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Văn hóa doanh nghiệp là một yếu tố vô cùng quan trọng và là tài sản vô hình góp phần tạo nên sức mạnh của 
doanh nghiệp. Cùng với những mục tiêu cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, BRAVO cũng luôn chú 
trọng đẩy mạnh công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua tổ chức các hoạt động văn – thể – mỹ định 
kỳ. Trong đó, các hoạt động thể dục - thể thao diễn ra thường xuyên đã tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa CBNV.

Tinh thần thể dục thể thao của mỗi CBNV không chỉ tiếp thêm động lực cho công việc của cá nhân, mà còn là 
nguồn nội lực to lớn để thúc đẩy sự phát triển bền vững của Công ty.

Cùng Nội san BRAVO Focus số 77 tìm hiểu về các hoạt động thể dục thể thao khắp ba miền, để xem tinh thần thể 
dục thể thao đã đồng hành cùng người BRAVO như nào nhé. 

Trân trọng.

Ban Biên tập. 

Tập san nội bộ Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
BRAVO Focus số 77 - Tháng 05/2022
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà 311-313 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN
Ban biên tập: Phòng Marketing
Email: event@bravo.com.vn
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TIN NỔI BẬT THÁNG 05
Sáng ngày 19.05, Ban lãnh đạo BRAVO HN đã thực hiện các quyết định trao thưởng nóng cho CBNV có thành tích xuất sắc.

Cơn mưa thưởng “nóng” CBNV Kinh doanh và Triển khai tháng 5

Khen thưởng CBNV Kinh doanh Đinh Nhật Anh (phòng Kinh 
doanh 2) ký kết hợp đồng cung cấp Giải pháp phần mềm ERP - 
BRAVO 8R2 cho Công ty TNHH Sakai Amiori Việt Nam.
Khen thưởng CBNV Kinh doanh Phạm Văn Tuân (phòng Kinh 
doanh 2) ký kết hợp đồng cung cấp Giải pháp phần mềm ERP - 
BRAVO 8R2 cho Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát.
Khen thưởng CBNV Kinh doanh Nguyễn Anh Tuấn - 2 và Phạm 
Văn Tuân (phòng Kinh doanh 2) ký kết hợp đồng cung cấp Giải 
pháp phần mềm BRAVO cho Công ty CP Sản phẩm thép Hòa 
Phát Long An.

Sáng ngày 30/05, sự kiện trao tặng khen thưởng “nóng” đối với các CBNV có thành tích xuất sắc tại Đà Nẵng đã được diễn ra.

Khen thưởng CBNV Kinh doanh Phạm Lê Minh Hiếu và CBNV 
Tư vấn Nguyễn Quốc Đạt ký kết hợp đồng cung cấp phần 
mềm BRAVO cho Công ty Cổ phần Vafi.
Khen thưởng CBNV Kinh doanh Lê Mai Thùy Dương và CBNV 
Tư vấn Nguyễn Xuân Quỳnh ký kết hợp đồng cung cấp phần 
mềm BRAVO cho Công ty CP Đầu tư Đại Dương Kính.
Biểu dương và ghi nhận thành tích của các CBNV đã tham gia 
và hoàn thành tốt dự án “Công ty TNHH Thương mại và Dịch 
vụ Tổng hợp Hòa Khánh”

Khen thưởng nhóm CBNV Kỹ thuật triển khai (thuộc phòng Kỹ thuật Triển khai 3) đã nỗ lực thực hiện triển khai hợp đồng cung cấp 
phần mềm BRAVO 8R2 cho Công ty cổ phần Thực phẩm Minh Dương.

Góc Công Đoàn: Những hoạt động ý nghĩa trong tháng 5

Nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động tập thể, cũng 
như có một bộ phận chuyên môn phụ trách chăm lo đời 
sống của CBNV. Công đoàn Công ty Cổ phần Phần mềm 
BRAVO đã được thành lập và bước đầu có những hoạt động 
tại cả 3 miền. Tiêu biểu như: Thăm hỏi người thân của CBNV 
lúc ốm đau, tham dự tiệc cưới của các CBNV trong công ty. 
Hy vọng, Công đoàn BRAVO sẽ ngày càng có nhiều hoạt 
động ý nghĩa hơn nữa trong tương lai.

Ngày 05/05, đội dự án của Công ty Cổ phần Phần mềm 
BRAVO cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (An 
Pha Petrol) đã có buổi họp đầu tiên khởi động dự án triển khai 
phần mềm BRAVO 8R2 (ERP-VN). 
Đây được đánh giá là một hợp đồng triển khai lớn, có độ khó 
và phức tạp nhất định. Tuy nhiên, với trình độ chuyên môn 
cao, kinh nghiệm triển khai dày dặn được đúc rút qua nhiều 
dự án lớn của BRAVO; cùng sự thiện chí hợp tác và ý chí quyết 
tâm cao của An Pha Petrol sẽ là động lực to lớn cho BRAVO và 
An Pha Petrol thực hiện dự án thành công.

Tháng 5/2022, Sau kết quả của quá trình tái đánh giá lần cuối 
cùng, Công ty Cổ phần CyStack Việt Nam – đơn vị thẩm định, 
đánh giá và công nhận tiêu chuẩn dịch vụ an ninh mạng; 
khẳng định hệ thống phần mềm BRAVO 8 đã được triển khai 
và vận hành với tính bảo mật toàn diện, thỏa mãn các tiêu 
chuẩn an toàn thông tin khắt khe nhất của CyStack.
Việc BRAVO đạt chứng nhận Pentest của CyStack khẳng định 
uy tín và vị thế của sản phẩm phần mềm quản trị doanh 
nghiệp BRAVO trên thị trường, giúp BRAVO đáp ứng nhu cầu 
quản trị ngày một cao hơn của các doanh nghiệp.

Khởi động dự án triển khai Phần mềm BRAVO 8R2 tại 
Công ty CP Dầu khí An Pha

BRAVO đạt chứng nhận bảo mật an toàn thông tin của 
CyStack



Hiện nay, ngoài công việc chuyên môn, Dũng còn đảm nhận vai trò là “Chủ tịch” CBL Cầu Lông của BRAVO Hà Nội. Đây là 
nơi để những anh/chị/em yêu môn thể thao này có cơ hội luyện tập, giao lưu hàng tuần. Anh chàng chủ tịch luôn mong 
muốn có thêm nhiều CBNV trong công ty cùng tham gia vào CLB để vừa rèn luyện sức khỏe vừa khuấy động phong trào 
TDTT. Ngoài công việc, sở thích với bộ môn cầu lông thì Dũng còn tập gym và có 2 đam mê khác là âm nhạc và thú cưng. 
Với Dũng, âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Còn với thú cưng: “Nhà mình đang nuôi 2 bé mèo cảnh 
rất xinh và ngoan, trước cũng nuôi chó, mình yêu quý tất cả bọn chúng vì bọn nó đáng yêu.”
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Tại BRAVO, số lượng nhân sự trẻ chiếm một phần không hề nhỏ. Những người trẻ luôn tươi mới, nhiệt huyết 
và “máu chiến” với các hoạt động của công ty. Nguyễn Mạnh Dũng – Phòng Kỹ Thuật Triển khai số 4 BRAVO 
HN, là một người trẻ như vậy. Chúng ta hãy cùng Nội san số 77 này trò chuyện với Dũng để biết Người trẻ ở 
BRAVO nghĩ gì, mong muốn điều chi nhé.

Trò chuyện cùng chàng 
Triển khai đam mê Cầu lông

Tiêu chí chung để mỗi người chọn nơi làm việc luôn là: Chế độ lương, môi trường, cơ hội phát triển... nhưng chắc hẳn mỗi 
người sẽ có 1 “điểm chạm” khác nhau để xác định gắn bó dài lâu với một nơi nào đấy. Với Dũng, chuyến đi thiện nguyện “Tết 
ấm vùng cao” cùng BRAVO hơn 2 năm về trước đã khiến Dũng thêm niềm tin muốn gắn bó với nơi này. “Đó một trong những 
trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình, được giúp đỡ những người dân ở vùng cao còn khó khăn, khiến mình rất 
vui và cảm thấy bản thân làm được việc tốt” – Dũng chia sẻ. Anh chàng cũng không quên khoe “Mình còn vừa được công 
ty cấp cho một chiếc laptop Lenovo rất là xịn sò nên yêu BRAVO vô cùng”.

Tính cách nhiệt tình có phần 
hơi lý lắc chính là điểm ấn 
tượng ở Dũng khiến mọi người 
cảm thấy dễ chịu mỗi khi tiếp 
xúc hay làm việc cùng. 
Là con trai và còn độc thân 
(chưa vợ, chưa người yêu) nên 
với Dũng công việc Triển khai 
không chỉ giúp kiến thức về 
lập trình được cải thiện; kiến 
thức về kế toán, kỹ năng về sử 
dụng phần mềm được rèn 
luyện; mà còn cho Dũng cơ hội 
được biết thêm nhiều kiến 
thức về địa lý, ẩm thực, phong 
tục khắp nơi. 

Dũng chia sẻ: “Công việc này 
còn rèn cho mình Kỹ năng tư 
duy và phản biện: Gặp nhiều 
tình huống hình thành nên 
cách tư duy của bản thân, 
phản biện là kỹ năng rất quan 
trọng, không phải cái gì mình 
cũng làm theo. Kỹ năng sắp 
xếp, lập kế hoạch: Làm một lúc 
2 3 hợp đồng vậy sắp xếp và 
lập kế hoạch thế nào cho hiệu 
quả, bám sát kế hoạch. Tất cả 
các kiến thức và kỹ năng trên 
đều áp dụng sâu sát trong 
cuộc sống của mình, đó là một 
phần không thể thiếu.”

Đó là lý do mà mỗi ngày trôi qua Dũng đều cảm thấy mình 
“tốt hơn, giỏi hơn, trưởng thành hơn” ngày hôm qua một chút. 

Chúng tôi cũng mong rằng, sự yêu đời, nhiệt huyết, đam mê với công việc và những hoạt động tập thể của Dũng sẽ được 
lan tỏa đến mọi ngóc ngách của BRAVO.



Rộn ràng không khí Tết thiếu nhi tại BRAVO
Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06 là một trong số nhiều hoạt động phúc lợi được tổ chức hàng năm tại 
BRAVO, thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần CBNV trong công ty thông qua việc quan tâm tới gia đình, con 
em CBNV. Các bé có khỏe, có vui thì bố mẹ mới yên tâm hoàn thành tốt công tác.

Vì là ngày đặc biệt dành riêng cho các bé, nên trong ngày này mỗi BRAVO nhí sẽ được đón nhận nhiều hơn nữa những 
“món quà” đặc biệt từ bố mẹ, các cô chú (đồng nghiệp trong văn phòng), để các bé cùng vui và tận hưởng ngày lễ dành 
riêng cho mình tại BRAVO. Con em của CBNV sẽ được gần gũi, giao lưu với nhau thông qua các trò chơi thú vị tổ chức 
tại văn phòng (BRAVO-HCM). Đồng thời, các bậc phụ huynh cũng có thêm cơ hội cùng con có những trải nghiệm bổ ích, 
gắn kết tình cảm gia đình, giúp các thành viên hiểu nhau hơn.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát nên các hoạt động tập thể cũng vì thế mà quay lại quỹ 
đạo vốn có. Đây cũng là tiền đề để năm nay BRAVO cả nước có những hoạt động ý nghĩa mừng ngày Tết thiếu nhi. Cùng 
điểm lại những hoạt động nổi bật tại các đầu cầu BRAVO ba miền nhé.

Năm nay, lần đầu tiên BRAVO Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh online 
“Kids BRAVO’s Great Moment” cho các thiên thần nhí. Cuộc thi là 
sân chơi bổ ích để các CBNV trong BRAVO giao lưu, chia sẻ những 
khoảnh khắc dễ thương, đáng yêu của các con với mọi người. 
Cuộc thi không chỉ thu hút được sự tham gia của nhiều CBNV mà 
còn nhận được sự quan tâm rộng khắp của BRAVO cả nước với 
những cơn “bão like, bão share”.
Những khoảnh khắc đáng yêu của các con là niềm vui, là động lực 
của tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Bên cạnh đó, năm nay BRAVO 
Hà Nội cũng đã có những phần quà rất hấp dẫn gửi đến các bạn 
nhỏ, được trao tại văn phòng Công ty thông qua bố mẹ của các 
con. 
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Được lên thăm quan nơi làm việc, gặp gỡ các đồng 
nghiệp của bố mẹ có lẽ sẽ là một trong những kỷ niệm 
tuổi thơ đáng giá của các bạn nhỏ. Và BRAVO HCM luôn 
làm cho những kỷ niệm đó thêm đẹp và ý nghĩa. 
Năm nay cũng vậy, chương trình được chuẩn bị chu đáo 
bởi sau 1 năm dịch nhiều hoạt động bị gián đoạn, các cô 
chú cũng mong muốn mang đến cho các bé một chương 
trình ý nghĩa. Những món quà được gói ghém cẩn thận 
cả tình yêu thương, văn phòng được trang trí đầy màu 
sắc trẻ thơ. Tất cả đã giúp cho các bé của BRAVO HCM có 
một ngày Tết thiếu nhi ngập tràn tiếng cười. 

Khi được quan tâm, chăm sóc và nuôi dưỡng trong một môi trường đầy yêu thương, các bé sẽ được phát triển toàn 
diện. Thấu hiểu điều đó, nên dù cho công việc trong năm có bận rộn thì các hoạt động dành cho các bé vẫn luôn được 
công ty chú trọng thực hiện. Không chỉ các bé thấy vui, mà chính những bậc phụ huynh cũng cảm thấy hạnh phúc và 
tự hào khi con em mình được quan tâm chu đáo. Hiểu được điều đó, BRAVO Đà Nẵng đã gửi tặng cho các bé những món 
quà đặc biệt, hy vọng những món quà đó sẽ mang lại niềm vui cho các bé vào ngày Quốc Tế thiếu nhi.

BRAVO Hà Nội – Bùng nổ với cuộc thi “Kids BRAVO’s Great Moment”

BRAVO HCM – Các bé “quậy tung trời” 

BRAVO Đà Nẵng



“Điều gì có thể cùng lúc đưa cả hàng triệu, hàng tỷ người lên tột cùng các cung bậc cảm xúc một cách hết sức đồng 
lòng và vô tư như vậy, chỉ có thể là bóng đá. Nơi đó người người cùng chung một lợi ích: Lòng tự tôn dân tộc, vì màu 
cờ sắc áo” – Bóng đá không hổ danh là môn thể thao vua bởi những cảm xúc tuyệt vời mà nó mang lại cho cả các 
cầu thủ lẫn người xem. 

BRAVO Đà Nẵng – Sôi động với môn thể thao vua hàng tuần

Trong giờ làm việc có thể mọi người vẫn có cảm giác về 
khoảng cách với nhau, giữa các anh chị Lãnh đạo, quản lý 
và các bạn nhân viên. Nhưng khi vào trong sân bóng thì 
mọi khoảng cách được xóa nhòa, mọi người vui vẻ trở 
thành những đồng đội, đối thủ của nhau. Ở sân cỏ, bạn sẽ 
tự do vui chơi la hét, cổ vũ, sung sướng… nhờ đó bên cạnh 
việc rèn luyện sức khỏe thì mối quan hệ giữa mọi người 
trong công ty sẽ trở nên gắn kết với nhau và hiểu nhau hơn.

Xây dựng văn hóa gắn kết là yêu cầu không thể thiếu trong bất kì doanh nghiệp nào bởi đó là chiếc chìa khóa để thích 
ứng hiệu quả trước một thế giới luôn biến đổi không ngừng. Văn hóa ấy tạo ra một môi trường làm việc, nơi mà nhân 
viên được trao quyền và không ngừng nỗ lực vì mục tiêu chung.

Ở BRAVO, giao hữu bóng đá hàng tuần đã trở thành 
truyền thống từ rất lâu tại cả 3 miền. Đây là dịp để các 
CBNV nam có cơ hội giao lưu tăng cường sức khỏe lại 
có những giây phút tuyệt vời sống hết mình trên sân 
cỏ. Và ở BRAVO Đà Nẵng thì đây là hoạt động không 
thể thiếu cũng là “cái cớ” để anh em có dịp “nhậu 
hàng tuần” với nhau. 
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Sau một thời gian dài tạm dừng các hoạt động tụ tập 
đông người vì đại dịch Covid, từ đầu năm nay mọi thứ 
đã dần trở lại bình thường. Và được trở lại sân cỏ là 
một điều giúp cuộc sống của tôi thêm phần sôi động. 
Sau những giờ phút căng thẳng với công việc, tôi cũng 
muốn lao vào chơi một môn thể thao nào đó, nhưng có 
lẽ không môn thể thao nào làm hào hứng say mê và 
mang tính đồng đội như bóng đá. Tại BRAVO Đà Nẵng 
cứ mỗi thứ 3 hàng tuần (BRAVO Hà Nội và HCM thì lịch 
này là vào thứ 6) công ty sẽ tổ chức một trận thi đấu 
bóng đá để mọi người có thể giao lưu cùng với nhau.

Là một nhân viên tại BRAVO Đà Nẵng, tôi cảm thấy vô cùng 
hạnh phúc và biết ơn khi công ty luôn quan tâm, hỗ trợ tổ 
chức một sân chơi đầy ý nghĩa đến như vậy. Đây là sân chơi 
vừa để mọi người rèn luyện sức khỏe vừa là thời gian để 
mọi người có thể hiểu và xích lại gần nhau hơn. Hy vọng 
hoạt động bóng đá trong công ty sẽ luôn được duy trì trong 
thời gian tới và xa hơn là có thể có một sân chơi để các 
CBNV tại BRAVO 3 miền có thể cùng rèn luyện, giao lưu và 
gắn kết với nhau.

Ở BRAVO, sở dĩ mọi người muốn đến, ở lại gắn bó và cống hiến vì công ty không chỉ bởi chế độ lương thưởng tốt, công 
việc nhiều cơ hội phát triển, mà với anh em chúng tôi, được cùng đồng nghiệp trở thành chiến hữu trên sân cỏ sau 
những giờ là việc căng thẳng giúp cho tình yêu với BRAVO ngày càng lớn. Chắc chắn rằng, với sự quan tâm của Ban Lãnh 
đạo cho các hoạt động thể dục thể thao cũng như sự “máu lửa” của anh em thì các hoạt động này ở BRAVO sẽ ngày càng 
phát triển và lan rộng hơn. 

Nguyễn Đăng Khải Hoàn - Khối Kinh doanh BRAVO Đà Nẵng
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Việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển 
của doanh nghiệp, bởi bất kì một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hóa, ngôn ngữ, thông tin (nói 
chung được gọi là tri thức) thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Trong đó, các 
hoạt động thể dục thể thao giữ vai trò quan trọng thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp ngày càng đặc sắc. 

• Thứ nhất là: Giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
các doanh nghiệp. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng 
một văn hóa doanh nghiệp mạnh sẽ tạo được lợi thế 
cạnh tranh cho chính doanh nghiệp đó.
• Thứ hai là: Góp phần tạo ra bản sắc riêng cho doanh 
nghiệp. Việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh 
nghiệp sẽ giúp cho doanh nghiệp khẳng định được tên 
tuổi của mình và để nhận biết được sự khác nhau giữa 
doanh nghiệp mình với doanh nghiệp khác.

Thể dục thể thao trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp 

• Thứ ba là: Giúp doanh nghiệp tạo ra khả năng thích 
ứng cao. Có một sự thật mà chúng ta phải thừa nhận 
chính là chỉ có một văn hóa doanh nghiệp mạnh thì mới 
có khả năng thích ứng tốt với sự thay đổi liên tục từ môi 
trường bên ngoài.
• Thứ tư là: Góp phần tạo nên giá trị tinh thần cho doanh 
nghiệp. Sống trong một môi trường văn hóa lành mạnh 
với sự quan tâm thỏa đáng của các cấp lãnh đạo sẽ làm 
cho nhân viên cảm thấy lạc quan và cống hiến hết mình 
cho mục tiêu của doanh nghiệp.

Lợi ích của hoạt động thể dục thể thao với văn hóa doanh nghiệp

Lợi ích của hoạt động thể dục thể thao với mỗi cá 
nhân:
- Hoạt động thể chất tích cực thúc đẩy lượng Lipopro-
tein tỷ trọng cao (HDL) – mỡ máu tốt và giảm triglycer-
ide, Lipoprotein tỷ trọng thấp (LDLc) không lành 
mạnh, tác dụng kép này giúp máu lưu thông dễ dàng 
và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Lợi ích của hoạt động thể dục thể thao với văn hóa 
doanh nghiệp:
Đối với mỗi doanh nghiệp thì hoạt động thể dục thể 
thao là một phần không thể thiếu trong xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp. 
Trong doanh nghiệp, hoạt động thể dục thể thao còn 
đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết giữa các 
thành viên trong công ty, tạo nên những nét văn hóa 
riêng cho mỗi tổ chức. Từ đó thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của Công ty.
Đó là lý do mà BRAVO luôn đẩy mạnh các hoạt động 
thể dục thể thao. Những hoạt động này đã trở thành 
một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của 
CBNV BRAVO và là nét văn hóa rất đặc trưng của công 
ty. 

- Hoạt động thể chất kích thích các chất khác nhau 
trong não có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc, thư 
giãn và ít lo lắng hơn.
- Bạn cũng có thể thấy bản thân và ngoại hình ổn hơn 
khi bạn tập thể dục thường xuyên, có thể thúc đẩy sự 
tự tin của bạn và nâng cao lòng tự trọng của bạn.
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Hiểu được tầm quan trọng của hoạt động thể dục thể thao mà BRAVO thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động này:

• Các hoạt động thường xuyên của môn thể thao vua
Hàng tuần, ở khắp 3 miền các CBNV lại tổ chức giao hữu 
bóng đá. Đây là một cái hẹn đặc biệt để ai dù có đi công tác 
hay bận bịu việc gì cũng có sắp xếp thời gian để “ra sân” 
một lần một tuần cùng đồng nghiệp. Sau mỗi trận bóng, 
anh em lại cùng nhau ngồi lại uống vài cốc bia, chia sẻ 
những câu chuyện công việc hay đời tư. Đối với các CBNV 
nam thì như vậy là “quá đã” cho một tuần làm việc căng 
thẳng.
Không chỉ vậy, hàng năm BRAVO mỗi miền còn tổ chức giải 
đấu quy củ, chuyên nghiệp với những phần thưởng lớn để 
các đội (thường chia theo phòng ban) so tài. Những trận 
cầu sôi động này còn được sự cổ vũ của những CBNV khác 
trong công ty. 

BRAVO CUP đã trở thành giải bóng đá nội bộ thường niên được mong đợi nhất hàng năm. Lớn hơn nữa thì sẽ là những 
giải đấu giao hữu 3 miền trong các dịp đặc biệt như: Hội ngội 3 miền, Họp tổng kết cấp quản lý hàng năm… 
Bên cạnh đó, giải bóng đá giao hữu với khách hàng – BRAVO OPEN CUP cũng được BRAVO tổ chức thành công trong 
nhiều năm nhằm nâng cao tinh thần hợp tác giữa BRAVO và Quý Khách hàng. 

• Câu lạc bộ cầu lông của BRAVO Hà Nội
Một trong những “điểm nhấn” của hoạt động thể dục 
thể thao tại BRAVO Hà Nội (khác biệt với các miền) là 
CLB Cầu lông, đã hoạt động được gần 5 năm. 
“Sau những giờ làm việc mệt mỏi thì thì mọi người 
lại ra sân vui vẻ, hòa mình với thể thao. Tập luyện 
xong thi thoảng còn rủ nhau đi nhậu quên lối về. Hiện 
nay, câu lạc bộ có 24 thành viên, sinh hoạt hàng 
tuần, có quay video, có kênh youtube để upload 
video. Có thể nói CLB này là đứa con tinh thần của 
mình, chắc chắn trong tương lai em sẽ tiếp tục cố 
gắng để CLB ngày càng lớn mạnh”. Nguyễn Mạnh 
Dũng – Phòng Kỹ Thuật Triển khai số 4 BRAVO HN – 
Chủ tịch CLB Cầu Lông chia sẻ. 

“Hà Nội, một ngày thu, năm 2018

• Hội thao và Games Day
Tại BRAVO, tinh thần thể thao của CBNV luôn được duy trì ở 
mức 200% năng lượng. Sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, 
thể thao chính là sợi dây gắn kết tinh thần của các thành 
viên một cách tốt nhất, góp phần tạo nên văn hóa doanh 
nghiệp đặc trưng tại BRAVO. 
BRAVO đã nhiều lần tổ chức hội thao tại cả ba miền vào 
những dịp đặc biệt như sinh nhật công ty, với nhiều môn 
thi đấu vận động hấp dẫn như Bóng đá (nam, nữ) – Sân 
chơi môn thể thao vua cuồng nhiệt, Vượt chướng ngại vật, 
Leo núi… Games Day thường tổ chức vào ngày cuối năm 
trước khi nghỉ Tết cũng thu hút đông đảo CBNV tham gia 
với những môn thi đấu E-sport như: Play Station (PES), Đế 
chế, Liên minh huyền thoại…

Những hoạt động thể dục thể thao đa dạng, chuyên nghiệp được tổ chức thường niên đã góp một phần 
không nhỏ vào việc xây dựng cho BRAVO một năm hóa doanh nghiệp mang bản sắc rất riêng. 

 BRAVO và các hoạt động thể dục thể thao
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WebSurvey và những ứng dụng 
trong các bài toán trên phần mềm BRAVO

“Survey” hay thường gọi là các cuộc khảo sát là một từ khóa rất quen thuộc với cuộc sống hàng ngày trong thời buổi công 
nghệ số hiện nay. Tôi tin chắc rằng chúng ta ít nhất cũng đã từng một lần được tham gia trả lời các câu hỏi trong một cuộc 
khảo sát nào đó hoặc đơn giản là đăng ký sử dụng một dịch vụ nào đấy bằng cách điền các thông tin và gửi lại nhà cung 
cấp. Lợi ích to lớn của các công cụ Survey với các doanh nghiệp là không thể chối cãi, nó đang dần thay thế những công cụ 
và phương pháp khảo sát truyền thống, đảm bảo tính trực quan, linh hoạt và tốc độ và chi phí tối ưu để có thể thu thập được 
một khối lượng thông tin hữu ích cho doanh nghiệp. Còn đối với những người tham gia khảo sát được trải nghiệm các giao 
diện trực quan, bắt mắt và đa dạng các phương tiện tiếp cận từ máy tính đến mobile.

Dường như việc sử dụng các công cụ để tạo lập một cuộc Survey hoàn toàn miễn phí trên thị trường là không khó. Tuy nhiên 
việc tích hợp những công cụ này trên giao diện và hệ thống dữ liệu của một phần mềm ERP trong các doanh nghiệp lại 
không hề đơn giản đặc biệt là việc đảm bảo tốc độ xử lý, khai thác và kế thừa một khối lượng thông tin lớn của các cuộc khảo 
sát này. Xuất phát từ nhu cầu đó, với mô hình phát triển sản phẩm Scrum, Bravo đã nghiên cứu và cho ra mắt công cụ Web-
Survey, tích hợp trực tiếp trên phần mềm ERP, có thể khai thác và ứng dụng trong nhiều bài toán thuộc các modules khác 
nhau. Để hiểu rõ hơn về công cụ này, hãy cùng điểm qua một số thông tin trong buổi giới thiệu về sản phẩm nhé.

Đây được coi là một công cụ được tích hợp vào một bài toán nghiệp vụ để giúp người dùng có thể tự thiết kế các bộ câu hỏi 
khảo sát theo từng mục đích với sự đa dạng phong phú về các loại câu hỏi khác nhau. Ghi nhận kết quả đưa vào hệ thống 
phần mềm ERP.
WebSurvey sử dụng công nghệ WebAPI đảm bảo độ tương thích và đơn giản cho việc cài đặt tích hợp, đồng thời đảm bảo 
được tính bảo mật, an toàn dữ liệu của doanh nghiệp.

1. WebSurvey là trên phần mềm BRAVO là gì?

2. WebSurvey giúp gì được cho các nhân viên của doanh nghiệp sử dụng phần mềm BRAVO ERP?
Với WebSurvey, nhân viên của doanh nghiệp sử dụng 
phần mềm có thể thỏa sức sáng tạo trong việc thiết kế 
giao diện, nội dung từng bộ câu hỏi phù hợp với từng mục 
đích, nhờ vào đó việc có thể truyền tải được các thông 
điệp về logo, nhận diện thương hiệu…sẽ vô cùng hiệu 
quả. Với sự đa dạng và phong phú về các loại câu hỏi 
được hỗ trợ, đảm bảo người  dùng không bị giới hạn trong 
việc thể hiện nội dung ý tưởng đến người tham gia khảo 
sát. Hệ thống các câu hỏi từ cơ bản như kiểu lựa chọn 
phương án, lựa chọn đúng sai, lựa chọn ảnh, đính kèm 
file… đến những dạng câu hỏi nâng cao như cho điểm, 
bảng trả lời, hay loại câu hỏi mở rộng phương án khác, xử 
lý ẩn hiện thêm các combo thông tin với từng câu trả lời 
khác nhau…
Tính năng còn hỗ trợ người sử dụng phần mềm ERP có 
thể xem trước giao diện thiết kế ngay tại các màn hình 
chiến dịch ngay cả trên nền tảng WinApp, tự động sinh ra 
các Link khảo sát, kiểm soát việc nhận dữ liệu khảo sát 
trong thời gian hiệu lực, các báo cáo phân tích kết quả 
khảo sát trực quan trên phần mềm ERP…
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3. WebSurvey mang lại những trải nghiệm gì cho những đối tượng tham gia cuộc khảo sát?

- Ấn tượng đầu tiên của những người tham gia các 
cuộc khảo sát là ghi nhớ và ấn tượng với những thông 
tin như logo, màu sắc nhận diện thương hiệu của chính 
doanh nghiệp đang sử dụng phần mềm Bravo. Nếu đối 
tượng khảo sát là khách hàng, đối tác kinh doanh của 
doanh nghiệp thì giá trị vô hình này vô cùng quý giá. 
- Hỗ trợ đa dạng các ứng dụng để có thể tham gia khảo 
sát hiệu quả. Không chỉ giới hạn trong việc sử dụng 
máy tính để có thể tham gia cuộc khảo sát, khách hàng 
của bạn hoàn toàn có thể sử dụng các phương tiện như 
Ipad, SmartPhone… để tham gia trải nghiệm, và điều 
đặc biệt là tính năng có thể tự co giãn, sắp xếp các đối 
tượng hiển thị sao cho phù hợp với từng màn hình ở 
mọi chế độ phân giải. Đây là tính năng Reponsive web 
design nổi bật của tính năng WebSurvey cũng như ở 
nhiều các tính năng khác trên nền tảng WebApp.

4. WebSurey có thể ứng dụng trên những bài toán nào trên phần mềm BravoERP?

Việc ứng dụng công cụ WebSurvey vào các bài toán thực tế trên phần mềm BRAVO ERP là không giới hạn. Ngoài các 
bài toán mẫu điển hình ứng dụng WebSurvey trong việc thực hiện các chiến dịch khảo sát khách hàng khi thực hiện 
các chiến dịch Marketing hoặc các chiến dịch chăm sóc khách hàng trong CRM, đã được thiết kế trên phần mềm 
BRAVO 8R3, các bài toán khác ở các modules đang hiện có trên hệ thống phần mềm ERP hoàn toàn đều có thể khai 
thác hiệu quả trong quá trình triển khai. Ví dụ trong modules tuyển dụng, cán bộ nhân sự có thể thiết kế một CV online 
bằng cách tạo lập một cuộc khảo sát. Sau đó ứng cử viên hoàn toàn có thể nộp CV online bằng cách trả lời các câu 
hỏi khảo sát, thậm chí có thể đính kèm file riêng. Dữ liệu lập tức được đưa vào ERP và tiếp tục được khai thác sử dụng… 
Sẽ còn rất nhiều các bài toán thực tế khi đi triển khai có thể ứng dụng được công cụ WebSurvey. Hy vọng trong thời 
gian tới với mô hình phát triển sản phẩm Scrum mới mẻ, sẽ có thật nhiều hơn nữa các công cụ, tính năng hữu ích được 
đưa vào sản phẩm.
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Các bài thể dục nhỏ tại nơi làm việc 
giúp bạn khỏe mạnh, sống lâu 

Nhân viên văn phòng ngồi liên tục trong nhiều giờ và ít vận động. Hậu quả là tích mỡ bụng, phát sinh các bệnh về 
cột sống, hệ thần kinh, suy nhược cơ thể, stress…
Nếu không có nhiều thời gian thì bạn có thể tập những động tác sau đây ở ngay tại nơi làm việc.

Ngồi quá lâu có thể làm cho các cơ chân bi co rút 
và trở nên mỏi, co thắt. Thực hiện như sau:
Ngồi trên mép ghế và duỗi chân phải ra phía trước.
Đặt gót chân lên sàn nhà, ngón chân hướng lên 
trên. Từ từ đẩy phần thân trên về phía trước, mắt 
nhìn thẳng. Giữ tư thế căng người trong 20 giây, 
lặp lại 3 lần và thu chân lại.

CĂNG CHÂN

XOAY GHẾ
Vận động thường xuyên có thể giải quyết các vấn 
đề ở lưng và giảm đau tại các khu vực khác trên cơ 
thể. Động tác xoay ghế có thể giúp linh hoạt cột 
sống và giảm tình trạng căng cứng ở lưng.
Ngồi ở mép ghế và xoay phần đầu, phần thân trên 
sang bên phải. Vòng tay trái qua cơ thể và bám vào 
thành ghế bên phải. Nếu thấy khó, hãy đặt tay lên đầu 
gối bên phải. Để tay lên thành ghế, hai chân đặt trên 
sàn khi thực hiện động tác.
Giữ tư thế trong 20 giây, lặp lại 3 lần sau đó đổi bên.

Ngồi làm việc lâu khiến cho các cơ ở chân bị bó 
và mỏi. Điều này tăng nguy cơ bị tổn thương đầu 
gối và lưng dưới. Thực hiện như sau:
Đứng trước bàn làm việc và nâng gót chân phải lên 
sát mông. Dùng tay phải giữ chân phải, bạn sẽ cảm 
thấy có sự căng cơ dọc theo đùi. Giữ tư thế trong 
20 giây, và lặp lại 3 lần rồi đổi chân.

CO CHÂN

NGỒI CHUẨN TƯ THẾ
Ngồi đúng tư thế là việc dễ dàng để giữ cho cổ và 
lưng khỏe mạnh.
Bạn hãy nhìn vào hình bên cạnh để luôn giữ đúng tư 
thế khi ngồi làm việc nhé!

Cho dù có đang bận rộn cả tuần vào công việc, dành ra 10 phút vận động mỗi ngày vẫn có thể giúp bạn nâng cao sức khỏe 
đáng kể. Hãy bắt đầu ngay hôm nay nhé. Dành ra 10 phút mỗi ngày và tập luyện đều đặn, đảm bảo chỉ sau thời gian ngắn 
bạn đã có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực.
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