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Hè rực rỡ với 
BRAVO Summer 2022



2022 là năm mà dịch covid-19 ở Việt Nam về cơ bản được kiểm soát, cuộc sống từng bước trở lại bình thường. Du lịch 
nước ta được mở cửa lại trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, gắn với từng bước 
phục hồi kinh tế – xã hội.

Tháng 6 là tháng chúng ta có hẹn với BRAVO Summer – chương trình du lịch hè hàng năm nằm trong chính sách đãi 
ngộ nhân viên của công ty. 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của đại dịch nên BRAVO Summer đã không thể diễn ra theo 
đúng kế hoạch. Do vậy mà năm nay, chương trình du lịch hè “BRAVO Summer” đã được sự đón chờ, mong mỏi của 
đông đảo CBNV trong cả nước trong suốt tháng trước khi diễn ra chuyến du lịch.  

Hãy cùng BRAVO Focus số 78 điểm lại các hoạt động sôi động của BRAVO trong tháng hè “rực lửa” này và dạo qua 
những hình ảnh ấn tượng, đáng nhớ và đầy rực rỡ của chuyến du lịch hè nhé.

Trân trọng.

Ban biên tập.

 Tập san nội bộ Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
BRAVO Focus số 78 - Tháng 06/2022
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 06

Tại BRAVO Đà Nẵng ngày 18/06 vừa qua cũng diễn ra hoạt động khen thưởng cho các CBNV: Đóng góp cho hoạt động tuyển dụng 
của công ty - Trần Công Hoàng Huy – Phòng Triển khai PMS. Nhuận bút Góp gạch xây nội san được trao cho Nguyễn Đăng Khải 
Hoàn – Phòng Kinh doanh 2.

Các hoạt động của BRAVO với sinh viên liên tiếp trong tháng 6

BRAVO Summer 2022
Hàng năm vào độ tháng 6, mỗi khi hè về, BRAVO cả 3 miền lại 
được dịp háo hức, mong chờ chương trình BRAVO Summer – 
chuyến du lịch nghỉ mát hè, một trong những hoạt động nội bộ 
nhằm xây dựng văn hóa doanh nghiệp quan trọng tại công ty.
BRAVO Summer được các CBNV chờ đón vì sau gần 2 năm dịch 
căng thẳng chúng ta mới lại có 1 hành trình gắn kết ý nghĩa như 
vậy. Chắc hẳn lúc này, mọi người cũng đã kịp lưu giữ cho riêng 
mình thêm nhiều kỷ niệm đẹp từ chuyến đi BRAVO Summer 2022, 
để rồi khi quay trở về với công việc, mọi người cùng nhau quyết 
tâm hơn nữa, đưa BRAVO ngày một lớn mạnh. 

Ngày 01/6, BRAVO Hà Nội tham dự tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực CNTT và chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0” do Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE - Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Đại diện các doanh nghiệp đã 
cùng nhau thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho công tác xây dựng chương trình đào tạo, cũng như 
bày tỏ những quan điểm về xu hướng nhân lực CNTT trong tương lai..
Ngày 04/06, đại diện BRAVO Hà Nội đã tham dự cuộc thi lập trình “Thử thách đổi mới 2022” do Khoa Công nghệ Thông tin (CNTT), 
Đại học Điện Lực tổ chức, với vai trò là Nhà tài trợ bạc và thành viên Ban giám khảo cuộc thi.
Ngày 05/06, BRAVO HN tham dự buổi tọa đàm chủ đề “Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành Hệ thống Thông tin Quản lý” 
do Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế (HTTTKT), Học viện Tài Chính tổ chức, với vai trò là nhà tài trợ và diễn giả cho chương trình.
Ngày 17/06 vừa qua, BRAVO Hà Nội tiếp tục tham gia “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và Tuyển dụng việc làm 2022” tại ĐH Tài 
nguyên và Môi trường trong vai trò doanh nghiệp tuyển dụng lĩnh vực CNTT.

BRAVO và các hoạt động khen thưởng tháng 6

Sáng ngày 20/06 vừa qua, tiếp nối các hoạt động khen thưởng thường kỳ, Ban lãnh đạo BRAVO HN đã công bố quyết định thưởng 
nóng cho các CBNV Kinh doanh và đội Kỹ thuật triển khai có thành tích xuất sắc:
- Khen thưởng CBNV Kinh doanh Nguyễn Anh Tuấn và Đặng Thị Mỹ Linh (phòng Kinh doanh 1) ký kết hợp đồng cung cấp Giải pháp 
phần mềm ERP - BRAVO 8R2 cho Công ty TNHH Dệt Vĩnh Phúc (Vitex).
- Khen thưởng nhóm CBNV Kỹ thuật triển khai thuộc phòng Kỹ thuật Triển khai 3 triển khai hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO 
cho Công ty TNHH TAMAGAWA Electronics Việt Nam.
- Khen thưởng CBNV Nguyễn Quang Anh – Phòng Kỹ thuật triển khai số 2 đã có đóng góp cho hoạt động tuyển dụng nhân sự của 
công ty.

BRAVO và các hoạt động khen thưởng tháng 6
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Trò chuyện cùng chàng Triển khai 
có % vượt định mức “khủng” của Quý I/2022

Với “đội trẻ” của BRAVO hiện nay tại Hà Nội, hầu hết đều biết đến và quyết định lựa chọn BRAVO qua những 
hoạt động hợp tác của BRAVO và các trường đại học lớn. Có lẽ chính vì thế mà những CBNV này có cách tiếp 
cận công việc đúng cũng như một lộ trình công việc rõ ràng. Nội san số này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với 
chàng trai Triển khai trẻ Phạm Văn Chiến – Phòng Kỹ thuật Triển khai số 1 – BRAVO Hà Nội. 

Ngoài công việc, Chiến có rất nhiều sở thích khác như: Thể thao, Nhậu cùng với bạn bè đồng nghiệp (có lẽ đây 
là lý do Chiến không vắng mặt trong bất cứ buổi liên hoan nào của công ty); Sau giờ làm việc thích ngồi trà đá, 
"chém gió" nhiều chuyện trên trời dưới biển với anh em... và đặc biệt là đam mê ăn uống. 

Với rất nhiều người, kỷ niệm đáng nhớ nhất khi đi 
làm không phải là những lúc thành công mà là 
những lúc gặp khó khăn, bị khách hàng từ chối, bị 
sếp mắng… Có lẽ chính vì những lúc như vậy mỗi 
người lại đúc rút cho bản thân nhiều kinh nghiệm 
quý báu để tiếp tục tiến lên trên con đường sự 
nghiệp. Với Chiến cũng vậy, đến hiện tại khi được 
hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất ở BRAVO thì đó là một 
lần bị sếp mắng. 
“Trong đợt em thực tế tại công ty, hôm đó em có 
buổi thi tiếng anh đầu ra tại trường mà quên xin 
phép Trưởng phòng và báo với bên Nhân sự. Sau 
khi biết chuyện, anh Quyền cho em vào ngồi 1 
phòng riêng và “nói cho một tràng” – rất căng 
thẳng. Đây cũng là lần đầu tiên và cũng là LẦN DUY 
NHẤT cho đến bây giờ em bị mắng cho nên rất là 
đáng nhớ. Còn bây giờ thì mỗi ngày đến công ty là 1 
ngày vui”.

Khi được hỏi về lý do gắn bó với BRAVO, Chiến chia 
sẻ: “Hiện tại, em đã vào làm ở BRAVO được hơn 1 
năm, dù so với thâm niên của các anh chị đi trước 
là rất mới nhưng thời gian đó cũng đủ để em xác 
định rõ ràng mục tiêu gắn bó lâu dài với công ty bởi: 
Thứ nhất, môi trường ở công ty rất phù hợp; Thứ 
hai, Các anh chị trong công ty rất hòa đồng, dễ 
thương sẵn sàng trao đổi kiến thức trên mọi khía 
cạnh (cả trong công việc và cuộc sống); Thứ ba, 
Công ty có định hướng rõ ràng về phát triển công 
việc; Thứ tư, Mức lương công ty cũng rất hậu hĩnh, 
các chế độ đãi ngộ cũng rất hợp lý.”
Có lẽ, một trong những đặc điểm nổi bật của thế hệ 
gen Z là năng động, tự tin và không ngại thể hiện 
cá tính của ban thân. Thử nghe Chiến – một gen Z 
chính hiệu mô tả về bản thân mình nhé. “Ngoại 
hình: Đẹp trai, Men lỳ, mỗi tội hơi béo (Do từ lúc vào 
công ty tăng khoảng gần chục cân). Tính cách: Tự 
tin, Hòa đồng, nhiệt tình”.

Một nhân sự mới nhưng đã có mức hoàn thành công việc 
ấn tượng trong 3 tháng đầu năm 2022 – 534%. 

Châm ngôn của cuộc sống của Chiến là: 
"Mọi chuyện sẽ bớt quan trọng hơn khi mình đói"

Chúc cho chàng trai trẻ của Khối Kỹ thuật Triển khai BRAVO Hà Nội sẽ mãi giữ được tinh thần của một gen 
Z chính hiệu. Và hy vọng rằng, với tinh thần, sức trẻ này Chiến sẽ góp sức thật nhiều cho sự phát triển của 
công ty trong thời gian tới.



Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các bạn, những người đã luôn tận tụy cống hiến 
tâm huyết, trí lực và tuổi trẻ để đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong nhiều năm qua.

Đến nay, sau một thời gian dài đầu tư nghiên cứu, phiên bản Phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) đã được hoàn 
thiện, và ngày 01/07/2022 BRAVO chính thức phát hành sản phẩm này. Mọi công tác truyền thông, đào tạo, 
làm tài liệu,... sẽ được chúng ta hoàn thiện trong tháng 07/2022 và sẽ chính thức chào bán sản phẩm ra thị 
trường từ tháng 08/2022. Có được thành quả này là nhờ sự nỗ lực ngày đêm tìm tòi, nghiên cứu công nghệ 
và nghiệp vụ mới của các CBNV Khối Công Nghệ, Khối Phát Triển Sản Phẩm; phòng Phân Tích Nghiệp Vụ; 
sự tỉ mỉ, cẩn trọng trong việc Test những tính năng mới của các CBNV phòng Kiểm Thử Sản Phẩm; và không 
thể thiếu sự đóng góp ý tưởng từ các bài toán thực tế, cũng như sự phản biện của các CBNV bộ phận Kỹ 
thuật Triển khai, Bảo hành, Kinh doanh, Giải pháp & Tư vấn,… tại các Vùng Miền (BRAVO-HN; BRAVO-ĐN; 
BRAVO-HCM).

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một bước tiến quan trọng về công nghệ với nền tảng BRAVO Web Service được thiết 
kế phân lớp sử dụng kiến trúc micro-services đảm bảo các tiêu chuẩn về an ninh mạng OWASP, NIST; đáp 
ứng yêu cầu về hiệu năng cao với HA services. Sản phẩm hỗ trợ đa nền tảng (Win, Web, Mobile) sử dụng các 
công nghệ .NET, Xamarin, Angular, SignalR… cùng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL. BRAVO 8R3 cung cấp công 
cụ quản trị dữ liệu doanh nghiệp đa chiều BI Dashboard, các công cụ khai thác dữ liệu như Web Portal, 
Survey… ứng dụng và hỗ trợ hữu ích cho các bài toán quản trị của khách hàng.

Đây sẽ là sản phẩm chiến lược của chúng ta trong thời gian tới với kỳ vọng sẽ nhận được sự hài lòng, tín 
nhiệm từ khách hàng và tiếp tục trở thành “Bí quyết quản trị doanh nghiệp”, hỗ trợ họ phát triển bền vững 
trong thị trường kinh doanh nhiều biến động, cũng như vững bước vào kỷ nguyên số.

Trải qua 23 năm, chúng ta đã cùng đồng hành qua nhiều phiên bản phần mềm từ BRAVO 3.0 và đến nay là 
BRAVO 8R3 (ERP-VN). Chặng đường đó có nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng có những thành quả 
đáng tự hào. Sản phẩm phần mềm của chúng ta đã được hơn 4.000 khách hàng tín nhiệm sử dụng, nhận 
được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn (Top 10 Sao Khuê và Danh hiệu Sao Khuê 7 năm liên tiếp). Kết quả 
đó được làm nên từ công sức đóng góp của rất nhiều lớp người BRAVO. Tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, 
ý chí và nhiệt huyết của các thành viên BRAVO, chúng ta sẽ làm nên những kỳ tích mới nhằm đạt được 
những con số kết quả ấn tượng trên cơ sở sản phẩm BRAVO 8R3 (ERP-VN).

Giám đốc công ty

Trân trọng.

ĐÀO MẠNH HÙNG

Các thành viên BRAVO thân mến
Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2022

Chúng ta đang hoạt động và cung cấp các “Sản phẩm - Dịch vụ” trong lĩnh vực “Công nghệ thông tin”, một 
lĩnh vực cốt lõi của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang là xu thế phát triển của thế giới. Vì vậy mà 
BRAVO luôn và sẽ không ngừng phát triển sản phẩm “Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp” ngày một tốt hơn 
để bắt kịp tốc độ phát triển của CNTT, đồng thời đáp ứng những yêu cầu quản trị ngày một cao hơn của các 
doanh nghiệp và hỗ trợ họ trong tiến trình chuyển đổi số. Trong 2 năm gần đây, chúng ta và thế giới bị tác 
động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, đại dịch vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để chúng ta nghiên 
cứu đưa ra thị trường những sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng thời kỳ mới.  

ERP

THƯ NGỎ
Gửi CBNV BRAVO về việc “BRAVO công bố phát hành phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN)”

Một lần nữa xin chúc mừng BRAVO 8R3 (ERP-VN) đã chính thức ra mắt, chúc mừng thành công của tất cả 
thành viên BRAVO.
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Chuyến đi Vịnh Vĩnh Hy (Vinh Hy Bay) – Ninh Thuận cùng gia đình BRAVO Hồ Chí Minh cũng là chuyến đi đầu tiên của 
tôi sau 2 năm đại dịch hoành hành. Mỗi chuyến du lịch là một hành trình đến với mỗi niềm vui, mỗi cảm xúc đan xen 
khác lạ mà mỗi người có những cảm nhận riêng. Khác với những chuyến du lịch thường thấy, chuyến đi vừa rồi với 
chương trình team building là thứ đã cho tôi nhiều cảm xúc. Ở đó tôi được trải nghiệm, khám phá, được bộc lộ hết cảm 
xúc của bản thân và quan trọng nhất là có thể gắn kết tình đồng đội giữa các thành viên, tạo ra nhiều điều kỳ diệu mà 
tôi nghĩ nó không chỉ dừng lại ở một kỷ niệm mà còn là trải nghiệm mà mọi người cảm nhận bằng cả trái tim mình.
Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đặt chân đến Vịnh Vĩnh Hy đó chính là bầu không khí vô cùng trong lành và mát mẻ mà 
chắc chắn ở một thành phố náo nhiệt như Sài Gòn không dễ gì có được. Và điều này đã khiến tôi có cái nhìn khác về 
Ninh Thuận, trong suy nghĩ của tôi trước giờ “Ninh Thuận là một vùng đất cằn cỗi, quanh năm chỉ có nắng và gió 
không có gì đẹp và đặc biệt”. Tuy trời khá nóng oi nhưng bù lại chúng tôi được trải nghiệm chất lượng dịch vụ cao cấp 
của một khu nghỉ dưỡng “sang chảnh” nên dường như tôi đã quên cái mệt 8 giờ đồng hồ di chuyển. Trải qua chặng 
đường dài, mọi người có vẻ cũng hơi oải một chút do đường xa, nhưng khi tới Hoàn Mỹ Resort, không gian nơi đây đã 
xóa tan cơn mệt oải đó, cảnh quan xung quanh xanh mát, thiết kế khá hiện đại khiến mọi người thích mê.
Phải công nhận là nắng Ninh Thuận rất gắt cộng thêm gió biển nữa thì trở thành một “combo nhuộm da” tuyệt vời. 
Nhưng tất cả đều không thể ngăn nổi tinh thần tham gia nhiệt tình của các anh chị em CBNV BRAVO Hồ Chí Minh. Dù 
nắng gắt nhưng ai nấy đều vô cùng máu chiến trong tất cả trò chơi. Muốn phơi nắng cùng các đồng nghiệp chắc 
chẳng mấy khi có cơ hội, và Team Building đã cho mọi người cơ hội trải nghiệm nó. Đó cũng là khoảnh khắc tôi được 
“xõa” hết cỡ, kéo gần lại khoảng cách giữa tôi và anh chị đồng nghiệp.       
Đêm Gala Dinner là một đêm cháy hết mình, và cũng là lúc tất cả mọi anh chị em trong công ty xuất hiện trong trang 
phục lộng lẫy, xinh đẹp nhất. Chúng tôi được thưởng thức những tiết mục nhảy hiện đại, những giọng ca tài năng của 
các anh chị CBNV BRAVO Hồ Chí Minh. Không khí ngay lúc này tại khán phòng càng một lúc nóng, vượt hơn cả cái 
nắng nóng tại vùng đất Ninh Thuận. Và không thể thiếu những lời chia sẻ, tâm tình của Ban Lãnh đạo, sau đó là những 
ly “Beer” được nâng cao từ bàn này sang bàn kia và lên cả sân khấu để đánh bay cái nóng ở Ninh Thuận này.

Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết, mọi người trở về ai cũng với 
một tinh thần sảng khoái, hứng khởi và đã sẵn sàng quay trở 
lại với công việc. Chuyến đi này không chỉ là sự gắn kết, tình 
đồng đội, chia sẻ, săn sóc lẫn nhau. Mà ở đó còn là tinh thần 
quyết chiến, quyết thắng không sợ hãi, là những đúc rút vô 
cùng giá trị cho công việc của mỗi thành viên trong Công ty. 
Đối với tôi – một nhân viên mới gia nhập gia đình BRAVO, đây 
cũng là dịp để tôi có cơ hội giao lưu và làm quen với tất cả các 
anh chị tới từ các phòng ban khác nhau mà tôi chưa có cơ hội 
làm quen được hết.
Và cuối cùng tôi xin cảm ơn tới Ban giám đốc công ty đã quan 
tâm và tạo điều kiện về vật chất lẫn tinh thần cho anh chị em 
CBNV chúng tôi, cảm ơn tất cả thành viên của BRAVO trong 
chuyến đi đáng nhớ này và cho thanh xuân của tôi có một kỷ 
niệm đẹp khó quên!

Đoàn Sỹ Anh - Phòng Kinh Doanh 3 -
 Khối Kinh Doanh BRAVO Hồ Chí Minh



Hè 2022 này là lần đầu tiên mình được đi du lịch cùng 
với gia đình BRAVO Đà Nẵng. Và tuyệt vời hơn đó là 
mình được gặp gỡ và giao lưu với các anh chị BRAVO 
Hà Nội. 

Chuyến đi này đã giúp cho đại gia đình càng gắn kết 
với nhau hơn và đặc biệt là đối với những thành viên 
mới như mình, nó là một cơ hội để mình có thể hoà 
nhập và gần gũi với mọi người nhiều hơn. Được ở bên 
nhau dù là quãng thời gian ít ỏi nhưng cũng đủ để lại 
những kỉ niệm khó quên trong mình nói riêng và đối 
với các thành viên trong đại gia đình BRAVO nói chung. 
Được cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, vui 
chơi, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ dưỡng tại 
những khu du lịch, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng top đầu ở 
Đà Nẵng. Và hơn hết là mình đã được tham gia hoạt 
động Team building ở biển cùng với các thành viên 
BRAVO Hà Nội. Hết mình cùng những trò chơi hấp dẫn, 
mang tính đồng đội, cần sự đoàn kết và tinh thần 
tương trợ lẫn nhau đã giúp cho sự gắn kết giữa các 
thành viên của 2 miền càng thêm bền chặt. Đây là một 
sân chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn là một 
hoạt động nhằm đem lại sự gắn kết giữa các thành 
viên trong công ty. 

Ấn tượng Teambuilding 
của BRAVO Hà Nội – Đà Nẵng
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Mỗi thành viên đều mang trong mình một nguồn năng 
lượng tích cực và tràn đầy sự hào hứng, thích thú trong 
suốt chuyến đi. Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội gặp 
gỡ các anh chị BRAVO Hà Nội, mọi người ai ai cũng rất 
thân thiện, hoà đồng. Sợi dây liên kết mang tên 
“BRAVO” giúp xóa tan rào cản, nối liền khoảng cách, 
đưa mọi người sát lại gần nhau hơn, tạo nên bầu không 
khí vui vẻ và không còn cái được gọi là sự ngại ngùng, 
e thẹn giữa các thành viên. Chuyến đi này mang lại 
cho mình nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ với nhiều 
cảm giác lần đầu được trải nghiệm cùng tập thể 
BRAVO.

Xin chân thành cảm ơn công ty đã tạo điều kiện để 
mình cũng như tất cả các thành viên trong công ty có 
được một trải nghiệm mới lạ và vui vẻ. Mình cảm thấy 
rất may mắn vì có thể được gặp gỡ và ở bên mọi người 
khi mình mới là một thành viên mới của BRAVO. Và 
cũng hi vọng sẽ còn được đóng góp sức mình, đồng 
hành cùng đại gia đình BRAVO bước tiếp trên chặng 
đường dài sắp tới. 

Nguyễn Phước Thảo Loan – Khối Triển khai BRAVO 
Đà Nẵng



BRAVO Hồ Chí Minh chọn Ninh Chữ – Ninh Thuận cho 
chuyến du lịch này. Phải công nhận những điểm đến mà 
HCM lựa chọn lúc nào cũng khiến chúng ta “nghe là 
muốn đến”. Cái nắng, cái gió đặc trưng của miền đất 
này không làm tinh thần “ăn chơi” và “ưa khám phá” 
của những BRAVO-ers HCM giảm đi chút nào. 

Nhắc đến cụm từ "du lịch" là nhắc đến cái sở thích, cái đam mê bất tận của rất nhiều người. Và dù thuộc “type” người 
nào, thì cảm giác được "sáng thức dậy ở một nơi xa để phóng tầm mắt ngắm chân trời mới toanh" vẫn luôn là một 
trong những trải nghiệm tuyệt vời. Du lịch vừa là dịp để khám phá, vừa là cơ hội để nghỉ ngơi, thư giãn, nạp năng lượng 
sau những ngày làm việc, học tập căng thẳng. Du lịch đôi khi là động lực, là món quà nhiều người tự thưởng cho bản 
thân. 

Hè rực rỡ với BRAVO Summer 2022

BRAVO Đà Nẵng chọn Bà Nà Hill và Furama Resort nức 
tiếng làm nơi dừng chân nghỉ dưỡng cho chuyến du lịch 
này. Được nghỉ ngơi, thăm quan tại nơi du lịch nổi tiếng 
bậc nhất đã giúp cho CBNV BRAVO Đà Nẵng có thêm 
cùng với nhau những trải nghiệm khó quên.

Một trong những điểm hấp dẫn năm nay của 
BRAVO Summer là Hà Nội và Đà Nẵng cùng 
nhau giao lưu team building. Bãi biển Mỹ 
Khê dường như nóng hơn bình thường với sự 
đổ bộ của hơn 200 nhân sự BRAVO 2 miền. 
Những trò chơi hấp dẫn cộng với tinh thần 
chơi hết mình đã khiến cho tất cả CBNV 2 
miền có 1 buổi chiều với nhiều kỷ niệm đáng 
nhớ. 
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Những điểm đến hấp dẫn của 3 miền

Team Building – hết mình để gắn kết

Gala Dinner và những khoảnh khắc đáng nhớ

Khép lại trải nghiệm đầy ấn tượng, chắc hẳn lúc này đây, các thành viên đã lưu giữ cho mình 
thêm nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến du lịch BRAVO Summer 2022, để rồi khi quay trở về với 
công việc, mọi người có thêm tinh thần và động lực để chinh phục những mục tiêu phía trước.

Không hổ danh là thành phố đáng sống - Đà Nẵng luôn là điểm đến khiến nhiều người đi rồi vẫn muốn đặt chân đến 
thêm nhiều lần nữa. CBNV BRAVO Hà Nội có 1 lịch trình khá thoải mái nên ngoài những hoạt động chung, mọi người 
thoái mái cùng nhau tham quan tự do. 

Trong mỗi chuyến du lịch thì đêm Gala Dinner luôn là một điểm 
sáng với những hoạt động ý nghĩa. Những chia sẻ tâm huyết từ 
Ban Lãnh đạo; Những khoảnh khắc nâng ly chúc cho một BRAVO 
ngày càng lớn mạnh; Những màn trình diễn ca nhạc, hát múa liên 
khúc ấn tượng và các phần chơi thú vị… Tất cả chắc chắn đã trở 
thành một phần kỷ niệm đẹp trong chuyến du lịch này của CBNV 
BRAVO cả nước. 

Với các doanh nghiệp, tổ chức nói chung và BRAVO nói riêng, du lịch là còn là cơ hội để mọi người gắn kết, hiểu nhau 
nhiều hơn. Đặc biệt đây là dịp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Sau hơn 2 năm dịch bệnh, du lịch với chúng ta tưởng 
chừng thật “xa xỉ” thì tháng 6 này, BRAVO cả nước lại háo hức cho những hành trình khám phá những vùng đất du lịch 
tuyệt vời.
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Quản lý chất lượng cho doanh nghiệp
 sản xuất với phần mềm BRAVO

Trong môi trường phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế ngày nay, chất lượng sản phẩm chính là yếu tố quan 
trọng làm nên sức mạnh, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp.
Nhiều chuyên gia nhận định, chất lượng sản phẩm đang là một trong những yếu tố quan trọng nhất làm gia tăng 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là giá trị cốt lõi để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, 
đồng thời cũng là cơ sở quan trọng cho việc đẩy mạnh quá trình hội nhập, giao lưu kinh tế và mở rộng trao đổi 
thương mại quốc tế của các doanh nghiệp.
Công nghệ 4.0 đã len lỏi và hiện hữu trong mọi ngóc ngách của cuộc sống vì vậy việc áp dụng công nghệ vào 
quản lý chất lượng sản phẩm – dịch vụ đầu ra đang là xu thế cũng là yêu cầu sống còn của nhiều doanh nghiệp. 
Việc áp dụng song song đồng thời nhiều giải pháp công nghệ cho bài toán này đang được nhiều doanh nghiệp 
áp dụng. Trong đó sử dụng phần mềm quản lý chất lượng trong tổng thể phần mềm quản trị doanh nghiệp là một 
giải pháp hay hiện nay. 
Với các doanh nghiệp sản xuất, việc kiểm soát tốt chất lượng nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm… sẽ ngăn 
ngừa việc sản xuất những sản phẩm có phẩm chất kém. Đồng thời sẽ tiết kiệm thời gian, công sức trong việc sản 
suất, lưu thông hàng hóa và giúp nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Hiểu được nhu cầu, mong muốn của khách 
hàng cũng như vai trò của việc kiểm soát tốt chất lượng với các doanh nghiệp sản xuất mà BRAVO đã thiết kế 
chương trình giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề này. 

Phần mềm BRAVO trợ giúp các doanh nghiệp quản lý tốt chất lượng sản phẩm
Phần mềm BRAVO trợ giúp công việc kiểm soát chất lượng của hàng hóa đầu vào, chất lượng sản phẩm trong 
sản xuất và kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu ra... thông qua việc thống kê và đánh giá tỷ lệ hỏng, hủy, tỷ lệ 
nguyên nhân lỗi để có phương án xử lý, khắc phục và hạn chế tình trạng lỗi xảy ra. Hỗ trợ cho doanh nghiệp thực 
hiện kiểm soát tốt được chất lượng nguyên vật liệu đầu vào và chất lượng hàng hóa tới khách hàng.

Phần mềm BRAVO trợ giúp các doanh nghiệp quản lý tốt chất lượng sản phẩm bằng cách thức sau:

Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC)

• Khai báo tiêu chí đánh giá và các thông số tiêu chuẩn cho các loại nguyên vật liệu/sản phẩm đầu vào

• Kiểm soát chất lượng đầu vào và ghi nhận các thông số thực tế trên phiếu kiểm tra chất lượng.

• Kiểm soát nguyên vật liệu/sản phẩm không phù hợp, hỗ trợ thống kê, ghi nhận các lỗi phát sinh đồng thời xác 
định loại lỗi và phương án xử lý.
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Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất (PQC)

• Khai báo tiêu chí đánh giá và các tiêu chuẩn cho các sản phẩm sản xuất tại từng công đoạn.

• Ghi nhận kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm trên phiếu kiểm tra chất lượng.

• Lập biên bản để ghi nhận các phương án xử lý các sản phẩm không đạt chất lượng theo quy định.

Kiểm soát chất lượng đầu ra

• Xây dựng tiêu chí đánh giá, thông số tiêu chuẩn cho các loại hàng hóa xuất bán.

• Ghi nhận kết quả kiểm tra trên phiếu kiểm tra chất lượng đầu ra.

• Lập biên bản hủy xử lý các sản phẩm hàng hóa không đạt yêu cầu.

• Thống kê các sản phẩm lỗi hỏng phục vụ cho việc tìm nguyên nhân và phương án khắc phục các lỗi.

Ngoài ra, với đặc trưng của phần mềm tùy chỉnh 
theo yêu cầu của khách hàng nên với mỗi doanh 
nghiệp, BRAVO sẽ thiết kế chương trình với các tính 
năng khác nhau phù hợp với từng yêu cầu cụ thể. Khi 
triển khai phần mềm, khách hàng sẽ được lên các 
báo cáo cơ bản như: Bảng kê kết quả kiểm tra chất 
lượng, Báo cáo phân tích tỷ lệ lỗi, Báo cáo tiến độ 
công việc bộ phận QC (Dưới dạng biểu đồ gant). 
Những báo cáo này giúp cho nhà quản lý nắm được 
tình hình chất lượng sản phẩm để có những quyết 
định phù hợp. 
Khi áp dụng phần mềm BRAVO thì kết quả của kiểm 
tra chất lượng được bộ phận sản xuất kế thừa để 
phân tích, đánh giá quá trình sản xuất tức thời, hỗ trợ 
cho việc ra quyết định điều độ sản xuất kịp thời.

Chất lượng sản phẩm chính là yếu tố quan trọng 
hàng đầu đối với sự tồn tại và phát triển của doanh 
nghiệp. Quản lý chất lượng là một phần không thể 
thiếu của vòng đời sản phẩm được thực hiện ở mọi 
giai đoạn. Tuy nhiên, việc hiểu sâu về chất lượng sản 
phẩm vẫn chưa đủ nói lên điều gì, bởi cứ không phải 
sản xuất là sản phẩm sẽ có chất lượng tốt để đảm 
bảo chất lượng và hiệu suất, bạn cần xem xét các 
công cụ, kỹ thuật, thành phần và nguyên tắc phù 
hợp trong suốt quá trình đó. Phần mềm BRAVO đưa 
ra các giải pháp giúp khách hàng kiểm soát tốt chất 
lượng sản phẩm của mình, từ đó tạo được vị thế trên 
thị trường để phát triển bền vững. 
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Vậy là hành trình BRAVO Summer 2022 đã khép lại. Chắc hẳn lúc này đây, các thành viên đã lưu giữ cho mình thêm 
nhiều kỷ niệm đẹp cùng gia đình BRAVO, để rồi khi quay trở về với công việc với nguồn năng lượng tích cực hơn. Cùng 
Ban biên tập điểm lại một số hình ảnh đẹp trong chuyến du lịch năm nay tại 3 miền. 

Anh Đào Mạnh Hùng
phát biểu tại đêm Gala Dinner 

Hết mình với team building 
Hà Nội - Đà Nẵng

Ban Lãnh đạo BRAVO Hồ Chí Minh
nâng ly khai tiệc đêm Gala Dinner

Những tiếc mục văn nghệ 
“cây nhà lá vườn” của BRAVO Đà Nẵng

CBNV Hồ Chí Minh thích thú
khám phá cảnh đẹp tại Vịnh Vĩnh Hy

Chút “Cool ngầu” từ BRAVO Hồ Chí Minh 
trong Teambuilding

Đoàn kết là sức mạnh
Những phần chơi hấp hẫn trong 

đêm Gala Dinner BRAVO Đà Nẵng

Ấn tượng BRAVO Summer 2022



www.bravo.com.vn

Hà Nội
Tầng 7, tòa nhà 311-313
Trường Chinh, Thanh Xuân
Tel: 0243 776 2472

Đà Nẵng
Tầng 3, số 466
Nguyễn Hữu Thọ, Cẩm Lệ
Tel: 0236 363 3733

TP HCM
Lầu 2, 116 - 118
Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3
Tel: 0283 930 3352

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO

GIẢI PHÁP

QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP


