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Tháng 4 về, chúng ta lại cùng “đến hẹn lại lên” với Sao Khuê. Tại Sao Khuê năm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cho rằng đây là thời điểm ngành CNTT lại được trao sứ mệnh tiên phong đổi mới để nắm bắt cơ hội của cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. Trong đó, cộng đồng Doanh nghiệp phần mềm, dịch vụ CNTT nhận trọng trách 
tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số với tư duy mới, cách làm mới.

Là công ty cung cấp giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, BRAVO nhận thức rõ vai trò, 
trách nhiệm của mình trong công cuộc chuyển đổi số chung của nền kinh tế. Khi Việt Nam đã có thể “sống 
chung” được với dịch bệnh và tình hình kinh tế có nhiều tín hiệu khả quan cũng là lúc các doanh nghiệp CNTT 
nói chung và BRAVO nói riêng tích cực tham gia các chương trình với vai trò “Xung kích chuyển đổi số”.

Tháng 4 này, bên cạnh Sao Khuê, BRAVO đã có nhiều chương trình như vậy. Hãy cùng Nội san BRAVO Focus số 
này điểm lại những sự kiện nổi bật đó.

Trân trọng

Ban biên tập.

Tập san nội bộ Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
BRAVO Focus số 76 - Tháng 04/2022
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà 311-313 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN
Ban biên tập: Phòng Marketing
Email: event@bravo.com.vn

- Người BRAVO: Cán bộ Bảo hành được Khách hàng viết thư tay cảm ơn
- Bạn trẻ quân nhân và Anh chàng “demo dạo” phần mềm BRAVO
- Sao Khuê và những sứ mệnh của ngành CNTT
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TIN NỔI BẬT THÁNG 04
Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HEF) năm 2022 với chủ đề: “Kinh tế số - Động lực tăng trưởng và phát triển Thành phố 
Hồ Chí Minh trong tương lai” do Ủy ban Nhân dân TP. HCM tổ chức, đã chính thức khai mạc vào ngày 15/4/2022 vừa qua.

BRAVO tham gia Triển lãm tại Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh năm 2022

BRAVO tham gia tại Triển lãm của Diễn đàn Kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh năm 2022 với vai trò là một trong các 
Doanh nghiệp CNTT tiêu biểu tham gia vào tiến trình 
Chuyển đổi số, cung cấp Giải pháp quản trị doanh nghiệp 
(ERP-VN). Gian hàng giới thiệu về giải pháp quản trị doanh 
nghiệp của BRAVO thu hút sự chú ý của lãnh đạo các bộ, 
ban ngành cùng nhiều đại diện cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp. Thông qua buổi triển lãm, BRAVO rất tự hào được 
giới thiệu về sản phẩm phần mềm quản trị của BRAVO 
mang thương hiệu “Make in Việt Nam”.

BRAVO HN: Thưởng “nóng” CBNV Kinh doanh và Triển khai tháng 4/2022

Sáng ngày 18/04, Ban lãnh đạo công ty đã trao thưởng “nóng” cho các CBNV Kinh doanh và Kỹ thuật triển khai vì những thành 
tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, gồm có:

Khen thưởng CBNV Kinh doanh Đào Thị Ngọc Thanh 
(Trưởng phòng Kinh Doanh số 2 – Thuộc Khối Kinh doanh 
BRAVO-HN) ký kết hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO 
8R2 - Phần mềm quản lý chỉ tiêu lợi nhuận AMEBA cho Công 
ty TNHH Hal Việt Nam.
Khen thưởng nhóm CBNV kinh doanh gồm CBNV Hoàng 
Bảo Sơn và CBNV Nguyễn Anh Ngọc (thuộc Phòng Kinh 
Doanh số 1) ký kết hợp đồng cho Công ty TNHH Song Long.

Khen thưởng nhóm CBNV kinh doanh gồm CBNV Nguyễn 
Anh Ngọc và CBNV Phạm Việt Trung (thuộc Phòng Kinh 
Doanh số 1) ký kết hợp đồng cho Công ty TNHH Tập đoàn 
Xây dựng DELTA.
Khen thưởng đội dự án Kỹ thuật triển khai (thuộc phòng Kỹ 
thuật Triển khai 2) thực hiện triển khai hợp đồng cho Công 
ty TNHH Công nghiệp Chiến Thắng (Giai đoạn 1: Triển khai 
mở rộng ERP tại Nhà máy Chiến Thắng 1 và Nhà máy Chiến 
Thắng 2).

Biểu dương và ghi nhận thành tích công việc của CBNV Lê Ngọc Huyền (thuộc Phòng Bảo hành) thực hiện tốt việc hỗ trợ khách 
hàng là Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Thương mại Phạm Gia khắc phục sự cố hệ thống, và được khách hàng gửi thư cảm 
ơn.

Ngày 28/04, Ban lãnh đạo công ty đã tiếp tục trao thưởng “nóng” cho các CBNV có thành tích làm việc tốt.

Khen thưởng CBNV Kinh doanh (phòng Kinh doanh 1) ký kết 
hợp đồng cung cấp Giải pháp phần mềm ERP - BRAVO 8R2 
cho Công ty TNHH Kỹ Nghệ Phúc Anh. 

Khen thưởng đội dự án Kỹ thuật triển khai đã nỗ lực triển 
khai hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO ERP cho Công ty 
Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành (Công ty M*) (Phụ 
lục 11_Triển khai M Log, Gộp sổ trên bản Quản trị).



Talkshow cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên HTTTQL

BRAVO ký biên bản hợp tác cùng Đại học Thương Mại

Khoa HTTTKT & TMĐT - Đại học Thương Mại và Công ty Cổ 
phần phần mềm BRAVO đã hợp tác với nhau được hơn 5 năm 
qua rất nhiều chương trình ý nghĩa như: Trao học bổng, 
Talkshow định hướng nghề nghiệp, chương trình thực tập 
cho các bạn sinh viên năm cuối… Những chương trình này đã 
mang lại nhiều lợi ích cho các bạn sinh viên. 

Ngày 23/04/2021, Talkshow "Cơ hội nghề nghiệp của sinh 
viên ngành Hệ thống thông tin quản lý" là chương trình được 
thực hiện bởi Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO phối hợp 
cùng Khoa HTTTKT & TMĐT - Đại học Thương mại đã diễn ra 
thành công tốt đẹp. Thông qua chương trình, BRAVO và các 
thầy cô trong Khoa đã đưa tới cho các bạn sinh viên những 
thông tin hữu ích về ngành HTTTQL mà các bạn đang theo 
học, và cơ hội nghề nghiệp của sinh viên ngành HTTTQL sau 
khi tốt nghiệp.

Sau gần hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid, sự kiện 
lần này đánh dấu sự trở lại của các hoạt động offline quy mô 
lớn dành cho sinh viên của BRAVO. Đây không chỉ là cơ hội 
để các bạn có thể lắng nghe những chia sẻ tư vấn nghề 
nghiệp của các Anh/Chị đi trước mà còn là dịp để giao lưu 
trực tiếp, đặt câu hỏi với các CBNV đang làm việc tại BRAVO 
– một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam.

BRAVO 8R2 (ERP-VN) vinh dự nhận TOP 10 Giải thưởng Sao Khuê 2022

Sáng ngày 23/4 vừa qua, Lễ Công bố và trao Giải thưởng Sao Khuê 2022 đã được tổ chức trang trọng tại Nhà hát ca múa nhạc 
Quân đội. Buổi lễ có sự hiện diện của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, đại diện các Bộ, Ban ngành, đại diện Ban chấp hành Hiệp hội 
Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA, các doanh nghiệp phần mềm và CNTT trong cả nước.

Là năm thứ 7 tham gia chương trình, “Phần mềm BRAVO 8R2 ERP-VN” của Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO tiếp tục giữ vững 
thành tích các năm trước, xuất sắc vượt qua các vòng đánh giá và được bình chọn là sản phẩm/ giải pháp tiêu biểu của ngành 
phần mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam thuộc lĩnh vực Quản lý, điều hành tổ chức, doanh nghiệp – công nhận Giải thưởng Sao Khuê 
2022. Đặc biệt, nhờ sự nổi bật trong các tiêu chí về doanh thu cao, tăng trưởng tốt; công nghệ vượt trội, sáng tạo đột phá và tác 
động xã hội lớn, hiệu quả trên diện rộng, giải quyết bài toán bức thiết của xã hội, … “Phần mềm BRAVO 8R2 ERP-VN” đã được Hội 
đồng Chung tuyển nhất trí trao TOP 10 Giải thưởng Sao Khuê 2022.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa những hoạt động hợp tác trong 
lương lai, ngày 28/04 vừa qua,  LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP 
TÁC giữa BRAVO và Khoa HTTTKT & TMĐT đã diễn ra tốt 
đẹp. Hy vọng sau sự kiện này, những hoạt động hợp tác của 
2 bên sẽ được nâng cao và mang lại nhiều lợi ích cho các 
bạn sinh viên hơn nữa. 
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Cán bộ Bảo hành 
được Khách hàng viết thư tay cảm ơn

Ở BRAVO có rất nhiều người đã gắn bó với công ty gần 2 thập kỷ, đồng hành cùng công ty từ những ngày 
đầu còn non trẻ. Cũng có rất nhiều người BRAVO khi cuộc sống có những thay đổi, muốn đổi công việc mà 
vẫn muốn gắn với BRAVO nên chuyển các vị trí công việc khác nhau trong công ty. 

Là một cán bộ Triển khai “đời đầu” của BRAVO, cùng công ty trải qua rất 
nhiều những phiên bản phần mềm. Hiện tại, sau hơn 15 năm gắn bó với 
BRAVO, chị Huyền tìm được “bến đỗ” của mình tại phòng Bảo Hành. 

Nhắc đến chị Huyền hẳn không chỉ CBNV BRAVO Hà Nội mà rất nhiều 
đồng nghiệp trong cả nước đều ấn tượng với chị bởi làn da trắng, khuôn 
mặt tròn trẻ trung so với tuổi. Là một trong những “chị đại” của BRAVO Hà 
Nội, chị Huyền cũng là người dìu dắt rất nhiều nhân sự mới của công ty. 
Có lẽ chính vì “xuất thân” là một nhân viên triển khai có năng lực tốt và 
dày dặn kinh nghiệm nên khi đảm nhận vị trí mới tại phòng Bảo Hành, chị 
cũng luôn hoàn thành tốt công việc được giao. Nhờ tư duy lập trình tốt và 
nắm vững nghiệp vụ nên chị Huyền cũng thường xuyên được giao cho 
các hợp đồng “khoai”.

Với những người gắn bó lâu với công ty thì không chỉ có cá nhân CBNV đó 
trở thành một phần thân thiết của nơi đây, mà chính gia đình, người thân 
của họ cũng được mọi người biết đến. Với chị Ngọc Huyền cũng vậy, 
chồng và 2 cô công chúa xinh đẹp nhà chị đã quen mặt với những chuyến 
du lịch hay những buổi liên hoan của công ty. BRAVO là thế, là tổng hòa 
của nhiều gia đình nhỏ trong một gia đình lớn. 

Tại BRAVO Hà Nội, chị Lê Ngọc Huyền – Phòng Bảo Hành là một trong những người như vậy.

Để làm nên thành công của một dự án triển khai ERP thì có lẽ “công lớn” thuộc về những cán bộ Triển khai ngày đêm 
xử lý các bài toán cho khách hàng. Còn để phần mềm thật sự trở thành công cụ đắc lực giúp khách hàng quản lý 
doanh nghiệp thì việc hỗ trợ họ trong suốt quá trình sử dụng lại là điều vô cùng quan trọng. Để làm điều này đòi hỏi 
những CBNV Bảo hành phải vừa nắm vững chuyên môn nghiệp vụ vừa nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

Mới đây, hệ thống của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đầu tư và 
Thương mại Phạm Gia gặp sự cố, chị Lê Ngọc Huyền đã hết sức hỗ 
trợ giúp khách hàng xử lý sự cố, đảm bảo phần mềm được hoạt 
động xuyên suốt, khắc phục sửa lỗi phát sinh. Phó giám đốc công ty 
Phạm Gia - bà Nguyễn Thị Khánh Ly, đã gửi thư tay cảm ơn tới Công 
ty Cổ phần Phần mềm BRAVO và cán bộ kỹ thuật bảo hành của 
BRAVO trực tiếp phụ trách hợp đồng này. “Thay mặt Hệ thống phụ 
tùng ôtô Phạm Gia, trân trọng gửi lời cảm ơn tới phòng Bảo 
hành BRAVO và cá nhân em Lê Ngọc Huyền đã hỗ trợ rất nhiệt 
tình, giúp Phạm Gia khắc phục sự cố vừa qua. Phạm Gia rất lấy 
làm cảm kích! Xin chân thành cảm ơn!”. – Trích thư khách hàng.

Để tạo nên thương hiệu của một doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam thì trong suốt hơn 22 năm qua, những CBNV 
vững chuyên môn và trách nhiệm trong công việc của BRAVO đã góp phần xây dựng nên uy tín thương hiệu đó. 
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Bạn trẻ quân nhân và 
Anh chàng “demo dạo” phần mềm BRAVO

Ngày 15/04/2022 vừa qua, BRAVO tham gia Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (HEF) năm 2022 với 
chủ đề: “Kinh tế số - Động lực tăng trưởng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai”, đây là sự 
kiện do Ủy ban Nhân dân TP. HCM tổ chức. Mình vinh dự được cùng CBNV khác đón tiếp khách đến tham 
quan gian hàng triển lãm của Công ty.

Ngoài các phiên tham luận, trình bày của các diễn giả trong và ngoài nước về 
các chủ đề như: tầm nhìn, chính sách phát triển kinh tế số cho thành phố hay 
các giải pháp cụ thể chuyển đổi số cho doanh nghiệp… thì sự kiện còn có sự 
góp mặt của các doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam hiện nay đến trưng 
bày tại triển lãm, trong đó có BRAVO. Thật vinh dự và tự hào khi BRAVO là đơn vị 
duy nhất cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tổng thể ERP.

Với tính chất quan trọng của sự kiện nên an ninh được thắt chặt nhờ sự hỗ trợ 
của đội ngũ quân đội. 

Sau một ngày làm việc dài với rất nhiều quan khách đến thăm gian hàng, tìm 
hiểu về sản phẩm của công ty, thì cuối ngày một “chú bộ đội” mặc bộ quân 
phục chỉnh tề đeo thẻ “An ninh” đến thăm gian hàng của BRAVO.
 

Ban đầu, mình cũng không chú ý đến nhiều vì bạn không phải là đối tượng khách hàng cần giới thiệu về phần mềm 
quản lý doanh nghiệp bên mình. Nhưng một câu nói chân thật của bạn làm mình thực sự chú ý: "Anh ơi, cho em hỏi 
chút, em đang tìm hiểu về công ty mình để ứng tuyển công việc mới đó anh. Vì em cũng sắp xuất ngũ rồi nên cũng 
muốn tìm kiếm một công việc đi làm”. Ý không hoàn chỉnh, câu nói có nhiều quãng ngập ngừng, nhưng sâu bên trong 
mình cảm nhận được sự chân thành rất lớn trong từng câu chữ. 

Nhìn bạn, lặng đi trong vài giây, mình nhớ lại mình cách đây khoảng 7-8 năm. Lúc còn những năm cuối đại học, cũng 
mù mờ về việc ra trường sẽ làm gì? Và rồi thấy bạn thật may mắn khi tìm thấy niềm yêu thích với CNTT, với chuyển đổi 
số và phần mềm sớm như vậy. Mình giới thiệu về các phòng ban trong văn phòng BRAVO Hồ Chí Minh hiện tại và cách 
thức tuyển dụng của BRAVO với hy vọng rằng, ngọn lửa với ngành CNTT của bạn sẽ không bao giờ tắt. Và thật tuyệt 
nếu một ngày nào đó được làm việc cùng một đồng nghiệp như bạn. 

Nhìn bộ dạng và cách nói chuyện có phần rụt rè, không 
gãy gọn của bạn, mình cũng đáp lại bằng cách gửi bạn bộ 
tài liệu và giới thiệu về BRAVO. Bạn chia sẻ thêm: "Lúc 
trước em có làm cho một bên cung cấp Hóa đơn điện tử, 
em làm bên bộ phận chăm sóc khách hàng. Em cũng 
nghĩ là mình làm việc được trong các công ty công 
nghệ, chuyển đổi số. Hiện tại còn vài tháng nữa là em 
cũng xuất ngũ rồi, em công tác bên ban thông tin liên 
lạc". Vẫn dáng vẻ rụt rè đó nhưng khi nói đến chuyên môn, 
mình thấy mắt bạn sáng lên niềm đam mê với ngành. 

Tuổi trẻ ai cũng sẽ có những thời điểm “không biết con đường phía trước cần đi như thế nào”, nhưng nếu có đam 
mê “dẫn lối” chắc chắn các bạn sẽ đi đúng đường.  Chúc cho bạn trẻ quân nhân cũng như các bạn trẻ có đam mê và 
yêu thích với công việc ngành CNTT sẽ may mắn tìm được môi trường phù hợp. Chúc các bạn sẽ vững tin, không 
ngại khó khăn để rèn luyện, học tập.

Nguyễn Dương Thái – Khối Kinh Doanh BRAVO Hồ Chí Minh



Sao Khuê và những sứ mệnh của ngành CNTT
Chương trình Sao Khuê là hoạt 
động đánh giá chuyên môn tin 
cậy, uy tín nhất của ngành phần 
mềm và dịch vụ công nghệ thông 
tin (CNTT) Việt Nam. Chương 
trình bình chọn và công nhận các 
sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, uy tín 
hàng đầu của do Hiệp hội Phần 
mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam 
(VINASA) tổ chức hàng năm, bắt 
đầu từ năm 2003. Các sản phẩm, 
dịch vụ được trao giải thưởng Sao 
Khuê có chất lượng, hiệu quả 
vượt trội luôn được khách hàng 
tin tưởng, lựa chọn, tạo được lợi 
thế cạnh tranh trên thị trường.

Sau 18 năm triển khai, giải 
thưởng Sao Khuê đã được trao 
cho hàng nghìn lượt sản phẩm, 
giải pháp phần mềm và dịch vụ 
CNTT xuất sắc của các doanh 
nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, mỗi 
năm Sao Khuê luôn mang trong 
mình một sứ mệnh của ngành 
CNTT. Cùng điểm lại những “sứ 
mệnh” đó, là nguồn truyền động 
lực cho các doanh nghiệp CNTT, 
qua các năm nhé.

Nắm bắt xu hướng phát triển của 
ngành CNTT tại Việt Nam và trên 
thế giới, hiện thực hóa Nghị quyết 
Đại hội Đảng XIII và Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia của Thủ 
tướng Chính phủ, giải thưởng Sao 
Khuê 2021 có thông điệp “Thúc đẩy 
nền tảng giải pháp số – Tiên phong 
phát triển các hệ sinh thái số”, 
nhằm khuyến khích các doanh 
nghiệp CNTT tiên phong đầu tư 
phát triển các nền tảng số kết hợp 
cùng các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ, giải pháp số, nhanh chóng 
tạo dựng các hệ sinh thái số cho 
Việt Nam.

Giải thưởng Sao Khuê 2019 với tinh 
thần thúc đẩy chuyển đổi số, không 
chỉ là xu thế công nghệ, mà là sự 
thay đổi một cách toàn diện cả 03 
yếu tố: Công nghệ, kinh doanh và 
con người

Với những sứ mệnh to lớn của 
ngành, giải thưởng danh giá Sao 
Khuê đã, đang và sẽ tiếp tục “chắp 
cánh” cho những thương hiệu 
CNTT Việt phát triển nhanh và 
mạnh hơn trong tương lai.

Để phù hợp với xu thế phát triển 
chung của ngành và thế giới, đồng 
thời chuẩn hóa hệ thống tiêu chí và 
quy trình tổ chức theo chuẩn của 
giải thưởng quốc tế, khẩu hiệu của 
Giải thưởng Sao Khuê 2020 được 
lựa chọn là “Chia sẻ và Kết nối”; tên 
thương mại quốc tế của danh hiệu 
là “Vietnam ICT Excellence” để giải 
thưởng dễ dàng lan tỏa hơn trên 
phạm vi toàn cầu.

Thực hiện chiến lược “Make in 
Vietnam” của Bộ Thông tin và 
Truyền thông, với vai trò tiên phong 
“Xung kích chuyển đổi số”, Sao 
Khuê sẽ tiếp tục sứ mệnh quảng bá, 
xây dựng thương hiệu cho ngành 
phần mềm và dịch vụ CNTT, góp 
phần định hướng thị trường, giúp 
người sử dụng lựa chọn các sản 
phẩm phần mềm, dịch vụ CNTT tốt 
nhất.

Sao Khuê 2022

Sao Khuê 2021

Sao Khuê 2020

Sao Khuê 2019

Sao Khuê 2018
Với thông điệp ưu tiên những sản 
phẩm, giải pháp và dịch vụ công 
nghệ nghiên cứu, ứng dụng và triển 
khai những xu hướng công nghệ 
mới như: trí tuệ nhân tạo (AI), Inter-
net vạn vật (IoT), Dữ liệu lớn (Big 
Data), tự động hóa quy trình robot 
(Robotic Process Automation – 
RPA), chuỗi khối (Blockchain), thực 
tế ảo (VR), (thực tế tăng cường) AR, 
công nghệ in 3D…
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Đại dịch đã dẫn đến những sự thay đổi mang tính đột phá, trong đó có xu hướng người tiêu 
dùng thích ứng dụng kỹ thuật số và người lao động chuyển sang mô hình làm việc từ xa. Thách 
thức mà đại dịch đặt ra cho các doanh nghiệp không chỉ là duy trì năng suất thông qua các hoạt 
động được số hóa, mà còn tái tập trung vào các cơ hội mới mà số hóa mang lại. Đây là sẽ cơ hội 
lớn để các doanh nghiệp CNTT phát triển mạnh mẽ thời điểm hiện tại và cả trong tương lai.
Với vị thế trong Top những doanh nghiệp Công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam hiện nay, 
BRAVO nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm xung kích trong công cuộc chuyển đổi số của mình.

BRAVO xung kích chuyển đổi số

BRAVO chủ trương xây dựng thương hiệu dựa trên “Chất 
lượng sản phẩm” và “Chất lượng dịch vụ”. 
Công nghệ đóng vai trò then chốt trong công cuộc 
chuyển đổi số, đó chính là lý do BRAVO đầu tư để nghiên 
cứu và phát triển Công nghệ không ngừng trong những 
năm qua. Do đó, BRAVO liên tục cho ra mắt những phiên 
bản phần mềm mới với hàm lượng công nghệ cao hơn và 
sự hoàn thiện hơn về quy trình nghiệp vụ. 
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BRAVO xung kích chuyển đổi số bằng việc không ngừng nghiên cứu và ứng dụng CN mới

BRAVO xung kích chuyển đổi số bằng việc đóng góp cho ngành CNTT và cho cộng đồng

Xác định rõ sứ mệnh là không chỉ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tốt ra thị trường mà còn tham gia vào những chương 
trình ý nghĩa nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành cũng như của toàn xã hội. BRAVO thường xuyên tham gia những 
chương trình có ý nghĩa cho cộng đồng.  

BRAVO xung kích chuyển đổi số bằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng sản phẩm thì việc 
nâng cao chất lượng dịch vụ cũng là mục tiêu BRAVO 
chú trọng. Những chính sách bảo hành, bảo trì, chăm 
sóc khách hàng… luôn được BRAVO thực hiện đầy đủ và 
hoàn thiện hơn mỗi ngày để khách hàng được phục vụ 
một cách tốt nhất. Đồng thời việc thay đổi cơ cấu tổ 
chức của công ty vừa giúp BRAVO hoạt động hiệu quả 
hơn, vừa giúp quy trình cung cấp sản phẩm – dịch vụ 
đến tay khách hàng được tối ưu hơn. 

Bên cạnh đó BRAVO hỗ trợ đào tạo và định hướng nghề 
nghiệp cho sinh viên ngành CNTT tại các trường đại học 
lớn – đây sẽ là đội ngũ nhân lực trình độ cao cho thị 
trường trong tương lai.
Là doanh nghiệp nòng cốt của ngành CNTT Việt Nam, 
BRAVO luôn đặt ra cho mình trọng trách tiên phong 
trong công cuộc chuyển đổi số. Kiên định với con 
đường đã chọn, chắc chắn BRAVO sẽ thực hiện tốt sứ 
mệnh của mình. 

Thời điểm hiện tại, khi Việt Nam đã có thể sống chung với 
dịch, các hoạt động đã trở lại bình thường các hoạt động 
lại càng sôi nổi. BRAVO tham gia các chương trình dành 
cho doanh nghiệp nói chung và ngành CNTT nói riêng 
như: Diễn đàn Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2022 nhằm thúc 
đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, các chương 
trình do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam – 
VINASA tổ chức như Vietnam DX Day, Giải thưởng Sao 
Khuê, Top 10 ICT Vietnam…

Sao Khuê 2019

Sao Khuê 2018
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Phần mềm BRAVO và những công nghệ mới 
giúp khách hàng tự tin “chuyển đổi số”

Công nghệ thông tin là lĩnh vực cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, đang là xu thế phát triển của 
thế giới. Bản thân BRAVO cũng không ngừng phát triển sản phẩm “Giải pháp quản trị doanh nghiệp” ngày 
một tốt hơn, nhằm bắt kịp tốc độ phát triển CNTT và đáp ứng những yêu cầu quản lý ngày một cao hơn 
của khách hàng.
Trong thời đại CNTT phát triển như vũ bão hiện nay cùng với những ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh trong 
những năm qua thì chuyển đổi số là “nước cờ sống còn” đối với các doanh nghiệp.
Hơn 22 năm, một chặng đường chưa hẳn là quá dài đối với một doanh nghiệp. Nhưng BRAVO, đó là một 
hành trình với nhiều nỗ lực và đam mê của tất cả thành viên công ty, để theo đuổi sứ mệnh cung cấp Giải 
pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị cho các 
doanh nghiệp. BRAVO tự tin rằng: Với kinh nghiệm triển khai lâu năm cùng với những công nghệ tiên tiến 
được ứng dụng trong phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO 8R2 ERP – VN sẽ giúp cho các 
khách hàng của BRAVO tự tin trong công cuộc chuyển đổi số. 

- Phần mềm BRAVO 8R2 là sản phẩm hội tụ rất nhiều 
điểm sáng về mặt công nghệ, được xây dựng và phát 
triển trên nền tảng .NET Framework cùng với hệ quản 
trị cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft, sử dụng các công 
nghệ WinForms, WCF, SignalR, Xamarin, Angular… 
chạy dưới dạng ứng dụng độc lập hoặc sử dụng trình 
duyệt trên máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện 
thoại thông minh. 
Chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ và 
quy trình nghiệp vụ khiến BRAVO 8R2 trở thành một 
sản phẩm phần mềm ưu việt, có nền tảng ổn định và 
định hướng phát triển bền vững trong tương lai.
- Giao diện động theo layout, có thể tuỳ biến theo 
từng người dùng mà không cần lập trình.

- Cho phép truy cập chương trình trong mạng nội bộ 
(LAN) và mạng diện rộng (WAN) qua kết nối Inter-
net/3G/4G, kết nối sử dụng Microsoft Windows Com-
munication Foundation (WCF) hỗ trợ mã hoá, ký số, 
nén dữ liệu đường truyền, đảm bảo tính bảo mật, an 
toàn dữ liệu với hiệu năng cao.
- Truyền tin real-time giữa các máy trạm thông qua 
máy chủ đẩy sử dụng công nghệ SignalR: tự động 
refresh khi có thay đổi dữ liệu, đẩy thông báo tới các 
người dùng, tích hợp tính năng chat.
- Hệ điều hành cho máy chủ: Microsoft Windows 
Server; chương trình trên các máy trạm hỗ trợ đa nền 
tảng: ứng dụng độc lập cho Windows 7/8/10, trình 
duyệt Chrome/Edge/Safari/Firefox, ứng dụng iOS/An-
droid…

Những công nghệ nổi bật ứng dụng trên phần mềm BRAVO 



BRAVO đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm quản trị hoạt động trên các nền tảng Web App và 
Mobile App tương thích với các hệ điều hành di động như: Apple IOS, Google Android và truy cập sử dụng qua 
các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer, Mozila Firefox…Đồng thời, các 
hệ thống này kết nối đồng nhất dữ liệu với phần mềm BRAVO chính hoạt động trên hệ điều hành Windows sẽ hỗ 
trợ tối ưu trong công tác quản trị trong các doanh nghiệp, cung cấp các công cụ và thông tin một cách tức thời 
và chính xác (theo thời gian thực) từ mọi nơi để đưa ra những quyết định kinh doanh có hiệu quả.

Việc đăng nhập chương trình và truy cập thông tin từ các trình duyệt thiết bị cầm tay được BRAVO kiểm soát 
bảo mật chặt chẽ đảm bảo các thông tin của doanh nghiệp được bảo vệ an toàn, tránh những rò rỉ thông tin gây 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
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- Phần mềm BRAVO có thể liên kết với hầu hết các 
hệ thống phần mềm quản lý khác nhau sử dụng 
đa dạng hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, 
Oracle, DB2…

Phần mềm BRAVO đã kết nối thành công với một 
số hệ thống phần mềm khác tại một số dự án đã 
từng triển khai như các giải pháp ERP (SAP, 
Oracle, Microsoft Dynamic…); các phần mềm 
chuyên ngành chứng khoán hay các hệ thống 
phần mềm quản lý nhà hàng, phần mềm SCADA 
tích hợp cùng máy chủ công nghiệp (PLC) trong 
các nhà máy sản xuất … 

Phần mềm BRAVO ứng dụng trên đa nền tảng giúp các doanh nghiệp dễ dàng hoạt động trong thời đại số. 

Những tính năng công nghệ hỗ trợ tối ưu cho doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số

- Tính năng WebPortal trên phần mềm BRAVO là 
một giải pháp mới bên cạnh các lựa chọn như dùng 
bản WebApp, MobileApp để giải quyết những bài 
toán với số lượng User truy cập lớn và các nền tảng 
sử dụng đa dạng từ PC, máy tính bảng đến các thiết 
bị mobile, và tận dụng tối đa hệ thống dữ liệu trên 
hệ thống ERP của doanh nghiệp. WebPortal hiện tại 
tập trung giải quyết 2 mẫu bài toán điển hình tại 
các doanh nghiệp khách hàng của BRAVO, đó là:
     +) Tra cứu thông tin: quét mã vạch, QRCode để 
khách hàng tra cứu thông tin sản phẩm.
    +) Giao diện sử dụng của công nhân viên qua 
website: xem thông tin chấm công, xem bảng 
lương, viết đơn xin nghỉ phép.

- BRAVO đã nghiên cứu và phát triển thêm tính năng “Kết nối ngân hàng điện tử Ebanking” trên các phiên bản 
BRAVO (ERP-VN). Với tính năng này, nhân sự của doanh nghiệp có thể thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo 
lệnh chuyển tiền trên hệ thống phần mềm BRAVO (ERP-VN) mà không phải trực tiếp mang bản cứng ra quầy hay 
kết xuất dữ liệu từ phần mềm và import vào trang thanh toán trực tuyến của các ngân hàng. Ngoài ra khách 
hàng còn dễ dàng tra cứu các thông tin biến động tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản ngân hàng… ngay trên 
giao diện phần mềm BRAVO (ERP-VN).

BRAVO đã đang và sẽ tiếp tục trở thành doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam mang những sản phẩm 
“Make in Viet Nam” trở thành công cụ đắc lực trong công cuộc chuyển đổi số cho doanh nghiệp Việt.
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C O V I D - 1 9V A C C I N E

TRAVEL

nº 000 - 000A

TICKET

VACCINATION

C O V I D - 1 9PASSPORT

CÁC THÔNG TIN HIỂN THỊ

- Mã QP định dạng 2D theo tiêu chuẩn EU
- Hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo
CÁC THÔNG TIN CỤ THỂ:
+) Họ tên
+) Ngày tháng năm sinh
+) Quốc tịch
+) Bệnh dịch và chứng nhận nhắm tới
+) Số mũi tiêm đã nhận, ngày tiêm, liều số
+) Vaccine; Sản phẩm Vaccine
+) Nhà cung cấp, sản xuất Vaccine
+) Mã số của chứng nhận 

12:00

COVID-19
vaccination passport

CẤP HỘ CHIẾU VACCINE

Hiện thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid 
hoặc tra cứu trên cổng thông tin của Bộ Y tế
TỪ NGÀY 08/04:
Các cơ sở tiêm chủng triển khai ký số chứng nhận 
tiểm chủng Covid-19
TỪ NGÀY 15/04:
Bộ Y tế tiến hành cấp hộ chiếu Vaccine cho người dân

CÁC QUỐC GIA CHẤP NHẬN HỘ CHIẾC VACCINE CỦA VIỆT NAM

PASSPORTCOVID-19COVID-19

VACCINATED

DIGITAL GREEN PASS

Tính đến ngày 16/2, đã có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ 
công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam. Đây là thông 
tin do Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng 
cung cấp cho các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ 
hôm 17/2.
Hiện hộ chiếu vaccine Việt Nam đã được chấp nhận tại 
Australia, Belarus, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, 
Maldives, Palestine, Philippines, Anh, Mỹ, Ai Cập, New 
Zealand, Sri Lanka, Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam cũng đã công nhận hộ chiếu vaccine của 79 
quốc gia và vùng lãnh thổ.

Infographics - Thông tin cần biết về "Hộ chiếu vaccine” 
Từ ngày 15/4/2022, người dân trên cả nước đã tiêm chủng, khai báo chính xác và được cơ sở tiêm chủng nhập dữ 
liệu, xác thực thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được cấp “Hộ chiếu vaccine". Dưới đây là những 
thông tin cụ thể.
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