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Trong suốt 23 năm xây dựng và phát triển, BRAVO luôn không ngừng nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm dịch vụ, nhằm 
chinh phục những mục tiêu cao hơn, thỏa mãn một cách tốt nhất các nhu cầu về phần mềm để phục vụ quản lý hoạt 
động sản xuất kinh doanh cho Khách hàng.

Sự bùng nổ mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0 cùng với những tác động lớn từ đại dịch Covid-19 đòi hỏi các doanh 
nghiệp phải đổi mới để thích nghi và phát triển trong điều kiện tình hình mới. Mang trong mình sứ mệnh tiên phong đổi 
mới nhằm cung cấp cho khách hàng những giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, ngày 01/07/2022 vừa qua, BRAVO chính 
thức hoàn thiện và ra mắt sản phẩm BRAVO 8R3 (ERP-VN). BRAVO 8R3 là thành quả của thời gian dài đầu tư nghiên cứu, 
nỗ lực hoàn thiện, bằng sự đóng góp công sức của toàn thể thành viên BRAVO

Cùng Nội san BRAVO Focus số 79 với chủ đề: Hoàn thiện và vươn xa hơn cập nhật những thông tin nổi bật nhất trong 
tháng 7 của BRAVO và chào mừng “người bạn mới” 8R3 nhé. 
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TIN NỔI BẬT THÁNG 07
Khen thưởng CBNV trong tháng 7

BRAVO’s Tour: Chào mừng sinh viên ĐH Thương Mại đến tham quan doanh nghiệp

Chương trình diễn ra với mục đích mang tới cho các bạn 
sinh viên một cái nhìn chân thực và đầy đủ về hoạt động 
thực tế của doanh nghiệp cũng như hoạt động tuyển 
dụng hiện nay.
Với quan điểm nhân sự “Con người là trọng tâm của sự 
phát triển”, BRAVO luôn sẵn sàng hợp tác, đồng hành và 
hỗ trợ sinh viên qua nhiều cách khác nhau để các bạn có 
được một kỳ thực tập đúng nghĩa và bổ ích, góp phần 
phát triển tốt nguồn nhân lực tương lai.

Sáng ngày 04/07, tại BRAVO Hà Nội đã trao loạt các khen thưởng nóng:
Khen thưởng nhóm CBNV Kỹ thuật Bảo hành thực hiện triển khai hợp đồng nâng cấp phần mềm BRAVO 8R2 cho Công ty CP 
Chứng khoán Dầu khí (PSI). Khen thưởng nhóm CBNV Kỹ thuật Triển khai thực hiện triển khai hợp đồng cung cấp phần mềm 
BRAVO cho Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.
Ngày 18/07, tại văn phòng BRAVO HCM đã diễn ra nhiều hoạt động khen thưởng nội bộ ý nghĩa như: Tổng kết và khen thưởng 
quý II/2022, khen thưởng 6 tháng đầu năm cho CBNV có thành tích xuất sắc với những khen thưởng sau: CBNV hoàn thành 
tốt công việc Quý II/2022, CBNV hoàn thành xuất sắc công việc Quý II/2022, Cán bộ quản lý xuất sắc quý II/2022, CBNV hoàn 
thành tốt công việc 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, BRAVO HCM cũng trao thưởng “nóng” cho các CBNV Kinh doanh có 
thành tích ký kết hợp đồng có giá trị cao và nhóm Kỹ thuật Triển khai đã hoàn thành tốt công việc triển khai.
Ngày 26/07, BRAVO Đà Nẵng đã công bố và trao khen thưởng 6 tháng đầu năm. Danh sách CBNV hoàn thành tốt kế hoạch 6 
tháng đầu năm 2022 gồm có: Trần Công Hoàng Huy – Phòng Triển khai PMS, Nguyễn Thanh Thảo – Phòng Triển khai PMS, 
Huỳnh An Lộc – Phòng Bảo hành.

Sáng ngày 11/07, BRAVO đã trang trọng tổ chức lễ công bố 
phát hành phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN) trước sự chứng 
kiến và tham dự của toàn thể CBNV BRAVO cả 3 miền.
Đây sẽ là sản phẩm chiến lược của BRAVO 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.

Lễ công bố phát hành phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Từ ngày 19/07/2022 tới 22/07/2022, Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO hợp tác cùng Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế và 
Thương mại điện tử, Đại học Thương Mại tổ chức buổi giao lưu và tham quan doanh nghiệp tại văn phòng BRAVO Hà Nội. 

Khai mạc BRAVO CUP Hà Nội 2022

Đến hẹn lại lên, mỗi khi hè về, các thành viên BRAVO Hà 
Nội lại háo hức trước thềm giải BRAVO Cup. Năm nay, sau 
quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid, giải 
đấu đã chính thức quay trở lại, vì vậy càng tạo cho các 
cầu thủ cùng các CĐV Hà Nội sự hồi hộp, mong ngóng. 
Ngày 23/07 vừa qua, giải BRAVO Cup Hà Nội 2022 đã 
chính thức được khai mạc tại sân bóng Đầm Hồng 2 với 
những trận cầu nảy lửa hứa hẹn một giải đấu sôi động. 
 Thông tin về các trận đấu sẽ liên tục được cập nhật, mời độc giả tiếp tục theo dõi để cổ cũ tinh thần cho các tuyển thủ.
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Trò chuyện cùng “người đặc biệt” 
của “phòng đặc biệt”: chàng trai BA BRAVO Hà Nội

Bộ phận phân tích nghiêp vụ (BA) là một bộ phận mới, có vai trò rất quan trọng trong quy trình nghiên cứu phát triển 
sản phẩm. Vì thế, Ban biên tập BRAVO Focus số này đã có cuộc trò chuyện với bạn Đào Duy Minh – Bộ phận Phân tích 
nghiệp vụ, BRAVO Hà Nội. Minh đã có những chia sẻ vô cùng thú vị và chân thành về công việc của “chàng trai làm BA”. 

Đặc điểm chung của những nhân viên trẻ tuổi tại BRAVO hiện nay là vô cùng tự tin với sức trẻ luôn “cháy” hết mình. Duy 
Minh tự nhận xét về bản thân mình đó là: “Ngoại hình: đẹp trai, cao to, mỗi tội đang hơi béo 1 tý (NHƯNG em sắp gầy rồi). 
Tính cách: Hòa đồng, nhiệt tình, dễ gần (không tin thì cứ thử nháy mắt với em 1 cái là biết liền)”.
Khi được hỏi về công việc, đồng nghiệp và sếp của mình thì Duy Minh hào hứng chia sẻ rất nhiều. “Sau khi hoàn thành 
khóa đào tạo, em đã được gửi gắm, trao trọn niềm tin nơi chị Ngô Thị Hạnh, lúc này bộ phận BA mới được thành lập được 
2 – 3 tháng. Lúc đầu mọi thứ đối với em còn rất bỡ ngỡ, lạ lẫm nhưng em đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ chị Hạnh, 
một người rất vui tính, dễ gần (trừ khi chị đang nóng tính) và có thể nói chị là cuốn bách khoa toàn thư của BRAVO vì thứ 
gì chị không biết thì hình như nó không tồn tại. Từ đó, em có thể hoàn thiện, phát triển bản thân hơn để phù hợp với công 
việc”.
Vừa rồi, phiên bản phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) đã chính thức ra mắt từ sự góp sức của toàn thể CBNV tại cả 3 miền, 
thuộc nhiều bộ phận khác nhau. Trong đó, BA giữ một vai trò quan trọng và có những đóng góp không nhỏ trong việc ra 
đời của sản phẩm mới lần này. Quá trình nghiên cứu cho BRAVO 8R3, Duy Minh cũng có những kỷ niệm đáng nhớ. “Thứ 
nhất là quá trình hoàn thiện các màn hình dashboard. Công việc của BA là phân tích thiết kế tất cả những màn hình dash-
board mới này. Các màn hình dashboard sẽ được xây dựng mẫu bằng các tool thiết kế chuyên dụng. Tuy nhiên do số 
lượng màn hình thiết kế quá lớn và thời gian có hạn nên phương án thiết kế đã được chuyển sang vẽ tay và mô tả ở dưới 
để dễ dàng theo dõi, sửa đổi. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, em bị mọi người chê chữ xấu, khó theo dõi. Điều này đã làm 
một “họa sĩ tự xưng” như em tổn thương rất nhiều. Em đã ngồi cày cuốc, thiết kế lại những màn hình dashboard đó bằng 
công cụ thiết kế để hoàn thiện hồ sơ sản phẩm. Điều thứ 2 là quá trình viết sách HDSD. Việc viết nội dung sách đã khó, thì 
việc chụp ảnh minh họa, soát lỗi chính tả và căn chỉnh file khó gấp 10 lần. Có những thời điểm phòng BA đã “trầm cảm” 
vì viết sách. Trộm vía công việc viết sách HDSD đã được hoàn thành một cách tốt đẹp và trọn vẹn!”
Ngoài công việc, chàng trai này còn có sở thích: tập gym, nhậu và chém gió cùng bạn bè đồng nghiệp, đọc truyện. Chúc 
cho Duy Minh sẽ luôn nhiệt huyết với công việc, sớm có người yêu và đặc biệt là nhanh gầy như ước nguyện. 

Mở đầu câu chuyện khi nhắc đến cái duyên với BRAVO, 
Minh đã rất hài hước chia sẻ: “Vào một buổi trưa đẹp 
trời, em đến trường để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều 
thì em đã nhận được một lời rủ rê từ 2 người bạn (2 
người bạn này hiện tại cũng đang làm tại BRAVO): 
“Minh ơi, đi thực tập đê”. Lúc đó em đang là sinh viên 
cuối năm 3, với tinh thần KHÔNG SỢ GÌ CẢ và MUỐN 
THỬ CÁI MỚI, em đã “chiến” luôn với 2 bạn. Buổi chiều 
hôm đó em mới lọ mọ đi mua tập hồ sơ, học làm CV để 
gửi hồ sơ lên website của công ty. Và bằng nhiều phép 
màu nào đó, hiện tại em đã được làm việc tại BRAVO”. 

Có lẽ “phép màu” đó chính là: nhiệt huyết 
tuổi trẻ, kiến thức, kỹ năng và một tinh thần 

học hỏi không ngừng của chàng trai này. 

Duy Minh (áo đen) và Team hot boy 
trong chuyến BRAVO Summer 2022
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Tôi là Ngân, là em nhân viên năm 3 của phòng Bảo hành chi nhánh Đà Nẵng với biệt danh của phòng là “Sửu nhi”. Tuy 
không phải tuổi sửu nhưng vẫn bị gán mắc là “Sửu nhi” vì nhìn tôi rất lơ ngơ. 
Mới đó đã gần 3 năm trời gắn bó với BRAVO, nhanh thật! Từ thời sinh viên chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ bước trên con 
đường trở thành một lập trình viên như hiện tại mà chỉ hy vọng mình trở thành cô kế toán doanh nghiệp đơn thuần theo 
đúng ngành mình đã chọn. Nhưng cơ hội lại đến với tôi đầy bất ngờ khi được thực tập tại công ty BRAVO.
Thời gian đầu tôi chỉ nghĩ sẽ thực tập thật tốt tại công ty, nhưng sau đó tôi phát hiện một điều làm thay đổi suy nghĩ của 
tôi sau này, rằng tôi yêu kế toán và yêu cả code. Trong quá trình thực tập tại môi trường tập trung, phối hợp và làm việc 
năng động nhìn các anh (chị) vừa code vừa trao đổi thông tin nội bộ với khách hàng nhanh, gọn và rõ ràng thì lúc đó trong 
tôi rất rộn ràng và đầy ngưỡng mộ: Không biết tại sao mọi người làm được như thế, mà chẳng nhẽ mình lại không làm 
được như các anh (chị) ở BRAVO.

Tôi bắt đầu suy nghĩ mình cần môi trường hoạt bát, năng động và tích cực 
này để phát triển. Sau một năm thực tập, tôi đã trở thành nhân viên chính 
thức của BRAVO. 
Vì nhân viên bảo hành nên thời gian hầu hết là dùng để hỗ trợ khách hàng sử 
dụng và khắc phục lỗi. Thời gian còn lại có thể nhận thêm hợp đồng, dự án 
triển khai. Không biết mọi người như thế nào nhưng tôi lại thích được đi công 
tác cùng các anh (chị) trong team vì khi đi công tác hay đi khách hàng là một 
cơ hội mới để tôi học hỏi về rất nhiều thứ: về khả năng ứng xử, giao tiếp, cách 
làm việc, cách lập kế hoạch và được tiếp xúc nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Nhưng đó chính là những thách thức không phải là mình tôi mà tất cả mọi 
người đều trải qua. Không ai trải sẵn hoa hồng cho mình cả mà phải tự bước 
đi bằng năng lực của chính mình. Trải qua các hợp đồng, dự án bản thân tôi 
giống như đã được nâng lên một ver tốt hơn phiên bản cũ. Mỗi khó khăn, 
thách thức là mỗi bài học, kinh nghiệm đáng giá mà không phải môi trường 
nào cũng mang lại như BRAVO. Chỉ là một thành quả nhỏ, nhưng nó là sự ghi 
nhận cũng là động lực rất lớn để tôi hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày trong 
tương lai, đó là chiếc cup nhân viên xuất sắc tháng 6 vừa qua. Ngoài công 
việc, công ty còn tổ chức các hoạt động khác để nhân viên tham gia vừa giải 
trí mà đầy ý nghĩa như tình nguyện, du lịch và giao lưu 3 miền…
 Sang tháng 7, BRAVO đã cho ra mắt phiên bản phần mềm mới với nhiều tính năng ưu việt hơn. Là một nhân sự thuộc khối 
Kỹ thuật sắp tới sẽ được đồng hành nhiều hơn cùng “anh bạn mới” này, tôi vô cùng hào hứng, cũng “lo lắng nhẹ”. 
Tuy nhiên, công ty cũng đã tổ chức các buổi đào tạo giúp cho CBNV hiểu rõ về sản phẩm để hỗ trợ khách hàng tốt nhất. 
Đặc biệt, trong quá trình làm việc một “sửu nhi” như tôi luôn có sự đồng hành, hỗ trợ đắc lực của các anh chị đi trước nên 
chắc chắn sẽ nhanh chóng thân thiết với “anh bạn mới BRAVO 8R3 ERP-VN” này thôi. 
Cuối cùng, tôi xin nói lời cảm ơn đến tất cả anh (chị) đã yêu thương giúp đỡ để tôi các được như ngày hôm nay. Cảm 
ơn đại gia đình BRAVO đã cho tôi cơ hội được đồng hành và cùng phát triển.

TÂM SỰ CỦA MỘT “SỬU NHI” CỦA BRAVO ĐÀ NẴNG

Nguyễn Thị Kim Ngân 
Phòng Bảo Hành - BRAVO Đà Nẵng

BRAVO là điều tuyệt vời và là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.
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Sau khi kết thúc năm 2021, một năm đầy sự biến động với đại dịch Covid-19, mình đã rất vui khi cuộc sống và công việc 
dần bắt đầu trở lại bình thường. Với cương vị là một người mới, năm 2022 là một năm đầy sự mới mẻ với bản thân mình. 
Mình đã có cơ hội được làm việc với các dự án đầy thú vị, được gặp gỡ các anh chị đồng nghiệp và trao đổi trực tiếp 
nhiều hơn với khách hàng. Đầy là điều mà năm 2021 mình ao ước được làm nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh.
Năm nay với sự hỗ trợ hết mình từ các anh chị leader, các đồng nghiệp trong khối kinh doanh BRAVO HCM, mình được 
truyền đạt rất nhiều kiến thức về phần mềm, về cách tìm kiếm khách hàng, được training quy trình làm việc nội bộ cho 
đến cả cách xúc tiến ký được hợp đồng với khách hàng. Mình thật sự cảm kích về sự tận tâm của các anh chị dành cho 
các nhân viên mới như mình. 
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Dựa vào những kiến thức, kinh nghiệm mình được truyền đạt từ các anh 
chị, kết hợp với những kiến thức mình tích góp được trong khoảng thời 
gian học tập và làm việc trước đó, mình đã may mắn ký được hợp đồng với 
một vài dự án mình có cơ hội được tham gia.
Cũng nhờ vậy mà mình đã hoàn thành được công việc của quý 2/2022 và 
công việc của 6 tháng đầu năm 2022. Cảm xúc của mình khi được gọi tên 
lên nhận thưởng là vô cùng vui và hạnh phúc. Mình cảm thấy biết ơn về 
những gì đã được trải nghiệm tại BRAVO, được học hỏi những điều mới 
mẻ, được gặp gỡ các đồng nghiệp thật sự dễ mến và thân thiện. Đây cũng 
sẽ là động lực lớn để mình tiếp tục nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa trong 
chặng đường làm việc sắp tới.
Vừa qua, BRAVO đã có ra mắt phiên bản sản phẩm mới BRAVO 8R3 
ERP-VN. Đứng dưới góc độ là một nhân viên Kinh doanh trẻ, việc phần 
mềm BRAVO sắp ra phiên bản mới khiến mình thật sự rất hào hứng. Làm 
việc trong một công ty luôn không ngừng cải tiến sản phẩm để có những 
trải nghiệm tốt nhất và mới mẻ nhất đến cho khách hàng, điều đó làm cho 
mình thấy tự hào và tin tưởng. Đó cũng là minh chứng cho sự phát triển 
bền vững của BRAVO, khẳng định được uy tín và đẳng cấp trên thị trường 
phần mềm Việt Nam.

Bứt phá hậu Covid

Nguyễn Thị Thủy Tiên
Khối Kinh doanh BRAVO Hồ Chí Minh

Sản phẩm mới vừa được kế thừa những tính năng ưu việt của sản phẩm cũ, vừa được cập nhật thêm công nghệ mới 
cũng như hoàn thiện hơn rất nhiều về nghiệp vụ. Điều này chắc chắn sẽ giúp những nhân sự Kinh doanh như chúng 
mình có thêm “vũ khí” để “xông pha “thị trường”. 
Sắp tới mình sẽ tận dụng cơ hội và khả năng của bản thân để giới thiệu nhiều hơn về các tính năng mới mẻ và những 
giao diện cực bắt mắt từ phần mềm đến tất cả các khách hàng mình có cơ hội được làm việc. 
Mình xin kính chúc toàn thể công ty BRAVO ra mắt sản phẩm BRAVO 8R3 thành công tốt đẹp và đạt được các thành 
quả lớn hơn trên chặng đường phía trước.



Lấy con người là trọng tâm phát triển, chủ trương xây dựng thương hiệu dựa trên “Chất lượng sản phẩm” và 
“Chất lượng dịch vụ”, hơn 22 năm qua BRAVO vẫn luôn không ngừng nỗ lực thực hiện các mục tiêu để doanh 
nghiệp phát triển bền vững và vươn xa hơn. Đặc biệt, BRAVO luôn đầu tư nguồn lực cho việc nghiên cứu hoàn 
thiện sản phẩm mỗi ngày nhằm phụng sự mục tiêu vươn xa hơn trong tương lai. 

Quá trình xây dựng – phát triển gắn liền với quá trình đổi mới hoàn thiện sản phẩm

Lịch sử phát triển của BRAVO gắn với các cột mốc ra đời các phiên bản phần mềm
- Tháng 12 năm 1999: Ra đời phiên bản BRAVO 3.0
- Tháng 03 năm 2000: Ra đời phiên bản BRAVO 3.2
- Tháng 07 năm 2001: Ra đời phiên bản BRAVO 4.1
- Tháng 01 năm 2003: Ra đời phiên bản BRAVO 5.0
- Tháng 04 năm 2004: Ra đời phiên bản BRAVO 6.0
- Tháng 03 năm 2006: Ra đời phiên bản BRAVO 6.3 với cơ sở dữ liệu SQL server
- Tháng 06 năm 2009: Ra đời phiên bản BRAVO 6.3 SE
- Tháng 10 năm 2011: Chính thức ra đời phiên bản BRAVO 7 (ERP-VN)
- Tháng 07 năm 2018: Chính thức ra đời phiên bản BRAVO 8 (ERP-VN)
- Tháng 10 năm 2020 chính thức ra phát hành phiên bản BRAVO 8R2 (ERP-VN)
- Tháng 07 năm 2022 chính thức ra phát hành phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Nâng cao chất lượng sản phẩm – chất lượng dịch vụ

Hơn 23 năm tạo dựng và phát triển, BRAVO luôn không ngừng nghiên cứu để hoàn thiện sản phẩm dịch vụ, nhằm chinh 
phục những mục tiêu cao hơn. 
Tiêu chí chất lượng của sản phẩm mà BRAVO vẫn giữ vững và hướng đến trong thời gian tới: Đáp ứng tốt nhu cầu khách 
hàng; Sản phẩm có cấu trúc tốt (BRAVO nỗ lực phát triển sản phẩm của mình nhằm tổ chức dữ liệu tốt với định hướng 
xử lý dữ liệu lớn, Tốc độ truy xuất nhanh, Tính an toàn, tin cậy…); Sản phẩm độc đáo và tiện ích (Giao diện thân thiện, 
Dễ sử dụng, Tính tự động hóa cao, Tương tác cao và Cá nhân hóa).

Với đội ngũ nhân sự chuyên môn cao cùng hướng đi đúng đắn và sự kiên tâm trong việc lấy chất lượng sản phẩm dịch 
vụ làm cốt lõi, đồng thời hàng năm BRAVO luôn đầu tư khoảng 20% doanh thu cho việc đầu tư nghiên cứu các công 
nghệ mới vào phát triển sản phẩm của mình. Nhờ đó mà sản phẩm của BRAVO luôn không ngừng được cập nhật những 
công nghệ tiên tiến, bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích. 

Nâng cao chất lượng sản phẩm – chất lượng dịch vụ đi kèm với phát triển con người
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Khách hàng là người đánh giá trung thực và khách quan nhất về các sản phẩm phần mềm. Do vậy việc thỏa mãn một 
cách tốt nhất các nhu cầu về phần mềm để phục vụ sản xuất kinh doanh là tiêu thức được đặt ra hàng đầu với BRAVO. 
Bên cạnh đó, việc liên tục nhận được những giải thưởng uy tín cũng như đứng trong các “bảng xếp hạng” uy tín của 
ngành CNTT cũng là minh chứng cho chất lượng sản phẩm – dịch vụ của BRAVO trong mắt giới chuyên môn.
 
Để đạt được mục tiêu về sản phẩm cung cấp ra thị trường với chất lượng tốt, đòi hỏi nhân sự BRAVO phải luôn học tập 
không ngừng để hoàn thiện và phát triển chuyên môn. Do đó, BRAVO cũng đặt mục tiêu phát triển năng lực, kỹ năng 
của đội ngũ nhân sự lên hàng đầu trong kế hoạch phát triển nhân sự của mình. 

BRAVO chú trọng phát triển con người

BRAVO áp dụng rất nhiều cách thức để phát triển toàn diện CBNV của mình như:
- Chương trình đào tạo giúp nhân viên phát triển và đạt được mục tiêu nghề nghiệp
- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp để mỗi cá nhân được phát triển tốt
- Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, tạo cảm hứng làm việc và sáng tạo cho CBNV
- Lộ trình tăng lương rõ ràng, chế độ phúc lợi và chính sách đãi ngộ xứng đáng
Suốt quá trình xây dựng và phát triển của mình, BRAVO không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao về 
đời sống vật chất cho các thành viên của mình, đem lại cho mỗi thành viên một môi trường làm việc tốt nhất để phát 
triển tài năng, nghề nghiệp, đồng thời có được một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần.

Phiên bản phần mềm mới “chào sân”: BRAVO 8R3 ERP-VN

Người ta vẫn thường nói: “Thành công là một quá trình, không 
phải là một đích đến”, việc ra mắt một phiên bản sản phẩm nào 
đó không có nghĩa là BRAVO ngừng nghỉ quá trình hoàn thiện 
mình mỗi ngày.

Việc công bố phát hành sản phẩm sản phẩm BRAVO 8R3 
(ERP-VN) vừa là niềm tự hào của mỗi thành viên BRAVO, cũng là 
động lực để BRAVO tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong tương lai để 
ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Đây sẽ là 
sản phẩm chiến lược của BRAVO trong thời gian tới với kỳ vọng 
sẽ nhận được sự hài lòng, tín nhiệm từ khách hàng, hỗ trợ các 
doanh nghiệp phát triển bền vững trong thị trường kinh doanh 
nhiều biến động, cũng như vững bước vào kỷ nguyên số.
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BRAVO 8R3 (ERP-VN) 
và những điểm mới nổi bật

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã tạo ra nhiều thách thức cũng như cơ hội cho các doanh nghiệp Việt. Khó 
khăn đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi cách làm và ứng dụng công nghệ mới để tồn tại và phát triển. Vậy nên 
việc ứng dụng “Chuyển đổi số” trong quản lý SXKD và điều hành doanh nghiệp cần phải làm nhanh và mạnh mẽ 
hơn nữa. Nhận thức rõ việc này, thời gian qua BRAVO đã không ngừng đầu tư nghiên cứu và phát triển sản phẩm 
để đáp ứng nhu cầu quản trị của các doanh nghiệp và hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong công cuộc “Chuyển đổi 
số”.
Ngày 01/07/2022, BRAVO chính thức hoàn thiện và ra mắt sản phẩm BRAVO 8R3 (ERP-VN). Phiên bản phần mềm 
này được kế thừa những ưu việt của các phiên bản trước, đồng thời ứng dụng nhiều công nghệ mới cũng như hoàn 
thiện các tính năng nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

BRAVO 8R3 (ERP-VN) và những phân hệ mới, tính năng nghiệp vụ được cập nhật

BRAVO 8R3 (ERP-VN) và những tính năng công nghệ nổi bật

Kế thừa và phát huy những tính năng ưu việt của phiên bản trước, sản phẩm BRAVO 8R3 (ERP-VN) còn được nghiên 
cứu, cập nhật và hoàn thiện thêm rất nhiều tính năng nghiệp vụ mới trên các phân hệ (module) như Quản Lý Quan Hệ 
Khách Hàng (CRM), Quản Lý Bảo Lãnh, Quản Lý Dòng Tiền, WebPortal, … cũng như xây dựng thêm các modules mới 
như: Quản Lý Kiểm Soát Chất Lượng (QC), Ngân Hàng Điện Tử, … Dưới đây là một số điểm mới nổi bật đó. 

CRM – QUẢN LÝ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG 
Phiên bản BRAVO 8R3 chuyển đổi phần việc Quản lý quan hệ khách hàng thành một phân hệ quản lý chuyên sâu và chi 
tiết hơn đáp ứng các bài toán của khách hàng trong quá trình hoạt động SXKD như: 
Quản lý công việc Marketing: Thu thập dữ liệu đầu mối, khách hàng tiềm năng, Quản lý chiến dịch Marketing, Thực 
hiện chiến dịch gửi Email Marketing thông qua Mailchimp, Thực hiện chiến dịch gửi tin nhắn SMS Brandname, Thu 
thập thông tin khách hàng thông qua Zalo OA, Thiết kế, lập chiến dịch khảo sát khách hàng (Web Survey)…
Quản lý công việc bán hàng: Quản lý thông tin khách hàng chính thức, Quản lý cơ hội bán hàng và các đối thủ cạnh 
tranh.

- Thiết kế phần mềm theo kiến trúc 3 lớp, đa nền tảng (Win, Web, Mobile), phát triển với công nghệ .NET, SignalR, Xama-
rin, Angular… và sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL. 
- Nghiên cứu phát triển nền tảng Bravo Web Service xây dựng theo kiến trúc micro-services
- Sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn như OWASP/NIST về bảo mật pentest
- Tối ưu hiệu năng với HA/proxy
- Xây dựng BI Dashboard, WebPortal, Survey… thành các công cụ hữu ích áp dụng vào nhiều bài toán.

Quản lý công việc chăm sóc khách hàng: Lập chiến dịch chăm sóc khách hàng, Ghi nhận và xử lý giao dịch chăm sóc 
khách hàng, khiếu nại, Gửi email/tin nhắn chăm sóc khách hàng.
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NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ - EBANKING
Nhân sự của doanh nghiệp có thể thực hiện các nghiệp vụ của dịch vụ ngân hàng điện tử ngay trên giao diện phần 
mềm BRAVO (ERP-VN) như các giao dịch chuyển tiền theo lệnh chuyển tiền 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, đồng thời dễ 
dàng tra cứu các thông tin biến động tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản ngân hàng… Các nghiệp vụ thông thường 
có thể thực hiện được như:
- Nghiệp vụ quản lý số tài khoản ngân hàng: Truy vấn số dư tài khoản, Truy vấn lịch sử giao dịch của tài khoản…
- Nghiệp vụ quản lý giao dịch, lệnh chuyển tiền ngân hàng: Tạo lệnh chuyển tiền, Chuyển tiền theo file, Duyệt lệnh 
chuyển tiền, Từ chối lệnh chuyển tiền, Tạo chứng từ tự động từ giao dịch trên ngân hàng điện tử…
Bên cạnh đó, phần mềm đều đã hoàn thiện hơn các quy trình nghiệp vụ trên các phân hệ vốn có, nhằm hỗ trợ khách 
hàng tốt nhất trong quán trình sử dụng đặc biệt là giúp các doanh nghiệp Việt tự tin chuyển đổi số để phát triển trong 
thời kỳ hậu Covid. 
Với phương châm trở thành “Bí Quyết Quản Trị Doanh Nghiệp” và mong muốn mang tới cho khách hàng những 
sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, BRAVO hy vọng quý khách hàng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời và nhận được những 
lợi ích tối ưu với BRAVO 8R3 (ERP-VN). 

QC – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 
Đây là một phân hệ hoàn toàn mới trên BRAVO 8R3 
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.
Phân hệ này giúp doanh nghiệp: 
• Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC)
• Kiểm soát chất lượng sản phẩm trong sản xuất 
(PQC)
• Kiểm soát chất lượng đầu ra
Phần mềm hỗ trợ lên các Báo cáo 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).
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Giải bóng đá thường niên BRAVO Cup Hà Nội 2022 đã được khai mạc, đồng thời những loạt trận đầu tiên cũng 
đã diễn ra trong không khí cổ vũ cuồng nhiệt của các thành viên BRAVO-HN. Trong số nội san này, Ban biên tập 
sẽ cùng bạn đọc điểm lại những kỷ lục vui trong mùa giải này.

BRAVO Cup Hà Nội 2022
 và những kỷ lục vui

Cầu thủ “Gừng cay” nhất mùa giải
Nguyễn Quốc Hoàn - 1978

Bảo hành - Đội có quân số
 đăng ký giải đông nhất với 22 thành viên

TK35 - Đội có quân số
 đăng ký giải ít nhất với 12 thành viên

BRAVO CUP Hà Nội 2022 
lần đầu tiên có tới 5 đội tham gia giải

Thể thức thi đấu lần đầu tiên 
được thay đổi (vòng tròn thay vì chia bảng)

Cầu thủ trẻ nhất mùa giải
Hoàng Tuấn Lương - 2001

Độ tuổi trung bình 
của các cầu thủ là 25 tuổi



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


