những đồng nghiệp đã cho tôi một cảm
giác như sống trong gia đình của chính mình.
Cảm ơn mọi người, cảm ơn vì tất cả.
Tác giả: Lê Phương Dung - Admin CN Ðà Nẵng
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Sắp tới có gì HOT?

Chuyến xe CHở tình thương “Thắp sáng nụ cười vùng
cao 2020” trở lại rồi đây!
Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách,
cứ mỗi dịp tết đến xuân về, chuyến xe chứa đầy tình
thương của các thành viên nhà Run lại rục rịch lăn
bánh. Và điểm đến của năm nay là cụm trường Tiểu
học & THCS Suối Bau – xã Suối Bau – Huyện Phù Yên
– tỉnh Sơn La.
Suối Bau - một xã nghèo thuộc huyện Phù Yên, tỉnh
Sơn La phía Bắc nước ta, là một nơi mà quanh năm trẻ
em chỉ biết làm bạn với sương mù, mây và gió. Trường
Tiểu học & THCS Suối Bau nằm ở trên đỉnh núi cheo
leo, phía dưới là vực sâu, mây mù bao phủ cả ngày.
Ðiểm trường với 100% số học sinh là dân tộc Mông có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí còn thấp
với các hủ tục lề thói khó thay đổi.
“Trường mình có nhà vệ sinh không?” - một câu hỏi
rất đời thường, và mọi người ở Hà Nội hay nhiều tỉnh
đồng bằng khác sẽ bật cười, nhưng với các em nhỏ tại
trường TH & THCS Suối Bau thì thật khó để trả lời! Cả
2 cấp học Tiểu học và THCS của trường hiện đều
không có nhà vệ sinh, nhà tắm, các em và thầy cô đều
chỉ sử dụng chỗ đi vệ sinh là lán nhỏ dựng tạm bợ cheo
leo sát mép vực. Ðến mùa mưa bão, nhà vệ sinh
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thường bị gió tốc mái, nhiều em học sinh sợ, không
dám đi. Các em thường nhịn đi vệ sinh hoặc đi vệ sinh
ở bất cứ bụi rậm nào có thể. Ngay đến những nhu cầu
thiết yếu nhất của con người mà các em cũng không
có cơ hội tiếp cận được. Trong không gian ấy, thầy và
trò nơi đây vẫn hàng ngày miệt mài dưới ánh đèn tù
mù, cần mẫn, chăm chỉ theo học từng con chữ.
Từ tháng 11/2019, chương trình “Thắp sáng nụ cười
vùng cao 2020” đã chính thức được phát động và kêu
gọi những tấm lòng hảo tâm là các khách hàng, đối
tác, thành viên của Công ty cùng chung tay xây dựng
khu sinh hoạt bán trú, quà tặng hiện vật (chăn, bánh
kẹo,…) cho các bạn nhỏ với mong muốn phần nào sẻ
chia những khó khăn cùng các em. Vào ngày 14 –
15/12 này, chuyến xe đong đầy những tình thương của
mọi người sẽ được chuyển tới trực tiếp tay các bạn học
sinh tại điểm trường TH & THCS Suối Bau. Trước hết,
thay mặt đội ngũ thực hiện chương trình, xin được gửi
lời cảm ơn chân thành nhất tới các nhà hảo tâm đã
cùng chung tay sưởi ấm cho những trái tim nhỏ bé nơi
vùng cao này. Chúng ta hãy cùng chờ đón những hình
ảnh đầy nhân ái của chuyến đi nhé!

Sắp tới có gì HOT

2020 vẫy gọi: Bùng cháy với New Year Party 2020,
tại sao không?
Một năm 2019 sắp qua, một năm với những niềm vui vì
những thành tích tự hào chúng ta đã chinh phục và
cũng có những sự nuối tiếc về những gì chúng ta đã bỏ
lỡ. Ðến hẹn lại lên, trước thềm những ngày chào đón
2020, các Runner tại 3 miền tạm gác lại những công
việc bộn bề để cùng nhau quay quần bên bữa tiệc New
Year Party để cùng trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm
tươi đẹp về một năm 2019 đáng nhớ. Các Runner sẵn
sàng giấy bút, ghi chú lại vào lịch trình của mình thời
gian tổ chức tại khắp mọi miền nhé: Trụ sở Hà Nội 11/01/2020; CN Ðà Nẵng - 18/01/2020; CN Hồ Chí
Minh - 16/01/2020; CN Tokyo - 17/12/2019. Hẹn gặp
lại các Runner tại New Year Party 2020.

Hướng tới 2020 với buổi chia sẻ định hướng của
Ban Tổng Giám đốc
Muốn Công ty phát triển, đẩy mạnh hoạt động thì việc
thấm nhuần và nắm rõ định hướng phát triển của
Công ty là điều không thể thiếu đối với mỗi một thành
viên trong tổ chức. Với lý tưởng như vậy, một trong
những Kaizen đầu tiên của 2020 sẽ được thực hiện vào
tuần làm việc đầu tiên của năm mới 2020. Ngày
03/01/2020 tới đây, toàn bộ các thành viên tại Trụ sở
chính Hà Nội sẽ cùng nhau ngồi lại, lắng nghe những
chia sẻ về định hướng của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
Ðồng thời đây cũng là dịp để các thành viên được ban
lãnh đạo giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của
mình về những vấn đề xoay quanh cuộc sống làm việc
tại mái nhà Run. Cùng đếm ngược 20 ngày để chào
đón một năm 2020 đầy triển vọng sắp tới thôi nào!
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GÓC TUYỂN DỤNG
O TRÒN NHƯ QUẢ TRỨNG GÀ
Ô THÌ ÐỘI MŨ
BrSE thì APPLY ÐI!!!
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: Hồ Chí Minh, Tokyo, Fukuoka và 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.

ĐỐ VUI CÓ THƯỞNG
1001 câu hỏi về GMO-Z.com RUNSYSTEM
KẾT QUẢ KÌ TRƯỚC
Ðáp án câu hỏi: Hãy cho biết các giải pháp công nghệ số hóa 4.0 GMO-Z.com RUNSYSTEM đã giới thiệu tại
chương trình Vietnam ITO Conference 2019 là gì?
Câu trả lời: Các sản phẩm được giới thiệu tại gian hàng Vietnam ITO Conference 2019 bao gồm SmartOCR,
SmartRPA, SmartStore, ImpactTV.
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 12 này nhé!
CÂU HỎI KỲ NÀY:
Tại giải thưởng APICTA lần thứ 19 được tổ chức tại Hạ Long vào ngày 19 - 22/11 vừa qua, sản phẩm SmartOCR
đã tham gia dự thi vào những hạng mục nào?
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.
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