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Hạ qua thu đến, mọi điều đều thay đổi từ cảnh vật, 
thiên nhiên đến cả nhịp sống của con người. Thật là 
không quá khi nói rằng mùa thu lúc nào cũng đẹp, 
cũng lãng mạn và là mùa được người ta chờ đợi 
nhất trong năm. Thời tiết nhẹ nhàng cũng làm cho 
mỗi người gom góp nhiều năng lượng tích cực hơn.

Với BRAVO và nhiều doanh nghiệp, tháng 9 – tháng 
kết thúc cho quý 3, mọi người hối hả hơn để đạt 
được những mục tiêu đã đề ra. Tháng 9 với BRAVO 
đặc biệt hơn khi chúng ta tiếp tục được giới chuyên 
môn công nhận là Top 10 Doanh nghiệp CNTT Việt 
Nam. Tất cả là thành quả cho những nỗ lực không 
ngừng của cả tập thể - đặc biệt là trong những thời 
gian dịch bệnh kéo dài.

Những ngày này, BRAVO cả 3 miền cũng đang náo 
nức chuẩn bị cho một ngày lễ vô cùng trọng đại đối 
với toàn công ty và mỗi thành viên: Kỷ niệm 23 năm 
ngày thành lập BRAVO (18/10/1999 – 18/10/2022)

Hãy cùng Nội san BRAVO Focus số 81 với chủ đề 
Vững vị thế Top 10 ICT  – Mạnh mẽ vươn xa cập 
nhật những thông tin mới nhất về mọi hoạt động 
của BRAVO trong tháng vừa qua, và hòa mình cùng 
không khí rộn ràng những ngày chuẩn bị diễn ra Kỷ 
niệm thành lập công ty.

Trân trọng.

Ban biên tập

Tập san nội bộ Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
BRAVO Focus số 81 - Tháng 09/2022
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 09
BRAVO vinh dự vào 

Sáng ngày 10/09 tại Hà Nội, Lễ Vinh danh "TOP 10 Doanh 
nghiệp CNTT Việt Nam 2022" đã trang trọng diễn ra. 
Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO một lần nữa vinh dự 
được bình chọn vào TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt 
Nam, lĩnh vực Doanh nghiệp cung cấp Dịch vụ, giải pháp 
CNTT. Đây là cơ hội để các sản phẩm CNTT mang thương 
hiệu Make in Việt Nam được quảng bá và đồng hành 
trong các sự kiện lớn của ngành CNTT. 

Phát động cuộc thi Ảnh Duyên dáng BRAVO
Hướng tới Kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Công ty và 
chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, BRAVO phát 
động cuộc thi ảnh “DUYÊN DÁNG BRAVO”. Cuộc thi được 
kỳ vọng là sân chơi cho chị em phụ nữ BRAVO thể hiện 
nét duyên dáng, tự tin khẳng định bản thân và cũng là 
dịp để tôn vinh người phụ nữ BRAVO với những đóng 
góp, cho sự phát triển của công ty

Rộn ràng Vui Tết Trung thu cùng các BRAVO nhí 

Ngày 10/9 cũng là ngày 15/08 Âm lịch, BRAVO cả ba 
miền rộn ràng tổ chức các hoạt động Vui Tết Trung thu 
cho thiếu nhi - con các CBNV với nhiều tiết mục đặc sắc 
và quà tặng thú vị. Vui Tết Trung thu là một trong những 
hoạt động văn hóa thường niên tại BRAVO, thể hiện sự 
quan tâm, chăm sóc tới con em các CBNV, mang đến 
nhiều niềm vui trong ngày Tết đoàn viên.

BRAVO tham dự Thăng Long Job Fair 2022

Ngày 14/09, Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO đã tham 
gia ngày hội việc làm “Thang Long University Job Fair 
2022” tại ĐH Thăng Long trong vai trò đơn vị tuyển 
dụng, mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các bạn 
sinh viên. BRAVO luôn mong muốn tập hợp được những 
ứng viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, đam mê 
với công việc để gia nhập đại gia đình BRAVO.

Đào tạo sử dụng phần mềm cho các đại lý Volkswagen

BRAVO tham dự cuộc thi:

Trong hai ngày 22/09 và 23/09, nhóm dự án triển khai 
phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO (ERP-VN) cho 
Công ty TNHH Trend Moto Việt Nam - Đại lý Volkswagen 
tại Việt Nam đã thực hiện cài đặt và đào tạo sử dụng 
phần mềm cho cán bộ của các đại lý công ty. Buổi đào 
tạo diễn ra suôn sẻ và thành công tại trụ sở Công ty Cổ 
phần Phần mềm BRAVO - Hà Nội.

Tối ngày 29/09 vừa qua, cuộc thi lập trình “MIS & TECH - 
DATA CHALLENGES 2022” do Liên chi đoàn Khoa Hệ 
thống thông tin quản lý, Học viện Ngân hàng tổ chức đã 
diễn ra thành công. Đại diện BRAVO, anh Đoàn Văn 
Quyền – Trưởng phòng Kỹ thuật Triển khai và chị 
Nguyễn Ngọc Quỳnh - Quản lý nhân sự tới dự với vai trò 
là Nhà tài trợ Vàng, thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

“MIS & TECH - DATA CHALLENGES 2022”TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022
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Chàng trai Kỹ thuật triển khai 
với phương châm sống “LUÔN BÌNH TĨNH”

Công việc mong muốn của bạn là gì? Có lẽ với người này sẽ là: “Ổn định theo đúng chất văn phòng” nhưng với người 
kia sẽ là “được bay nhảy nhiều, đi đây đó gặp gỡ, giao lưu với nhiều người”. Vậy nếu muốn công việc “combo” được cả 
2 thì sao nhỉ? 

Có một chàng trai nọ, vì muốn lựa chọn công việc 50/50 kiểu đó mà đã 
chọn Kỹ thuật Triển khai BRAVO làm “bến đỗ” và vì chọn đúng công 
việc theo sở thích nên dù so thâm niên chưa lâu, nhưng vừa rồi anh 
chàng đã “ẵm” khen thưởng: Lao động tiên tiến 6 tháng đầu năm 2022. 
Đó là: Đỗ Đăng Long – Phòng Kỹ thuật Triển khai 4 – Khối Kỹ thuật 
triển khai BRAVO Hà Nội. Chúng ta cùng trò chuyện với Long trong số 
nội san này nhé. 

Vậy mời bạn về với đội Kỹ thuật Triển khai BRAVO nhé!

“Mọi chuyện đều có cách giải quyết, và không có cách tốt nhất chỉ có cách tốt hơn”
 

Công việc Triển khai có gì hấp dẫn nhỉ? “Tiếp xúc trực tiếp với nhiều 
khách hàng, nhiều loại hình doanh nghiệp. Qua đó, có thể hiểu thêm 
về cách vận hành, quản lý của doanh nghiệp, học thêm được nhiều 
điều mới mẻ từ chính những khách hàng của mình. Vì triển khai là 
trực tiếp nhận yêu cầu và chỉnh sửa phần mềm cho khách hàng, nên 
công việc này cần nhiều kỹ năng như kỹ năng giao tiếp để đào tạo 
người dùng và trao đổi, giải đáp các thắc mắc từ phía khách hàng; kỹ 
năng tư duy logic và viết code để giải quyết các bài toán khó, nên lại 
càng cần bản thân mỗi người phải cố gắng học hỏi để phát triển mỗi 
ngày”.

Trong công việc hay trong cuộc sống, để thành công chắc chắn mỗi 
người đều có cho mình những bí quyết riêng. Với Long, để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao và nhận khen thưởng từ phía Ban Lãnh đạo chắc 
chắn Long cũng có cho mình những Tips hay. Anh chàng khiêm tốn chia 
sẻ: “Thực sự mình cũng không có bí quyết gì cao siêu cả, chỉ đơn giản 
là cố gắng làm tốt nhất có thể. Khi tiếp nhận triển khai một hợp đồng 
hay dự án mới mình đều nghĩ xem những hợp đồng trước bản  han 
mắc lỗi ở đâu và cách để không lặp lại những lỗi đã gặp. Cùng với đó 
là cố gắng đưa ra các phương án cho bài toán làm sao phù hợp và bao 
quát hết các trường hợp nhất có thể vì công việc triển khai luôn tiếp 
nhận các yêu cầu mới từ phía khách hàng, nếu các yêu cầu cũ làm 
không tốt mình sẽ tốn thời gian chỉnh sửa lại. Như vậy không có thời 
gian để nghĩ và giải quyết các yêu cầu mới, dẫn đến các yêu cầu mới 
làm không tốt và lại tiếp tục tốn thời gian để chính sửa lại cứ như vậy 
nó sẽ thành vòng lặp”. Nghe chẳng có gì “cao siêu” nhưng chắc chắn 
những bí quyết đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả này đã giúp Long và có 
lẽ cũng giúp rất nhiều người nữa luôn hoàn thành tốt được công việc 
của mình. 

Tuy còn khá trẻ, nhưng Long có phương châm sống rất hay đó là: “Mọi chuyện đều có cách giải quyết, và không có 
cách tốt nhất chỉ có cách tốt hơn” và Long luôn niệm thần chú “Bình tĩnh” khi gặp bất cứ khó khăn nào đó trong 
cuộc sống hay công việc để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Ngoài công việc, Long có sở thích chơi game và đọc sách vào thời gian rảnh, điều này giúp anh chàng giải tỏa 
căng thẳng sau một ngày làm việc và luyện tập khả năng tư duy, bổ sung thêm kiến thức ngoài cuộc sống.



Gửi Khách hàng và CBNV 
nhân ngày sinh nhật lần thứ 23 của BRAVO: 18/10/1999 - 18/10/2022
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THƯ NGỎ

Quý Khách hàng và các thành viên BRAVO thân mến,

Năm 2022, BRAVO của chúng ta tròn 23 tuổi. Cũng là năm mà đại dịch COVID-19 (Đại dịch thế kỷ, sau 2 năm 
hoành hành khắp thế giới) đã cơ bản được kiểm soát, đời sống bắt đầu trở về với guồng quay vốn có. Kinh tế 
thế giới mặc dù vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn (như Chiến sự Nga-Ukraine, chính sách Zero-Covid của 
Trung Quốc… đã và đang làm đứt gãy chuỗi cung ứng, cản trở đà phục hồi kinh tế toàn cầu), tuy nhiên về cơ 
bản các nền kinh tế đang trên đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh. Trong nước, với quyết tâm 
phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp với thế giới, những tháng đầu năm 2022, hầu hết các ngành, 
lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại. Đây là “thời điểm tốt” để BRAVO nói riêng và các doanh 
nghiệp nói chung vươn mình phát triển mạnh mẽ hơn sau đại dịch.

Bối cảnh mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải thay đổi cách làm, phải ứng dụng “Chuyển đổi số” vào quản lý 
SXKD và điều hành doanh nghiệp để tồn tại, phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Sự bùng nổ của CNTT trong những 
năm gần đây đã thúc đẩy số hóa cuộc sống diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là số hóa doanh nghiệp với các ứng 
dụng được tạo lập trên nền tảng công nghệ mới về AI, BIG DATA, CLOUD COMPUTING, MACHINE LEARNING…, 
cùng với đó hạ tầng viễn thông liên tục phát triển với mạng 4G, 5G, 6G... đã làm cho việc ứng dụng CNTT trở 
nên dễ dàng và phổ dụng hơn. CNTT cũng sẽ trợ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, có nhiều 
phương án để giải quyết sự ách tắc trong SXKD, thúc đẩy phát triển những mô hình kinh doanh mới và quan 
trọng hơn là cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng việc hội nhập kinh tế toàn cầu với những yêu 
cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

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”. 
Việc ra đời phiên bản phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) vào tháng 7/2022 vừa qua với những đột phá về mặt 
công nghệ và sự chỉn chu, hoàn thiện hơn về quy trình là minh chứng cho sự nỗ lực phát triển không ngừng 
của BRAVO. Đây cũng là sản phẩm được kỳ vọng sẽ là “Bí quyết quản trị doanh nghiệp” cho khách hàng thời 
kỳ mới.

Xuyên suốt 23 năm xây dựng và phát triển, tài sản lớn nhất của chúng ta là trí tuệ của CBNV, là sức mạnh của 
sự đoàn kết, đồng lòng đi theo định hướng, sứ mệnh để phụng sự khách hàng. Trên cơ sở nền tảng những con 
người này, chúng ta đã và sẽ hoạch định ra các sách lược để cùng vượt khó và vươn mình tới các thành công 
mới, thêm tuổi mới BRAVO sẽ tích thêm năng lượng để MẠNH MẼ VƯƠN XA. 

Trải qua 23 năm, những thành viên BRAVO chúng ta có thể tự hào về các thành tựu đã đạt được: “Sự tin tưởng 
của hơn 4.000 khách hàng là những công ty và tập đoàn lớn; Sự ghi nhận của giới chuyên môn với TOP 10 Sao 
Khuê, TOP 10 Doanh nghiệp CNTT trong nhiều năm; Với quy mô hơn 400 nhân sự khắp 3 vùng miền, cùng 
những nét văn hóa đậm bản sắc riêng mình...”. Thành quả có được chính là nhờ sự đồng lòng, nỗ lực, kiên trì 
và làm việc không biết mệt mỏi của các lớp người BRAVO, những người đã và đang chung vai góp sức xây dựng 
ngôi nhà chung BRAVO ngày thêm phát triển. Các cống hiến ấy luôn được BRAVO trân trọng, ghi nhớ, giữ gìn 
và phát huy.

“Tri ân, cảm ơn sâu sắc và chân thành” là những lời mà Ban Lãnh Đạo muốn nhắn gửi tới các đồng nghiệp, 
khách hàng cùng đối tác đã tin tưởng và đồng hành với BRAVO trong suốt chặng đường đã qua.

Kính chúc Khách Hàng, Đối Tác cùng CBNV dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY
  
ĐÀO MẠNH HÙNG

Bí quyết quản trị doanh nghiệp



Với BRAVO, trách nhiệm của một doanh nghiệp không chỉ được thể hiện ở việc cung cấp ra thị trường những sản phẩm - 
dịch vụ tốt; tạo môi trường làm việc tốt cho nhân viên mà còn đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước qua các 
hoạt động xã hội. Một trong những hoạt động thường xuyên và liên tục của BRAVO trong suốt 23 năm qua là chung tay 
cùng các đơn vị đào tạo định hướng, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho sinh viên. 

BRAVO 23 năm với trách nhiệm xã hội: 
Đồng hành cùng các hoạt động sinh viên

BRAVO hiện tại là đối tác thân thiết của nhiều trường đại học trên cả nước. Vì thế, BRAVO cũng thường xuyên tham gia 
các Jobfair trong các năm như: “Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và Tuyển dụng việc làm” của ĐH Tài nguyên và Môi 
trường, “Thang Long University Job Fair 2022” của Đại học Thăng Long, Ngày hội mở - Open Day (Giao lưu - Tuyển dụng) 
của Học viện Kỹ thuật Quân sự, “Ngày hội tuyển dụng” của Học viện Tài chính, “Ngày hội tuyển dụng” của Đại học 
Thương mại… Những lần tham gia này, gian hàng của BRAVO đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bạn sinh viên 
tới thăm quan. 

Những chương trình này đã ra tạo cơ hội cho các bạn 
sinh viên được tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với đại diện 
doanh nghiệp, từ đó giúp các bạn sự hình dung cụ thể 
về cách thức hoạt động của một công ty công nghệ 
cũng như cái nhìn rõ nét nhất về công việc thực tế của 
chuyên ngành mình theo học. Từ đó, đưa ra quyết định 
đúng đắn về nộp đơn ứng tuyển và có sự chuẩn bị chu 
đáo cho hành trang công việc sau này.

“Đại náo” các JobFair
JobFair hay ngày hội tuyển dụng là các chương trình thường niên được nhiều trường đại học tổ chức nhằm tạo cơ hội để 
sinh viên được tiếp cận, tìm hiểu về môi trường làm việc tại các doanh nghiệp. Từ đó tạo tiền đề mở ra những cơ hội việc 
làm cho sinh viên tại các doanh nghiệp lớn. 

Bên cạnh đó, với phương châm xây dựng doanh nghiệp bền vững dựa trên yếu tố con người là trọng tâm của sự phát 
triển, BRAVO luôn mong muốn tập hợp được những ứng viên có năng lực, có tinh thần trách nhiệm, đam mê với công việc 
để gia nhập đại gia đình BRAVO. Những hoạt động đồng hành cùng sinh viên tại các trường Đại học trên cả nước càng 
được BRAVO đẩy mạnh trong những năm gần đây. Cùng điểm lại những hoạt động thú vị này của BRAVO nhé.

Với mong muốn đem đến những thông tin hữu ích và thực tế về nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT, BRAVO thường xuyên 
hợp tác với các trường đại học tổ chức những chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Các chương trình này 
được tổ chức dưới nhiều hình thức như: BRAVO Open Day – BRAVO’s Tour diễn ra tại văn phòng BRAVO, Tọa đàm – Work-
shop tại các trường…

Rộn ràng các chương trình định hướng nghề nghiệp 

Gần gũi với các tiết học ERP

Trên chặng hành trình sắp tới, BRAVO sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong việc phát triển, định 
hướng cho nghề nghiệp cho các bạn sinh viên.

Vừa là niềm tự hào cũng là một trách nhiệm to lớn của 
BRAVO với các bạn trẻ, khi BRAVO được gửi gắm trách 
nhiệm giới thiệu những kiến thức thực tiễn về hệ thống 
ERP, về thị trường ERP tại Việt Nam, cũng như quy trình 
vận hành thực tế, văn hóa, môi trường của 1 doanh nghiệp 
lĩnh vực ERP… trong những buổi học thực tế tại chính văn 
phòng BRAVO. Những tiết học với những kiến thức thực 
tiễn luôn mang đến cho các bạn sinh viên sự hào hứng và 
thích thú.
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Hành trình đến với danh hiệu Top 10 ICT của BRAVO và các doanh nghiệp
Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 
được đổi tên từ “Chương trình 50+10 Doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam”, Chương trình bình chọn và 
công nhận các doanh nghiệp có uy tín và năng lực 
hàng đầu của Việt Nam do Hiệp hội Phần mềm và Dịch 
vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức hàng năm, bắt đầu 
từ 2014.
Chương trình giới thiệu và kết nối hợp tác các doanh 
nghiệp được lựa chọn với các đối tác trong nước, quốc 
tế và luôn nhận được sự đánh giá cao của các cơ quan, 
doanh nghiệp, tổ chức, đối tác, hỗ trợ rất hiệu quả cho 
các doanh nghiệp trong hoạt động marketing, truyền 
thông và thúc đẩy hợp tác.
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Chương trình gồm 3 hoạt động:
- Hoạt động 1: Bình chọn TOP 10 doanh nghiệp CNTT Việt 
Nam 2022 theo 20 lĩnh vực thuộc hoạt động kinh doanh, 
sản xuất.
- Hoạt động 2: Biên soạn Ấn phẩm đặc biệt “TOP 10 
Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2022 (tên tiếng Anh: TOP 
10 Vietnam ICT Companies 2022) bằng tiếng Việt, tiếng 
Anh và tiếng Nhật, bản in và bản mềm trên website chính 
thức top10ict.com; và tại website www.top10ict.vn và 
www.vinasa.org.vn.
- Hoạt động 3: Giới thiệu, quảng bá thông tin về TOP 10 
doanh nghiệp CNTT và về ngành CNTT Việt Nam đến các 
đối tác, khách hàng tiềm năng trong nước và quốc tế.

8 NĂM BRAVO ĐỒNG HÀNH 
CÙNG “TOP 10 ICT”: NHỮNG THÔNG TIN ĐÁNG NHỚ

Top 10 ICT và những con số ấn tượng
7 tỷ USD
Tổng doanh thu năm 2021 của các doanh nghiệp được vinh danh TOP 10 năm nay đạt 162.333 tỉ đồng, tương đương 7 
tỷ USD, chiếm 51% doanh thu của toàn ngành
23 ấn phẩm với 3 ngôn ngữ
Qua 8 năm tổ chức, chương trình đã lựa chọn và giới thiệu được 466 lượt DN; phát hành 23 ấn phẩm với 3 ngôn ngữ 
(tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nhật) đã được biên soạn và mỗi năm đều được gửi giới thiệu tới hơn 5.000 cơ quan, đơn vị 
trong nước, hơn 100.000 đối tác từ trên 100 quốc gia và nền kinh tế trên thế giới trong mạng lưới hợp tác quốc tế của 
VINASA.
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Điểm mới nổi bật của Top 10 ICT năm 2022
Chương trình Top 10 ICT Companies Vietnam luôn được nghiên cứu, đổi mới hàng năm, không chỉ nhằm bắt kịp với hơi 
thở của thị trường CNTT, mà còn phù hợp nhu cầu của các DN CNTT. Năm 2022, Chương trình có 02 sự thay đổi lớn:

- Bổ sung lĩnh vực DN nghiên cứu, sản xuất và phân phối 
thiết bị ICT vào lĩnh vực bình chọn. Với xu hướng Inter-
net vạn vật (IoT) phát triển nở rộ kết hợp với trí tuệ nhân 
tạo (AI), Dữ liệu lớn (big data), ranh giới giữa phần cứng 
và phần mềm đã bị xóa mờ. Các chức năng mới, thiết bị 
mới được được phát triển liên tục.

Năm 2014, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã lần đầu triển khai Chương trình "Top 30 doanh 
nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2014". Tiếp nối thành công, năm 2015 VINASA tiếp tục triển khai chương trình với quy 
mô mở rộng hơn, 2015 cũng là năm đầu tiên BRAVO tham dự giải thưởng danh giá này; BRAVO đã vinh dự trở thành Top 
40 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015. 
Đến năm 2020, Chương trình đổi thể thức bình chọn Top 10 Doanh nghiệp ở những lĩnh vực riêng. BRAVO vẫn luôn khẳng 
định được vị thế của những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành CNTT Việt Nam với danh hiệu Top 10 TOP 10 Doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp CNTT qua các năm 2020, 2021 và 2022. Để đạt được điều đó, việc giữ vững quan 
điểm, sứ mệnh trong việc cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao luôn là tiêu chí hàng đầu 
của BRAVO.
Sản phẩm hiện tại của BRAVO là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công nghệ mới và quy trình nghiệp vụ được đúc kết trong 
suốt 23 năm qua đã giúp cho sản phẩm BRAVO tự tin có thể đáp ứng tốt yêu cầu của các khách hàng thời đại mới. Đây 
cũng là tiền để để những chương trình giới thiệu, quảng bá của chương trình Top 10 Doanh nghiệp công nghệ thông tin 
hàng đầu Việt Nam đưa sản phẩm, thương hiệu của BRAVO đến gần hơn với khách hàng tiềm năng.

BRAVO 8 năm đồng hành và giữ vững vị thế TOP 10 ICT

100 nước
Những tài liệu về các doanh nghiệp đạt giải thưởng sẽ được: Giới thiệu, kết nối với các khách hàng, đối tác tiềm năng tại 
100 nước thông qua rất các chương trình như: VINASA có thư giới thiệu và tặng ấn phẩm; Phối hợp với Liên minh công 
nghệ thông tin Thế giới (WITSA) giới thiệu và phát hành đến các doanh nghiệp và hiệp hội công nghệ thông tin tại 82 
quốc gia và nền kinh tế trên thế giới; Phát hành đến các thương vụ các nước tại Việt Nam và thương vụ Việt Nam tại một 
số quốc gia trên thế giới;…
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- Lựa chọn, thành lập và công bố Câu lạc bộ (CLB) DN 
nghìn tỷ. Đây là điểm mới, điểm đặc biệt của chương 
trình năm nay. Việt Nam đang hướng đến mục tiêu 
100.000 DN số vào năm 2030 và hình thành ít nhất 10 DN 
công nghệ số đóng vai trò dẫn dắt, có năng lực cạnh 
tranh quốc tế, doanh thu trên 1 tỷ USD.



Nếu muốn tồn tại và phát triển lâu dài trên thị trường thì yếu tố tiên quyết mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần 
có, đó là xây dựng được tập hợp khách hàng hiện hữu. Để có thể thực hiện được điều này, doanh nghiệp phải triển khai 
những chính sách khách hàng và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ thỏa mãn được những mong muốn và yêu cầu 
của khách hàng. Bên cạnh đó, hiện nay việc nâng cao các trải nghiệm khách hàng để nâng cao hình ảnh thương hiệu là 
điều mà rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.
Ngày nay, để thu hút và giữ chân được khách hàng thì ngoài việc bạn phải có một sản phẩm với chất lượng tốt, đáp ứng 
được nhu cầu khách hàng cùng hệ thống phân phối thuận tiện, thì việc có ứng dụng công nghệ vào quản lý quan hệ 
khách hàng là một trong những bí quyết để các doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh. 
Để dữ liệu khách hàng được khai thác một cách hiệu quả thì các doanh nghiệp thường phải thực hiện các công việc như: 
Thu thập thông tin khách hàng, Phân loại khách hàng, Lưu trữ thông tin khách hàng, Phân tích khách hàng, Đo lường độ 
hài lòng của khách hàng… Việc này đòi hỏi doanh nghiệp cần có một hệ thống quản lý khách hàng tốt, nó giúp cho 
doanh nghiệp dễ dàng tiếp cập và mở rộng tập khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đó cắt giảm được chi 
phí bán hàng và gia tăng doanh thu, hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó cũng là lý do nhiều doanh 
nghiệp tìm kiếm một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng – CRM để ứng dụng vào quy trình của mình.
Với hệ thống ERP của BRAVO, Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng trên phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN) đáp ứng hầu hết 
các tính năng như một phần mềm quản lý quan hệ khách hàng độc lập, đồng thời kết nối đồng bộ với các phân hệ khác 
trong hệ thống tổng thể của doanh nghiệp.

Những điểm chính trong phân hệ quản lý quan hệ khách hàng của BRAVO 8R3 (ERP-VN)

- Tích hợp đa kênh tiếp thị bán hàng hiện đại nhằm tạo 
phễu thu nhập thông tin khách hàng và chăm sóc khách 
hàng như Email, Tổng đài IP, SMS BrandName, Zalo hay 
các giải pháp Chatbot, Landing Page trên Website của 
doanh nghiệp.
- Thu thập dữ liệu tự động từ các kênh tiếp thị hoặc cập 
nhật, quản lý thông tin khách hàng (Tên, Địa chỉ, Email, 
Điện thoại, Kênh tiếp thị, Chiến dịch Marketing...), cơ hội 
bán hàng (Khách hàng, nhu cầu sản phẩm, ...). Tự động 
kiểm tra và đình chỉ khi có sự trùng lặp khách hàng hoặc 
cơ hội bán hàng thu thập được từ nhiều kênh tiếp thị 
khác nhau. Chuyển thông tin khách hàng, cơ hội bán 
hàng cho nhân viên kinh doanh xúc tiến, theo dõi bán 
hàng.

- Hỗ trợ khai báo Email mẫu, tin nhắn mẫu (SMS), bộ câu 
hỏi chăm sóc/khảo sát khách hàng để sử dụng theo 
từng chiến dịch Marketing hoặc chiến dịch chăm sóc, 
khảo sát khách hàng.
- Lập, theo dõi, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch, kênh 
tiếp thị Marketing và thống kê, đánh giá số lượng khách 
hàng, cơ hội bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi thành khách 
hàng chính thức. Thống kê, phân tích để đưa ra các giải 
pháp thực hiện hiệu quả hơn.
- Lập, theo dõi, đánh giá kết quả các chiến dịch chăm 
sóc hoặc khảo sát khách hàng. Triển khai chiến dịch 
chăm sóc, khảo sát khách hàng thông qua tích hợp 
Email Marketing, SMS BrandName, ... Cập nhật giao dịch 
chăm sóc, khảo sát khách hàng theo từng chiến dịch.

Quản lý khách hàng 
trong thời đại 4.0 với phần mềm BRAVO
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- Cập nhật yêu cầu/khiếu nại của khách hàng. Theo dõi trạng thái, kết quả xử lý yêu cầu/khiếu nại khách hàng. Chăm 
sóc và ghi nhận kết quả, mức độ hải lòng của khách hàng.
Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng của phần mềm BRAVO 8R3 ERP-VN hỗ trợ lên các báo cáo giúp cho việc quản lý 
của doanh nghiệp hiệu quả như sau: 
- Tổng hợp và đánh giá hiệu quả chiến dịch Marketing hay Chăm sóc khách hàng, 
- Báo cáo tỷ lệ khách hàng tiềm năng theo kênh tiếp thị, 
- Báo cáo tổng hợp/chi tiết giao dịch chăm sóc khách hàng, 
- Báo cáo tổng hợp yêu cầu/khiếu nại, 
- Báo cáo phân tích mức độ hài lòng của khách hàng, ...
Ngoài ra, với các doanh nghiệp có những yêu cầu đặc thù, BRAVO cũng sẽ giúp khách hàng thiết kế phần mềm để lên 
được các báo cáo phù hợp. 

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là phiên bản phần mềm mới nhất mà BRAVO đưa ra thị trường hiện tại, được phát triển với những 
công nghệ nổi bật như: công nghệ .NET, SignalR, Xamarin, Angular… và sử dụng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL; Pháp triển 
nền tảng Bravo Web Service; Xây dựng theo kiến trúc micro-services; Xây dựng BI Dashboard, WebPortal, Survey… 
thành các công cụ hữu ích áp dụng vào nhiều bài toán, … Đặc biệt, BRAVO 8R3 (ERP-VN) đã đáp ứng các tiêu chuẩn như 
OWASP/ NIST về bảo mật pentest, HA/proxy. 
Khi ứng dụng Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng của BRAVO 8R3 (ERP-VN), phần mềm sẽ trợ giúp nhân viên Marketing 
thực hiện và theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing; Tìm kiếm khách hàng và cơ hội bán hàng giúp doanh 
nghiệp tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả bán hàng; Trợ giúp nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện các chương 
trình chăm sóc, khảo sát khách hàng. Quản lý, tiếp nhận, xử lý các vấn đề, khiếu nại của khách hàng nhằm thỏa mãn, hài 
lòng khách hàng.
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- Tích hợp đa kênh tiếp thị bán hàng hiện đại nhằm tạo 
phễu thu nhập thông tin khách hàng và chăm sóc khách 
hàng như Email, Tổng đài IP, SMS BrandName, Zalo hay 
các giải pháp Chatbot, Landing Page trên Website của 
doanh nghiệp.
- Thu thập dữ liệu tự động từ các kênh tiếp thị hoặc cập 
nhật, quản lý thông tin khách hàng (Tên, Địa chỉ, Email, 
Điện thoại, Kênh tiếp thị, Chiến dịch Marketing...), cơ hội 
bán hàng (Khách hàng, nhu cầu sản phẩm, ...). Tự động 
kiểm tra và đình chỉ khi có sự trùng lặp khách hàng hoặc 
cơ hội bán hàng thu thập được từ nhiều kênh tiếp thị 
khác nhau. Chuyển thông tin khách hàng, cơ hội bán 
hàng cho nhân viên kinh doanh xúc tiến, theo dõi bán 
hàng.

11Giải trí

Những nguyên tắc "vàng" 
để bảo vệ sức khỏe khi giao mùa

Chủ động tìm kiếm, tạo ra bầu không khí trong lành
Bạn cần chủ động tạo ra không khí trong lành, thông thoáng cho không gian nơi bạn 
sinh sống. Ngay cả khi thời tiết vẫn hơi se lạnh, hãy mở cửa sổ để không khí lưu 
thông khắp không gian sống để bạn có thể hít thở không khí trong lành hơn. 

Chống lại vi khuẩn, virus

Tập thể dục thường xuyên

Khoảng thời gian giao mùa là lúc bạn sẽ thấy cúm, cảm lạnh, sổ mũi hay hiện tại tình 
trạng tái nhiễm Covid-19 đang gia tăng. Mang theo nước rửa tay và khử trùng 
những nơi ẩm thấp, ít ánh sáng trong nhà và văn phòng hay chỗ có nguy cơ cao như 
tay nắm cửa, điện thoại, máy tính và bàn phím. Bạn cũng có thể ngăn chặn sự xâm 
nhập của vi khuẩn, virus bằng cách ho và hắt hơi, là các phản ứng tự nhiên, vào 
khăn giấy rồi bỏ vào thùng rác cũng như rửa tay thường xuyên.

Dinh dưỡng hợp lý là quan trọng trong cả năm, nhưng hãy cẩn trọng nếu bạn muốn 
thay đổi thực đơn bằng cách nấu với các loại thực phẩm theo mùa. Trong khi thời 
tiết giao mùa, bạn cần chọn những thực phẩm cung cấp nhiều lợi ích như nâng cao 
hệ thống miễn dịch và tiêu hóa. Vitamin C, A và folate đều giúp xây dựng hệ thống 
miễn dịch của bạn.

Trong khoảng thời gian chuyển mùa có thể khiến da bị khô, ngứa. Khắc phục tình 
trạng này bằng cách sử dụng máy làm ẩm, kem dưỡng ẩm và mặc quần áo có tính 
năng hút ẩm là cách để cơ thể bạn không bị khô. Ngoài việc ăn uống, bổ sung thực 
phẩm nhiều nước như ở trên, bạn cũng cần chăm sóc cơ thể bằng việc ngủ đủ giấc 
để cơ thể được tái tạo và phục hồi.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh theo mùa hay phòng tránh Covid-19 hiện nay, bạn cần 
rèn luyện thói quen tập thể dục để cơ thể vận động. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến 
cáo chúng ta nên tập ‘’150 phút mỗi tuần từ trung bình cường độ hoạt động nhẹ và 
vừa hoặc 75 phút mỗi tuần hoạt động mạnh’’.

Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng

Không để cơ thể bị khô, háo nước

Giữ ấm cơ thể

Điều quan trọng là phải giữ ấm vào mùa đông hay trong khi thời tiết chuyển từ nóng 
sang lạnh, nhất là các đợt gió mùa. Giữ ấm có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh, cúm và 
các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Chúc các BRAVO-er có một sức khỏe thật tốt cho ngày đặc biệt của tháng 10 sắp tới nhé!




