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Bóng đá từ lâu đã được công nhận là môn thể thao vua khi có sức mạnh kỳ lạ khiến cho cả người trong sân lẫn những 
người ngoài sân cỏ vui, buồn theo những đường bóng lăn. Bóng đá cũng là môn thể thao có số lượng người theo dõi và 
tham gia tập luyện thi đấu vượt trội so với những bộ môn khác trên toàn thế giới.

Ở BRAVO, các hoạt động thể dục thể thao vừa nâng cao sức khỏe vừa giúp văn hóa BRAVO thêm đặc sắc. Trong đó bóng 
đá là môn thể thao được duy trì thường xuyên và có nhiều hoạt động định kỳ nhất tại BRAVO 3 miền.

Tháng 8 vừa qua, 3 miền không chỉ sôi động với các hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật mà còn rực lửa với 
những trận cầu của các giải đấu hấp dẫn. Hãy cùng Nội san BRAVO Focus số 80 cuồng nhiệt cùng trái bóng tròn khắp 
3 miền nhé. 

Trân trọng

Ban Biên tập.

Công cụ quản trị dữ liệu đa chiều BI Dashboard trên sản phẩm BRAVO 8R3 (ERP-VN)
 và những tính năng, trải nghiệm ưu việt cho khách hàng
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TIN NỔI BẬT THÁNG 08
Ngập tràn khen thưởng tháng 8 khắp cả nước

BRAVO Hà Nội
Căn cứ vào kết quả SXKD toàn công ty và kết quả hoàn thành công việc của CBNV trong nửa đầu năm 2022, BRAVO HN công 
bố danh sách khen thưởng 6 tháng đầu năm bao gồm các cá nhân có thành tích xuất sắc.
  - CBNV đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến 6 tháng đầu năm 2022”: Đỗ Đăng Long – Phòng Kỹ thuật Triển khai 4, Giang Minh 
Tùng – Phòng Kỹ thuật Triển khai 2, Hoàng Mạnh Hùng – Phòng Kỹ thuật Triển khai 3, Lê Thị Hòa – Phòng Kinh doanh 2, 
Phạm Văn Chiến – Phòng Kỹ thuật Triển khai 1, Nguyễn Văn Đạt – Phòng Kỹ thuật Triển khai 3, Vương Văn Doanh – Phòng 
Bảo Hành.
  - CBNV đạt danh hiệu “Lao động giỏi 6 tháng đầu năm 2022”: Bùi Xuân Công – Phòng Kinh doanh 1, Lê Văn Huy – Phòng 
Kỹ thuật Triển khai 1, Nguyễn Thị Vân – Phòng Bảo hành, Phạm Văn Tuân – Phòng Kinh doanh 2.
  - Danh hiệu “Cán bộ quản lý giỏi 6 tháng đầu năm 2022”: Ninh Ngọc Hiếu – Trưởng phòng Kỹ thuật Triển khai số 3.

Ngày 08/08, BRAVO HN tiếp tục công bố và trao các khen thưởng nóng cho:
  - CBNV Kinh doanh Trần Thị Thanh Hòa và Nguyễn Anh Tuấn (phòng Kinh doanh 2) cùng Đỗ Đại Lộc (phòng Giải pháp và 
Tư vấn) đã phối hợp ký kết thành công hợp đồng cho Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp cơ khí AUTOMECH.
  - CBNV Kinh doanh Lê Thị Hòa (phòng Kinh doanh 2) và Nguyễn Văn Minh (Trưởng phòng Giải pháp và Tư vấn) đã phối hợp 
ký kết thành công hợp đồng cho Công ty Cổ phần In Hà An.

- CBNV Kinh doanh Phạm Thị Thủy (phòng Kinh doanh 1) 
ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn 
Tân Á Đại Thành (Công ty M*) (Phụ lục 12_Triển khai cho 
nhóm công ty HUD Kiên Giang).
- Nhóm CBNV Kỹ thuật triển khai thực hiện triển khai hợp 
đồng cung cấp phần mềm BRAVO cho Công ty TNHH Cơ 
Khí Ô Tô An Thái.

- Nhóm CBNV Kỹ thuật triển khai thực hiện triển khai hợp 
đồng cung cấp phần mềm BRAVO cho Công ty TNHH 
Sakai Amiori Việt Nam.
- Nhóm CBNV Kỹ thuật triển khai thực hiện triển khai hợp 
đồng cung cấp phần mềm BRAVO cho Công ty TNHH 
Snow King Global.

Ngày 13/08, một quyết định khen thưởng nữa tiếp tục được trao cho nhóm CBNV Kỹ thuật triển khai thực hiện triển khai 
hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO cho Công ty TNHH Đồng kỹ thuật AOMAGA Việt Nam.



BRAVO Đà Nẵng
Ngày 20/08, chương trình trao cúp Nhân viên xuất sắc 
tháng 7, trao giải Nhuận bút nội san và chúc mừng sinh 
nhật cho các thành viên trong tháng 8 được tổ chức tại 
văn phòng BRAVO Đà Nẵng.

BRAVO Hồ Chí Minh
Ngày 08/08 vừa qua, BRAVO HCM biểu dương thành tích 
và trao khen thưởng bổ sung cho CBNV hoàn thành vượt 
kế hoạch công việc trong 6 tháng đầu năm và trao giải 
nhuận bút nội san. Cùng ngày Ban Lãnh đạo cũng trao 
thưởng “nóng” ghi nhận những thành tích vượt trội của 
các CBNV Kinh doanh ký kết hợp đồng có giá trị cao. 

BRAVO HCM: Nhiệt huyết với  WorldSteel Cup 2022

Giải bóng đá WorldSteel Cup mở rộng 2022 là giải bóng được tổ chức nhằm kỷ niệm ngày thành lập Công ty Cổ phần xây 
dựng World Steel. Ngày 13/08 vừa qua, những trận đấu đầu tiên của vòng bảng cũng đã chính thức được khởi tranh, với sự 
góp mặt tham gia của 8 đội bóng đến từ các đơn vị: Đội bóng HD SaiSon, Đội bóng Văn phòng World Steel, Đội bóng Nhà 
máy World Steel, Câu Lạc Bộ Thép TP.HCM, Công ty CP Cơ Điện World Mep, Công ty Cổ phần OPLA CRM, Công ty Cổ Phần 
Phần Mềm Bravo, Công ty TNHH Thương mại Khải Nguyên. Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO hân hạnh tham dự giải đấu 
với vai trò một đội tuyển và là nhà tài trợ. 

Tuy đã thi đấu hết mình nhưng sau 3 lượt đấu tại bảng A 
trong khuôn khổ vòng loại WorldSteel Cup 2022, đội 
tuyển BRAVO đã phải dừng chân đầy tiếc nuổi. Qua giải 
đấu lần này, các cầu thủ BRAVO đã có cơ hội được cọ xát 
với nhiều đội bóng mạnh, giàu kinh nghiệm và tích lũy 
cho mình thêm nhiều chiến thuật và lối chơi hay. Những 
trải nghiệm thú vị trên sân cỏ đã giúp tập thể 
BRAVO-HCM nâng cao tinh thần đoàn kết, thắp sáng tình 
yêu thể thao và rèn luyện thể lực tích cực cho các thành 
viên.

Tinh thần thể thao tháng 8 sôi động với BRAVO Cup HN 2022

Đến hẹn lại lên, các thành viên BRAVO Hà Nội lại được dịp háo hức cùng BRAVO Cup. Mùa giải 2022 có sự tham gia của 5 
đội tuyển đến từ các phòng ban phối hợp, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, đội có điểm số cao thứ nhất và thứ 2 
sẽ tham gia trận Chung kết. Giải đấu đã diễn ra trong suốt 6 tuần liên tiếp (từ 23/07 đến 27/08).

Là hoạt động thường niên của công ty nhằm nâng cao 
tinh thần thể dục thể thao của các thành viên. Mặc dù 
giải đấu kết thúc nhưng tình yêu dành cho bóng đá và 
tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của CBNV BRAVO 
vẫn tiếp tục cháy hết mình, hẹn gặp lại các đội tại 
BRAVO Cup 2023.
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Giải bóng đá BRAVO Cup Hà Nội 2022 đã đem lại những 
phút giây được sống cùng bóng đá cho toàn bộ các 
tuyển thủ và lực lượng CĐV nhiệt thành. Chung cuộc, 
danh hiệu vô địch thuộc về đội TK4PT (Triển khai 4 + 
Phát triển sản phẩm). Á quân thuộc về đội TK35 (Triển 
khai 3 + Triển khai 5). Danh hiệu Vua phá lưới được trao 
cho các cầu thủ:  Giỏi VM, Đạt NT, Chính TĐ và Thủ môn 
xuất sắc thuộc về Hiếu NN.
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Trò chuyện cùng nữ cán bộ Kinh doanh BRAVO HN
 với “cú đúp” khen thưởng tháng 8

Chị Hòa chia sẻ về kỷ niệm đáng 
nhớ khi làm Kinh doanh: “Công ty 
TNHH Natsteel Vina là công ty đầu 
tiên mình được đi tham quan mô 
hình của 1 công ty sản xuất, lần đầu 
tiên biết được 1 sản phẩm thép 
được sản xuất ra như thế nào. Rất 
mới mẻ và được "mở mang tầm 
mắt". Ký được hợp đồng với 
Natsteel cũng chính là hợp đồng 
triển khai ERP đầu tay của bản 
thân. Thời điểm ký hợp đồng mình 
cũng chỉ mới vào làm công ty nên 
đó thật sự là hợp đồng đáng nhớ và 
nhiều cảm xúc” . 

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm 
soát tốt, mọi hoạt động gần như đã 
trở lại bình thường, đây là cơ hội lớn 
cho Kinh doanh bứt phá về mặt 
doanh số, cũng là thách thức để mỗi 
cá nhân, tập thể chuyển mình phù 
hợp với tình hình mới. Chị Hòa chia 
sẻ về nhận định và định hướng cho 
bản thân trong thời kỳ mới này: “Cơ 
hội ở đây là khi các doanh nghiệp 
không còn ảnh hưởng của dịch 
bệnh thì họ sẽ tìm các nhà cung cấp 
phần mềm để triển khai hệ thống, và 
những khách hàng mà kinh doanh 
đang xúc tiến cũng sẽ quay lại tiếp 
tục trao đổi việc triển khai phần 
mềm. Do đó cơ hội cao hơn để nhân 
viên Kinh doanh chốt ký hợp đồng. 
Thách thức ở chỗ, Thị trường có nhu 
cầu thì cạnh tranh của các nhà cung 
cấp càng lớn, Thị trường triển khai 
phần mềm ERP cũng không nằm 
ngoài quy luật đó. Do đó mỗi nhân 
viên kinh doanh như mình đều phải 
có cách làm riêng để tạo sự khác 
biệt và nắm được tâm lý khách hàng 
để chốt được deal thành công. 
Chiếc lược của mình chỉ là tập trung 
theo sát nhu cầu khách hàng và 
đánh đúng vào những gì khách 
hàng đang cần .”

BRAVO 23 tuổi, còn chị Hòa cũng đã 
gắn bó với công ty gần 10 năm. “Lý 
do để gắn bó với BRAVO được lâu 
như vậy đó chính là môi trường làm 
việc tại BRAVO rất cởi mở, chế độ 
lương thưởng phúc lợi rất tốt so với 
mặt bằng chung. Ngoài ra, BRAVO là 
công ty “học tập” nên mình đã học 
hỏi được rất nhiều, các sếp luôn tạo 
diều kiện hỗ trợ cho mỗi cá nhân có 
thể phát triển. Trải qua nhiều năm, 
BRAVO đã tạo cho mình 1 môi 
trường để mình hoàn thiện cả kiến 
thức lẫn kỹ năng” – chị Hòa chia sẻ.
Là một người có thâm niên tại 
BRAVO, chị Hòa cũng là một trong 
những thành viên mang lại nhiều 
hợp đồng có giá trị lớn của phòng 
Kinh doanh BRAVO HN. Dáng người 
nhỏ nhắn, tính cách vui vẻ, thân 
thiện và tinh thần làm việc chuyên 
nghiệp giúp cho chị không chỉ tạo 
được thiện cảm với khách hàng, đối 
tác mà còn rất “được lòng” đồng 
nghiệp.
Kinh doanh là một công việc được 
gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc và học hỏi 
từ rất nhiều người. Làm Kinh doanh 
phần mềm ERP lại càng có cơ hội 
được làm việc với những đối tác lớn, 
học hỏi những kiến thức mới mỗi 
ngày. 

Ở BRAVO, một trong những lý do khiến cho mỗi CBNV hăng say làm việc là chế độ xét tăng lương rõ ràng. Do đó, mọi 
người luôn có lộ trình, mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Ngoài ra, thưởng nóng hay những giải thưởng định kỳ tháng, 
quý, năm… cũng là nguồn động viên lớn để mỗi cá nhân nỗ lực hết mình trong công việc.
Trong số nội san này, chúng ta sẽ trò chuyện với 1 nữ Cán bộ Kinh doanh với “cú đúp” khen thưởng tháng vừa qua: 
CBNV đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến 6 tháng đầu năm 2022” và Khen thưởng “nóng” ký kết thành công hợp đồng 
cho Công ty Cổ phần In Hà An. Đó là chị Lê Thị Hòa – Trưởng nhóm Phòng kinh doanh số 2 – BRAVO Hà Nội.

“Hãy yêu những việc mà ta đang làm, một ngày nào đó thành quả của những công việc ấy sẽ đem lại cho ta trái 
ngọt và “yêu" lại ta như chính cách ta đã yêu chúng" – là phương châm sống của chị Hòa. Chúc cho chị ngày càng 
xinh đẹp và thành công hơn nữa trong công việc.

Lý Xuân Khánh – Phòng Kinh doanh 1 
Khối Kinh doanh BRAVO HCM



Thể thao và các hoạt động thể chất, ngoài tác dụng chính là nâng cao sức khỏe còn mang lại cho chúng ta nhiều cung 
bậc cảm xúc. Mỗi môn khác nhau sẽ mang lại những cảm xúc khác nhau nhưng không phải tự nhiên mà người ta gọi 
Bóng đá là môn thể thao Vua. Có lẽ bởi vì những cảm xúc mà nó mang lại thật sự cuồng nhiệt, thật sự mạnh mẽ, không 
chỉ cho cầu thủ mà còn lan truyền đủ đầy đến cả khán giả và cổ động viên. Thật vậy, những cảm xúc này đã bao trùm 
lên không khí của BRAVO HCM gần 02 tháng trở lại đây khi BRAVO FC tham gia giải bóng đá WorldSteel Cup mở rộng.

WORLDSTEEL CUP – VẺ ĐẸP CỦA CẢM XÚC VÀ SỰ ĐỒNG LÒNG

“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, nhưng 
cảm xúc mạnh mẽ nhất mà anh em cùng nhau trải qua 
phải là khi tiếng còi khai trận được vang lên. Niềm vui 
sướng, vỡ òa khi có bàn thắng vào lưới đối phương, nó như 
một liều dopping chất lượng cao, cho cảm xúc dâng trào, 
cho lối chơi của anh em thêm phần thăng hoa. Có những 
giây phút hụt hẫng khi bị thủng lưới, khiến anh em phải 
tỉnh táo và tập trung hơn. Sự tiếc nuối phải ôm đầu khi bỏ 
lỡ cơ hội ghi bàn trong những tình huống bóng dội cột, đối 
diện thủ môn hay thiếu may mắn thua trận trước đối thủ 
“dưới cơ”. Đôi khi có chút tức giận khi đồng đội thi đấu 
không tròn vai hay chưa bung hết sức nhưng mạnh hơn 
vẫn là sự lo lắng khi đồng đội nằm sân hay gặp phải chấn 
thương sau những pha va chạm. Và cũng có những lúc mắt 
chữ O, mồm chữ A, cổ gật gù khi chứng kiến một siêu 
phẩm, một pha bóng đẹp mắt hay tình huống không 
tưởng. Xuyên suốt tất cả là tinh thần máu lửa, thi đấu hết 
mình, không từ bỏ hi vọng cho đến khi trận đấu kết thúc.

Ngay từ khâu chuẩn bị, “Ban huấn luyện” đã lên tinh 
thần cho anh em bằng những hành động thiết thực từ 
phân bổ nhân sự phụ trách, chuẩn bị sân bãi và chiến 
thuật tập luyện đến may đo đồng phục hay công tác hậu 
cần. “Mọi thứ được sắp xếp đâu vào đấy, anh em chỉ cần 
tham gia giao lưu hết mình, còn đâu đã có Công ty lo!”, 
chỉ một câu tóm gọn đơn giản nhưng đã thể hiện tinh 
thần “chịu chơi” của “Ban huấn luyện” và cũng thắp lên 
ngọn lửa hừng hực khí thế, tinh thần háo hức của  n hem 
mong đợi đến ngày bóng lăn.

Sau tất cả thì những tiếng hò la cổ vũ, những lời động viên, 
những pha đi bóng, những đường chuyền, những bàn thắng, 
những cái bắt tay, những giọt mồ hôi ướt đẫm hay những cơn 
đau chấn thương… Tất cả đều là những kỳ niệm đáng nhớ, tạo 
nên những cảm xúc tuyệt vời khi anh em hòa cũng nhau thành 
một tập thể đoàn kết, chiến đấu vì một mục tiêu chung, vì hình 
ảnh Công ty. Còn gì đẹp hơn khi tất cả cùng nhau quyết chí, 
đồng lòng.
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Nếu những tương tác bình thường hằng ngày chỉ tạo 
được sự gắn kết trong công việc với nhau thì quá trình 
tập luyện trên sân đã kéo  n hem lại gần với nhau nhiều 
hơn. Toàn bộ các anh em trong đội từ anh Việt 
“cáp-tần”, anh Khoa “máy cày”, anh Hiển “máy xúc”, 
anh Tùng “đô con”, anh siêu Nhân, Tân “siu sao” rồi Thái 
“siêu dự bị” và tất cả các anh em khác, cùng nhau tạo 
điều kiện để mỗi cá nhân được phát huy tốt nhất sở 
trường và bù đắp cho nhau những phần thiếu sót, để đội 
ngày càng vững vàng hơn và ai cũng có cơ hội ra sân 
chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Những bước chân khéo léo 
dần thay thế những bước chân nặng nề. Những pha đỡ 
bóng hụt, những đường chuyền sai địa chỉ dần bị thay 
thế bởi các đường chọc khe, xẻ nách đầy tinh tế và gắn 
kết. Những cái bắt tay, những nụ cười sảng khoái xuất 
hiện nhiều hơn khi sự ăn ý, “hợp rơ” dần xuất hiện và 
mọi thứ như đã vào khuôn.

Tuy kết quả cuối cùng tại giải của đội không tốt lắm, 
nhưng với tinh thần giao lưu thì có thể xem BRAVO FC đã 
gặt hái được nhiều thành công như tạo được sự gắn kết 
giữa các anh em, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thi đấu 
trong một giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp, khơi dậy 
tinh thần thể thao để chuẩn bị cho giải đấu nội bộ công ty 
sắp tới. Và hơn nữa là gia cố mối quan hệ với khách hàng 
thêm bền chặt.

Lý Xuân Khánh – Phòng Kinh doanh 1 
Khối Kinh doanh BRAVO HCM



Lý Xuân Khánh – Phòng Kinh doanh 1 
Khối Kinh doanh BRAVO Hồ Chí Minh

Được sự hỗ trợ tận tình của Ban lãnh đạo công ty, các 
anh chị cán bộ nhân viên nói chung cũng như toàn thể 
các anh em yêu bóng đá tại BRAVO nói riêng đã cùng 
nhau chung tay tạo nên một sân chơi chuyên nghiệp, 
lành mạnh và bổ ích. 
Từ công tác tổ chức sân bãi, hàng ghế ngồi, đến nước 
uống cho cầu thủ và cổ động viên. Mọi công việc đều 
được các anh chị thực hiện rất nhiệt tình và chu đáo. 
Trước mỗi trận đấu, để đảm bảo tính chuyên môn cũng 
như sức khoẻ của cầu thủ và cổ động viên, các anh chị 
luôn xem xét thời tiết diễn ra trận đấu, chỉ đồng ý cho 
các trận đấu được diễn ra trong điều kiện thời tiết ổn 
định.
Giải đấu đã kết nối tinh thần tập thể toàn bộ các cán bộ 
nhân viên trong công ty BRAVO. Từ các bạn sinh viên lứa 
2K mới vào như bạn Hoàng Tuấn Lương đến các anh đã 
có thâm niên làm việc lâu năm như anh Linh TN, anh 
Bình TT đều cùng nhau tham gia giải đấu vô cùng nhiệt 
huyết máu lửa. Suốt giải đấu cho tới tận trận chung kết, 
thực sự rất khó để có thể dự đoán được tỷ số khi mà các 
đội đều có thế mạnh riêng. 

Cả 2 đội bóng vào chung kết là TK35 và TK4PT đều đã 
chứng minh với cả giải đấu đây là 2 tập thể có chuyên 
môn thi đấu chất lượng và bản lĩnh thi đấu vô cùng vững 
vàng. Ở cả 2 đội bóng đều có những “tuyển thủ” mà tôi 
rất hâm mộ. Ở bên TK35, tôi rất ấn tượng với lối chơi của 
anh Đạt NT, còn bên kia chiến tuyến là anh Cương ĐG. Cả 
2 anh đều là những tiền đạo rất xuất sắc. Trận đấu 
chung kết có kết quả hoà trong thời gian thi đấu chính 
thức như tôi mong đợi. Và 2 đội đã phải phân định thắng 
bại trên loạt đá luân lưu 11 mét, mang đến những phút 
giây hồi hộp kịch tính cho toàn bộ cổ động viên. 

Phạm Trung Hiếu – Phòng Kỹ thuật Triển khai 2 – Khối Kỹ thuật BRAVO Hà Nội

Tôi cùng toàn thể các anh em tham gia giải bóng đá BRAVO Cup HN 2022 xin gửi lời cảm ơn chân thành sự quan tâm của 
Ban lãnh đạo công ty cho hoạt động thể dục thể thao. Và đặc biệt, xin cảm ơn toàn thể các anh chị khán giả cổ động viên 
đã đến sân theo dõi, cổ vũ cho các trận đấu trong suốt hơn một tháng vừa qua.
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BRAVO CUP – Dấu ấn trong lòng người hâm mộ
Là một nhân viên mới của phòng Kĩ thuật Triển khai số 2, tôi được biết đến công ty mình qua sự giới thiệu của 
những người bạn cùng trường. Trải qua quá trình được học tập từ một thực tập sinh đến nhân viên thử việc, giờ 
đây tôi đã được là một thành viên chính thức trong ngôi nhà thân yêu BRAVO.
Trong tháng vừa qua, dù là nhân viên mới nhưng tôi đã rất hào hứng được tham dự một trong những sự kiện được 
mong đợi nhất trong năm của công ty. Đó là giải bóng đá BRAVO Cup Hà Nội 2022. 



Giải bóng đá truyền thống BRAVO 
Cup là giải bóng được tổ chức hàng 
năm với mục đích phát triển và đẩy 
mạnh phong trào rèn luyện thể dục 
thể thao của các thành viên BRAVO. 
Đồng thời đây cũng là dịp để các 
thành viên từ nhiều phòng ban 
được quy tụ, giao lưu học hỏi lẫn 
nhau, từ đó góp phần nâng cao tinh 
thần đoàn kết, gắn bó tập thể. Mỗi 
miền sẽ có những kế hoạch tổ chức 
khác nhau, nhưng đều mang tinh 
thần chung của BRAVO CUP. 

Các giải bóng đá nội bộ tại các miền
 – BRAVO CUP

Các giải bóng đá giao hữu

Với mong muốn nâng cao tinh thần 
hợp tác giữa BRAVO và Quý Khách 
hàng và tạo điều kiện để cán bộ 
nhân viên được rèn luyện sức khỏe 
và tinh thần thể dục thể thao, 
BRAVO cũng có những giải đấu với 
sự tham gia của quý đối tác, khách 
hàng thân thiết như BRAVO Open 
Cup tại Hà Nội, đã tổ chức thành 
công trong nhiều năm. BRAVO cũng 
tích cực tham gia giao lưu thông 
qua các giải đấu do khách hàng, đối 
tác tổ chức dưới vai trò là đội chơi 
và nhà tài trợ.

Là môn thể thao vua nên bóng đá 
luôn được ưu tiên tạo sân chơi để các 
chi nhánh BRAVO trong cả nước giao 
hữu mỗi dịp hội ngộ. Do đó mà trong 
các dịp du lịch hội ngộ 3 miền hay 
họp tổng kết năm thì các giải đấu 
giao hữu bóng đá 3 miền và Giải bóng 
đá giao hữu cấp quản lý luôn là điểm 
nhấn trong các sự kiện này.
Trong thể thao, đôi khi thắng thua 
không quá quan trọng, tinh thần, 
không khí và những cống hiến của 
cầu thủ cho người xem mới là điều 
quan trọng nhất. Đó là lý do khiến 
cho những trận cầu luôn để lại trong 
lòng các cầu thủ và người xem những 
kỷ niệm khó quên. Với BRAVO, sau 
những trận đối đầu, anh em 3 miền 
lại có thêm cơ hội ngồi lại, cùng nhau 
nâng ly để tình cảm thêm thắt chặt 
và cùng nhau có thêm những kỷ 
niệm đẹp với đại gia đình BRAVO.

Các giải đấu mở rộng
giữa BRAVO và Khách hàng, đối tác

Ở BRAVO không chỉ có bóng đá, cầu lông hay những năm gần đây chạy bộ cũng là môn thể thao thu hút nhiều thành 
viên tham gia và gắn kết được tinh thần thể dục thể thao tại BRAVO các miền. Mặc dù vậy, bóng đá vẫn luôn có vị 
thế đặc biệt của mình. Chúng ta đã mất gần 2 năm khi mọi hoạt động tập thể đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, thì 
thời gian tới hứa hẹn sẽ có nhiều hoạt động bổ ích, những sân chơi tuyệt vời “bù đắp” cho các thành viên BRAVO. 

NHIỆT
CUỒNG

với tình yêu bóng đá
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Thể thao vốn đã mang trong mình sự kỳ diệu của nó. Không chỉ cho sức khỏe thể chất, tinh thần của 
người chơi, mà đặc biệt nó còn mang đến những cung bậc cảm xúc tuyệt vời cho cả người chơi và cổ 
động viên. Và có lẽ, bóng đá là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Chưa có một môn thể thao nào 
khác có thể khiến cả một đất nước, một dân tộc vui cùng 1 niềm vui, buồn cùng 1 nỗi buồn như bóng 
đá. Ở BRAVO, tình yêu dành cho bóng đá cũng được thể hiện rất rõ qua những hoạt động luyện tập, 
giao hữu định kỳ hàng tuần của các đội bóng tại mỗi miền trong cả nước. Ngoài ra, mỗi năm ở BRAVO 
cũng có những giải đấu hấp dẫn, nức lòng người hâm mộ.  



Vào ngày 1/7/2022, BRAVO chính thức hoàn thiện và ra mắt sản phẩm BRAVO 8R3 (ERP-VN). 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. Trong phạm vi bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Công cụ quản trị dữ liệu đa chiều BI Dashboard trên sản phẩm 
BRAVO 8R3 (ERP-VN) và những tính năng, trải nghiệm ưu việt cho khách hàng. 

Hiểu về BI Dashboard
BI Dashboard là một công cụ quản lý dữ liệu thông qua 
hình thức trực quan hóa dữ liệu. KPIs được hiển thị 
trong các BI Dashboard sinh động và trực quan bằng các 
biểu đồ đa dạng để người sử dụng có thể nhìn thấu được 
insights từ số liệu. 
Mục đích chính của BI Dashboard là để hỗ trợ chủ người 
dùng đặc biệt các cấp quản lý trong việc ra quyết định 
nhờ vào việc thu thập, chắt lọc, phân tích dữ liệu và trực 
quan dữ liệu.
Sử dụng các Dashboard được cấu hình sẵn là một giải 
pháp hiệu quả trong việc tiết giảm nguồn lực làm report 
và hạn chế sai sót trong cập nhật dữ liệu thủ công.
Trong kỷ nguyên số, các giải pháp liên quan đến dữ liệu 
cần được ứng dụng công nghệ tự động và có tính 
realtime để khai thác hết giá trị từ dữ liệu và cạnh tranh 
bền vững trước sự thích nghi cao của đối thủ.

Lợi ích chính của BI Dashboard
- Nhìn rõ xu hướng tăng trưởng: BI Dashboard giúp báo 
hiệu các xu hướng tăng trưởng tích cực và cảnh báo với 
các xu hướng tiêu cực thể hiện sự chậm chạp của hoạt 
động kinh doanh.
- Gia tăng hiệu quả: hiệu quả của các quyết định trong 
kinh doanh đến từ việc quan sát số liệu trực quan một 
cách chính xác và có tính realtime
- Dashboard phục vụ người dùng: người dùng không cần 
kiến thức về IT vẫn có thể sử dụng và đọc hiểu dashboard 
một cách dễ dàng. Ngoài ra, các dashboard cũng cung 
cấp tính năng chia sẽ trong nội bộ công ty, khách hàng,… 
theo ý muốn của người sử dụng.
- Tự do và linh hoạt: số liệu trực quan trên các dashboard 
có tính realtime 24/7 hỗ trợ người dùng truy cập đa thiết 
bị và ở mọi địa điểm.

Công cụ quản trị dữ liệu đa chiều BI Dashboard 
trên sản phẩm BRAVO 8R3 (ERP-VN)

 và những tính năng, trải nghiệm ưu việt cho khách hàng

10Nghiệp vụ & bài toán khách hàng



BRAVO 8R3 (ERP-VN) 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.
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Các tính năng nổi bật của công cụ BI Dashboard

Tùy chọn loại biểu đồ: Một số báo cáo hỗ trợ tính năng cho phép chúng ta lựa chọn loại biểu đồ hiển thị cho báo cáo. Để 
sử dụng tính năng này người dùng nhấp chuột vào biểu tượng < >

Tham số dạng ngày tháng năm hoặc số: Thông 
tin điều kiện lọc dữ liệu theo thời gian hoặc số. 
Người dùng có thể tự gõ lại các tham số này hoặc 
lựa chọn giá trị từ màn hình lịch (đối với kiểu thời 
gian). Ngoài ra chức năng còn hỗ trợ chúng ta có 
thể thay đổi các tham số này bằng cách kéo 
thanh trượt.
Các tham số dạng lựa chọn giá trị: Thông tin điều 
kiện lọc dữ liệu dạng danh sách. Chức năng cho 
phép người dùng có thể tìm kiếm các giá trị, tích 
chọn các giá trị tìm kiếm, chỉ hiển thị các giá trị 
đã chọn, thống kê số lượng bản ghi đã chọn, bỏ 
tích toàn bộ các giá trị đã chọn,…

Thời gian làm mới: Thống kê thông tin về thời 
gian gần nhất chương trình cập nhật dữ liệu mới 
nhất lên màn hình Dashboard.

Tính năng đóng mở panel tham số: Tính năng giúp người dùng dễ dàng thu nhỏ phần hiển thị điều kiện lọc để tăng phần 
diện tích hiển thị các biểu đồ. Tính năng này được thực hiện bằng cách đơn giản là click chuột vào biểu tượng > ở phần 
panel tham số.

Tính năng phóng to báo cáo: Tính năng này giúp người dùng có thể mở tràn màn hình với phần hiển thị của báo cáo được 
chọn. Để thực hiện được tính năng này, chỉ cần thực hiện thao tác nhấp chuột vào biểu tượng phóng to. Để trở lại trạng 
thái ban đầu, chúng ta có thể ấn ESC hoặc click lại vào biểu tượng phóng to ban đầu.

Tính năng liên kết dữ liệu giữa các báo cáo: Tính năng này cho phép người dùng khi nhấp chuột vào một vùng dữ liệu của 
báo cáo mẹ thì các báo cáo con sẽ hiển thị dữ liệu theo vùng dữ liệu của báo cáo.

Tính năng lọc: Tính năng hỗ trợ lọc các giá trị mong muốn trên các dữ liệu của báo cáo biểu đồ. Cách sử dụng đơn giản 
thông qua thao tác nhấp chuột vào biểu tượng phễu trên màn hình

Tính năng kéo thả và tự điều chỉnh kích cỡ các báo cáo: Tính năng kéo thả các báo cáo cho phép người dùng có thể thay 
đổi vị trí hiển thị các đối tượng trên Dashboard (phần tham số, các khối thông tin nhanh, các báo cáo nhanh). Để thực hiện 
tính năng này, chúng ta có thể đặt con trỏ vào vị trí tiêu đề báo cáo và thực hiện kéo thả đến vị trí mong muốn.



11Giải trí

Ở BRAVO, phong trào thể dục thể thao ngày càng được nhân rộng với đa dạng các bộ môn hơn. Nói cho cùng thì 
chẳng ai thích tập luyện hơn sống “buông thả”, cũng như không đứa trẻ nào thích đi học hơn đi chơi. Nhưng 
khổ luyện có cái giá của nó, những lúc quá mệt mỏi hãy nhớ tới những câu nói “truyền động lực” này để tiếp tục 
cuộc hành trình gian khổ nhưng đầy vinh quang nhé!

Những câu nói truyền cảm hứng trong thể thao

01 Hôm nay tôi sẽ làm những việc mà người khác không 
làm, rồi ngày mai tôi có thể đạt tới những điều mà 
người khác không thể.

02Ngày hôm nay hãy làm một việc gì đó mà chính bạn 
trong tương lai sẽ tự cảm ơn mình vì điều đó.

03
Sự xuất sắc là một nghệ thuật đạt được bằng tập 
luyện và thói quen. Những việc mà ta làm đi làm lại sẽ 
trở thành con người ta. Do đó sự xuất sắc không phải 
một hành động, mà là thói quen.

04Mồ hôi chính là mỡ đang khóc.

05 Sự khác biệt giữa khả thi và bất khả thi nằm ở quyết 
tâm của con người

06Bạn chỉ cách tâm trạng tốt có một buổi tập mà thôi.

07 Sức mạnh không đến từ năng lực thể chất. Nó đến từ 
ý chí không chịu khuất phục.

08Nếu bạn mệt mỏi vì phải làm lại từ đầu, thì tốt nhất là 
đừng bỏ cuộc.
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