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Tháng tri ân



“Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói không thầy sao nên”.

“Thầy cô” là hai tiếng vô cùng cao quý và thiêng 
liêng, bởi để mỗi người lớn lên thành người hay đạt 
được những thành tựu trong cuộc sống, chúng ta 
cần đến công sức không nhỏ của những “người 
thầy, người cô”. Đó là những người đứng trên bục 
giảng truyền đạt cho chúng ta những kiến thức đầu 
đời từ những năm còn cắp sách tới trường, là những 
người thầy định hướng chúng ta trong công việc, và 
cả những người thầy dạy chúng ta các bài học cuộc 
sống.

Việt Nam ta có truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng 
đạo”. Cũng bởi vậy, tháng 11 được coi là tháng tri ân 
vì có ngày kỷ niệm đặc biệt – ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11, là dịp để mỗi người thể hiện tình cảm, 
sự kính trọng, biết ơn đến những người “thầy”.

Tháng 11 với BRAVO cũng thật nhiều cảm xúc với 
nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Hãy cùng nội san 
BRAVO Focus số 83 điểm lại những hoạt động trong 
“Tháng tri ân” tại BRAVO nhé. 

Trân trọng.

Ban biên tập.
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TIN NỔI BẬT THÁNG 11
Rộn ràng Thưởng nóng tháng 11 khắp 3 miền
BRAVO Đà Nẵng
Ngày 01/11, hoạt động trao tặng khen thưởng “nóng” đã 
diễn ra đối với các CBNV Kinh doanh và Tư vấn giải pháp. 
Đó là khen thưởng CBNV Kinh doanh Nguyễn Trần Ngọc 
Bích (Phòng Kinh doanh 1), Nguyễn Chí Thành (Phòng 
Kinh doanh 2) và CBNV Tư vấn Huỳnh Kim Huy đã hoàn 
thành tốt công việc đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp 
phần mềm BRAVO cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

BRAVO Hà Nội
Ngày 07/11, thưởng nóng đã được công bố và trao cho các CBNV có thành tích làm việc xuất sắc gồm có:

- Khen thưởng anh Phạm Văn Tuân (Phòng Kinh doanh 2) 
ký kết hợp đồng cung cấp Giải pháp phần mềm BRAVO 
ERP cho “Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH Sản xuất DP 
Công nghệ Cao Nanofrance”.
- Khen thưởng anh Nguyễn Anh Tuấn (Phòng Kinh Doanh 
2) ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần May Mặc QTNP.
- Khen thưởng nhóm CBNV Nguyễn Thị Vân Hà, Phạm Thị 
Minh Phương và Ninh Văn Hiến (Phòng Kinh Doanh 1) ký 
kết hợp cho Công ty Cổ phần Thép Việt Xô Hà Nội.

Ngày 12/11, BRAVO HN tiếp tục ghi nhận những nỗ lực của CBNV bằng hoạt động thưởng nóng gồm có:
- Khen thưởng nhóm CBNV Kinh doanh ký kết hợp đồng cho Công ty TNHH SHINTS BVT.
- Khen thưởng nhóm CBNV Kinh doanh ký kết hợp đồng cho Công ty Cổ phần BIGFA.
- Khen thưởng anh Đinh Nhật Anh (Phòng Kinh doanh 2) và anh Đỗ Đại Lộc (Phòng Tư vấn Giải pháp) ký kết hợp đồng cho 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Ngọc.
- Khen thưởng nhóm CBNV phòng Kỹ thuật Triển khai số 1 thực hiện triển khai hợp đồng cho Công ty Cổ phần Que hàn 
điện Việt Đức.

- Khen thưởng đội dự án Kỹ thuật Triển khai thực hiện 
triển khai hợp đồng cho Công ty Cổ phần gạch ngói Kiên 
Giang (Thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành).
- Nhóm CBNV phòng Kỹ thuật Triển khai số 1 thực hiện 
triển khai hợp đồng cho Công ty TNHH Mani Hà Nội.
- Nhóm CBNV phòng Kỹ thuật Triển khai số 3 thực hiện 
triển khai hợp đồng cho “Chi nhánh Hà Nam - Công ty 
TNHH Sản xuất DP Công nghệ Cao Nanofrance”.

BRAVO HCM
Ngày 07/11, văn phòng BRAVO HCM cũng đã công bố 
quyết định khen thưởng “nóng” tới CBNV Kỹ thuật triển 
khai có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện triển 
khai hợp đồng cung cấp phần mềm BRAVO ERP chất 
lượng tới khách hàng. Hy vọng rằng, buổi trao thưởng sẽ 
lan tỏa niềm vui, tạo thêm năng lượng tích cực để tất cả 
thành viên công ty cùng nhau quyết tâm chinh phục 
nhiều thành tích ấn tượng.

Theo truyền thống các năm, để chào mừng ngày thành 
lập công ty, BRAVO tại 3 miền đều tổ chức một chuyến 
du lịch nghỉ dưỡng cho toàn thể CBNV và gia đình. Do 
thời điểm đó thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng 
nghiệm trọng của thiên tai lũ lụt miền Trung nên chuyến 
đi đã phải tạm hoãn. Ngày 5/11 - 6/11, các thành viên đã 
tận hưởng “bù” chuyến nghỉ dưỡng 2N1D tại Công viên 
Suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

BRAVO Đà Nẵng tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại 
Núi Thần Tài
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Nhằm nâng cao tinh thần thể thao, rèn luyện thể lực để 
chuẩn bị cho giải BRAVO Cup HCM 2022 sắp tới, chiều 
ngày 26/11, trận bóng đá giao hữu giữa đội bóng BRAVO 
HCM và CLB Park Riverside đã được diễn ra hấp dẫn, kịch 
tính trên sân bóng Dong Sai Gon. Đây là cơ hội giúp các 
cầu thủ BRAVO có cơ hội được giao lưu, cọ xát với đội 
bóng mạnh, giàu kinh nghiệm và tích lũy cho mình thêm 
nhiều chiến thuật, lối chơi hay.

BRAVO và các hoạt động sinh viên
BRAVO’s Tour: Chào mừng sinh viên khoa HTTTKT – 
HVTC đến trải nghiệm
Ngày 02/11, BRAVO hợp tác cùng Khoa Hệ thống Thông 
tin Kinh tế (HTTTKT) - Học viện Tài Chính tổ chức buổi 
giao lưu và tham quan doanh nghiệp tại văn phòng 
BRAVO Hà Nội. 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.

BRAVO dự lễ chào Tân SV K64, Viện CNTT & Kinh tế số, 
ĐH Kinh tế Quốc dân
Ngày 07/11, tại Đại học Kinh tế Quốc dân đã trang trọng 
diễn ra buổi lễ “Chào tân sinh viên K64: LUMINOUS” của 
Viện CNTT & Kinh tế số. Đây là chương trình chào đón 
các bạn tân sinh viên của Viện. Chương trình có góp 
mặt của ban lãnh đạo viện, các thầy cô, đông đảo sinh 
viên, đại diện các doanh nghiệp, đối tác. BRAVO đã nhận 
lời mời tham dự và đồng hành với vai trò nhà tài trợ Bạc 
cho chương trình.

Ngày 28/11, đội dự án của Công ty Cổ phần Phần mềm 
BRAVO cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực và Công 
ty Cổ phần Cơ điện Hợp Lực đã có buổi họp đầu tiên khởi 
động dự án triển khai hệ thống phần mềm nhân sự 
BRAVO 8R3 (ERP-VN). Với trình độ chuyên môn cao, kinh 
nghiệm triển khai dày dặn của BRAVO; cùng sự thiện chí 
hợp tác cao của Hợp Lực sẽ là động lực to lớn giúp 
BRAVO và Hợp Lực thực hiện dự án thành công.

Tháng 8 năm 2021, BRAVO vinh dự và tự hào được Công 
ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO lựa chọn là đối tác 
cho việc cung cấp phần mềm quản trị tổng thể doanh 
nghiệp BRAVO (ERP-VN). Ngày 12/11 vừa qua, “Lễ ký biên 
bản nghiệm thu và đưa vào vận hành hệ thống Quản trị 
nguồn lực doanh nghiệp BRAVO ERP” giữa BRAVO và 
DACINCO đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Đà Nẵng.

Nghiệm thu dự án triển khai phần mềm BRAVO 
(ERP-VN) tại DACINCO

Nhân dịp tri ân ngày Nhà giáo Việt Nam, BRAVO đã có 
nhiều hoạt động ý nghĩa như tới thăm hỏi, tặng quà và 
gửi lời chúc mừng đến thầy cô các trường đối tác. Đây 
đều là những đơn vị đào tạo có nhiều cựu sinh viên hiện 
đang làm việc tại BRAVO. Ngày 18/11, hưởng ứng ngày 
Nhà giáo Việt Nam, BRAVO HN đã tổ chức hoạt động 
tặng hoa và chúc mừng tới các cán bộ đang kiêm nhiệm 
công tác “đào tạo cho nhân viên mới và sinh viên thực 
tập” tại văn phòng.

Rộn ràng không khí 20/11 tại BRAVO Khởi động dự án triển khai phần mềm BRAVO tại 
Công ty CP Xây dựng Hợp Lực

Sôi động trận bóng đá giao hữu giữa BRAVO HCM 
và Park Riverside



Trò chuyện với 1 GenZ năng động của BRAVO Đà Nẵng
BRAVO hiện tại có hơn 400 nhân sự chất lượng cao làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Những năm gần 
đây, công ty chào đón rất nhiều những nhân sự trẻ vào làm việc. Ngoài việc có kỹ năng tốt cũng như tinh thần học hỏi 
không ngừng thì các GenZ của BRAVO vô cùng cá tính và năng động. Các bạn vừa hoàn thành tốt công việc chuyên 
môn, vừa đóng góp nhiều cho các hoạt động tập thể của công ty.

Cũng như khá nhiều nhân viên mới của BRAVO, sau khi kết thúc chương trình học ở trường, Danh cũng có định hướng tìm 
một công ty phù hợp với chuyên ngành mình học, đặc biệt là có điều kiện học tập, phát triển và xây dựng sự nghiệp lâu 
dài. Tìm hiểu các nguồn thông tin, được biết đến BRAVO, rồi tham gia phỏng vấn, qua các bài kiểm tra đầu vào, rồi trở thành 
một nhân sự chính thức của công ty. Với tâm thế ham học hỏi của một GenZ chính hiệu, Danh chia sẻ: “Thời gian vào công 
ty của mình chưa lâu, nên còn nhiều bỡ ngỡ với công việc mà cảm thấy khối lượng kiến thức, kỹ năng mình cần trau dồi cho 
công việc còn rất lớn. Thật may, BRAVO là một “công ty học tập”, nên mình luôn được học hỏi mỗi ngày qua từng nhiệm vụ 
được giao.”
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Nội san lần này, chúng ta hãy cùng trò chuyện với một GenZ như vậy – bạn Trần Công Danh – Khối Triển khai BRAVO 
Đà Nẵng.

Nói về công việc, Danh chia sẻ thêm: “Công việc hiện 
tại giúp mình học hỏi và bổ sung những kiến thức mà 
khi ở ghế nhà trường đã không được tiếp cận, đặc biệt 
là ngôn ngữ lập trình SQL. Mình được trau dồi tư duy 
logic, sáng tạo từ các anh chị đi trước, giúp mình nâng 
cao thêm nhiều kỹ năng như làm việc nhóm, trình bày, 
đứng trước đám đông, và học hỏi được kỹ năng giao 
tiếp, làm việc với khách hàng. Thật sự nhiều khi bản 
thân bất ngờ về sự đa dạng của kiến thức và kỹ năng 
mà một anh lập trình như mình có thể tích lũy được khi 
vào BRAVO.”

Bên cạnh việc luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc thì Danh cũng là một trong những nhân sự trẻ nhiệt tình với các hoạt 
động tập thể. Trong dịp du lịch sinh nhật công ty, Danh là gương mặt ấn tượng góp mặt trong các tiết mục đặc sắc của 
BRAVO Đà Nẵng. “Kỷ niệm đáng nhớ là vào dịp sinh nhật công ty, mình đã tham gia đóng góp các tiết mục văn nghệ trong 
chương trình Gala. Hơi run chút nhưng mà không sao; mình đã có cơ hội được thể hiện mình mặc dù hát không hay lắm.”

Khối lượng kiến thức nhiều cần trau dồi, vừa là thách thức cũng là lợi thế rất lớn mà các bạn trẻ nhận được khi làm việc ở 
BRAVO. Chẳng gì quý giá hơn khi mỗi ngày chúng ta đi làm đều thấy mình tốt hơn, tiến bộ hơn ngày hôm qua. Vè để có được 
điều đó, thì có lẽ việc có những “người thầy, người cô” trong công ty dìu dắt, hỗ trợ là điều vô cùng quan trọng. Danh chia 
sẻ: “Sau khi được nhận vào thử việc và đào tạo, mình được anh Tuấn (GĐ Khối Kỹ thuật triển khai) và chị Tuyết (Trưởng 
phòng Kiểm thử và Đào tạo) trực tiếp đào tạo. Anh chị rất nhiệt huyết trong công việc chuyên môn và "giảng dạy", vừa nhẹ 
nhàng nhưng cũng rất nghiêm khắc đặc biệt là mỗi khi giao bài tập. Ngoài ra còn có các anh chị khác trong công ty cũng 
rất nhiệt tình, mỗi lần gặp vấn đề, chỉ cần mang laptop qua hỏi thì 100% thắc mắc đều được giải quyết.”

Chàng trai Triển khai trẻ cũng có những sở thích đặc biệt: Đam mê công nghệ và thể thao. Danh luôn giữ vững phương 
châm sống: “Thái độ luôn đặt lên hàng đầu” trong tất cả mọi công việc của mình. Chúc cho anh chàng GenZ của chúng 
ta luôn nhiệt huyết và gặt hái nhiều thành công. 



Trần Ngọc Khánh Linh
Phòng Kinh doanh 4, Khối Kinh doanh BRAVO HCM
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Bên cạnh Mentor hướng dẫn trực 
tiếp, ngôi nhà chung BRAVO còn có 
rất nhiều anh, chị Mentor khác, 
luôn sẵn sàng truyền đạt, hướng 
dẫn, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ 
Mentee trên hành trình khai phá 
bản thân và phát triển sự nghiệp. 
Các anh, chị có thể xem như những 
“Người Thầy”, đặt những viên gạch 
đầu tiên cho hành trình học hỏi và 
phát triển chuyên môn lẫn tư duy 
của đội ngũ nhân viên trẻ về “Bí 
quyết quản trị Doanh nghiệp”. 
Những người “thầy” âm thầm góp 
công sức rất lớn vào sự phát triển 
chung của công ty.

Nhân dịp đặc biệt này, mình xin 
dành sự tri ân chân thành cùng lời 
chúc sức khỏe đến “Mentor của 
mình” – chị Lý Thuý Phượng, Phó 
phòng Kinh doanh 4 BRAVO HCM, 
người mentor luôn sẵn sàng hỗ trợ 
và góp ý cho những sự bỡ ngỡ của 
em. 

Đối với một người học chuyên về 
khối kỹ thuật – “An toàn lao động”, 
việc lựa chọn theo mảng Kinh 
doanh là điều không hề dễ dàng, và 
làm kinh doanh về giải pháp phần 
mềm đến với mình là cơ duyên. 

Mình nhớ rất rõ, lần đầu tiên gặp 
chị tại buổi phỏng vấn. Chị đã cho 
mình một ấn tượng mạnh, được kết 
nối với một nụ cười tràn đầy năng 
lượng và lạc quan. Khi được nhận 
và làm việc tại môi trường BRAVO, 
mình cũng được cộng hưởng và có 
những suy nghĩ, thái độ lạc quan, 
tích cực trong quá trình làm việc. 
Được chị đào tạo và hướng dẫn 
những kiến thức chuyên môn, 
những buổi chia sẻ kinh nghiệm 
làm việc với khách hàng giúp mình 
có thêm những bài học quý.

Tháng 11 rộn rã vì có một ngày lễ 
rất đặc biệt mà mình gọi là Mùa tri 
ân – là dịp để bạn thể hiện tình 
cảm trân quý, lòng biết ơn không 
chỉ tới những người đã từng dạy 
mình trên ghế nhà trường, mà cả 
với những người thầy dẫn dắt 
chúng ta trên đường đời – người đã 
cho ta những lời khuyên và bài học 
quý giá.

Đặc biệt, với vị trí cần tiếp xúc trực 
tiếp với khách hàng, mang trên 
mình hình ảnh và thương hiệu của 
công ty, chị để tâm đến những chi 
tiết nhỏ từ trang phục đến tác 
phong, tất cả phải chỉn chu và luôn 
trong tâm thế sẵn sàng làm việc với 
khách hàng. Sự thành công, tích 
cực, lạc quan và những giá trị mà 
chị đem lại đã trở thành động lực 
thôi thúc bản thân mình hoàn thiện 
hơn mỗi ngày, không ngừng nỗ lực 
rèn luyện để có được phiên bản tốt 
hơn mình ngày hôm qua

Với mình, BRAVO thật sự là một 
CÔNG TY HỌC TẬP.

Mentor của Tôi

Không cần mang danh, không cần 
cầm phấn nhưng vẫn đang dẫn dắt 
em chạm đến những kiến thức mới, 
trên một cuộc hành trình mới. Bên 
cạnh đó, em xin dành lời chúc tất 
cả các Mentor của BRAVO – những 
người vẫn đang miệt mài trên hành 
trình dìu dắt, hỗ trợ các nhân sự 
mới, luôn tràn ngập niềm vui, hạnh 
phúc và nhiều sức khỏe. 



Xin chào mọi người, mình là Thùy Dung, Thùy trong Thùy 
mị nết na – Dung trong Dung dăng dung dẻ. Hiện tại 
mình đang công tác tại phòng Kiểm thử sản phẩm và 
Đào tạo của BRAVO Đà Nẵng.
Mình biết đến BRAVO vào một ngày trời trong xanh, gió 
mát trong lành, khi chị Lê Thị Ánh Phương - Trưởng 
phòng PMS được cô giáo bộ môn ERP mời về trường hỗ 
trợ dạy học cho lớp mình. Khi đó mình mới năm 3 nhưng 
không hiểu sao trong đầu đã lóe lên tư tưởng phải vào 
BRAVO cho bằng được. Vậy là cuối năm 3 khi trường tổ 
chức Thực tập nghề nghiệp, mình có đăng ký vào công 
ty, nhưng vì hồi đó công ty chỉ nhận thực tập năm 4 nên 
mình hổng có được nhận. Bẵng đi 1 thời gian tới kỳ thực 
tập năm 4, hồi đó nghĩ “Thời tới rồi, đủ tuổi rồi, đăng ký 
thôi”. Thật sự hồi đó rất run cũng rất sợ bởi vì không như 
bao bạn khác đăng ký nhiều công ty thực tập cùng một 
lúc, mình chỉ đăng ký nộp và gửi CV đúng duy nhất 1 
công ty là BRAVO, với cái suy nghĩ là phải vào cho bằng 
được. May mắn là BRAVO Đà Nẵng đã dang cánh tay đón 
nhận mình.

Trên con đường sự nghiệp – tôi gặp họ
 - những “người thầy” tuyệt vời
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Rồi khi là “em út” tại phòng Test, mình được chị 
Đào Thị Hoài Thương – người hướng dẫn kỹ hơn về 
cách tạo các chức năng tự động trong chương 
trình, được học và làm quen với cách tính Lương 
tính thưởng, hướng dẫn Test chương trình, những 
điều cần lưu ý khi Test…
Tiếp đó là chị Nguyễn Thị Hoa - người hướng dẫn 
mình, viết Widget, báo cáo và cả Test case. Chị là 
người vì để em dễ tiếp cận trong việc cài đặt 
chương trình mà không ngần ngại soạn riêng cho 
em 1 file hướng dẫn cài đặt phần mềm BRAVO chi 
tiết đến từng bước nhỏ, từng lưu ý nhỏ cho em cần 
để ý.

Dù công việc của các chị rất bận, giao dịch xanh 
đầy màn hình nhưng chị vẫn ân cần hướng dẫn 
mình hoàn thành các giao dịch test có hôm tới hơn 
7h tối mới về nhà. Trân quý vô cùng!
Ngoài công việc thì có gì ngon các chị cũng để 
phần cho mình, hôm thì có thể là hoa quả, hôm thì 
có bánh gì ngon cũng mang lên cho mình ăn cùng. 
Yêu thương thật nhiều!
Tháng 11 về, tháng của tri ân những người thầy. 
Mình xin dành tất cả tấm chân tình đến các anh các 
chị, chúc mọi người luôn vui vẻ lạc quan yêu đời, 
chúc các anh chị dồi dào sức khỏe và luôn đạt được 
nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc cho 
BRAVO ngày một lớn mạnh và luôn là sự lựa chọn 
hàng đầu của khách hàng. Chúc các anh chị cán bộ 
nhân viên của công ty công việc thuận buồm xuôi 
gió, gặp thật nhiều may mắn. Cảm ơn mọi người rất 
nhiều!!!

Và sau đó là chuỗi ngày học hỏi và làm việc tại BRAVO bắt đầu

Từ những ngày đầu tiên khi đến với công ty, mình đã 
nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ các anh chị trong 
công ty. Đầu tiên là anh Lê Anh Tuấn - Giám đốc khối Kỹ 
thuật đây là người thầy đầu tiên của mình từ những 
ngày đầu tập tễnh làm quen với công việc. Người thứ 
hai bên cạnh và giúp đỡ mình rất nhiều trong mọi mặt 
đó là chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Trưởng phòng Kiểm 
thử sản phẩm và Đào tạo. Cô giáo Tuyết không chỉ 
hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ kế toán và cách ứng 
dụng các nghiệp vụ đó như thế nào trên phần mềm 
BRAVO, mà còn dạy bảo mình từng tý một, chị hay nói 
vui “Là con gái đi đứng phải nhẹ nhàng, duyên dáng’’, 
“Bé ơi đi từ từ thôi, nhảy sắp sập cái công ty luôn rồi”.

Đỗ Thị Thùy Dung – Phòng Kiểm thử và Đào tạo, BRAVO Đà Nẵng
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Để có được thành công, mỗi người trong chúng ta cần nỗ lực học tập mỗi ngày. Và trên chặng đường đi 
tới thành công đó, sẽ chẳng thể thiếu bóng dáng của những “người thầy”. Họ không chỉ là những người 
đứng trên bục giảng cho ta những kiến thức đầu đời. Mà còn là những người bạn, người đồng nghiệp… 
cho chúng ta thêm những kiến thức, trải nghiệm trong công việc, cuộc sống. Tháng 11 về là tháng chúng 
ta nhớ đến và tri ân những người thầy giúp ta vững bước mỗi ngày. 

Tri ân những “người thầy” 
trong cuộc sống

Trường lớp cho ta gặp thầy cô, và 
cũng cho ta biết thêm bạn bè. 
Vòng tròn bạn bè của chúng ta lớn 
dần theo thời gian, rời xa mái 
trường thì có bạn bè may mắn gặp 
trên đường đời. Bạn dạy ta yêu, 
ghét, giận hờn, cả mất mát và thứ 
tha. Mọi chuyện xảy ra đều có 
nguyên do của nó, và mỗi người 
bước qua đời mình đều có chút 
duyên ở đó. Trân quý những người 
bạn trong cuộc sống của chúng ta, 
và trân quý những bài học họ 
mang đến cho chúng ta là cách tri 
ân sâu sắc nhất với “người thầy 
bạn bè”.

Năm tháng trên ghế nhà trường, 
chúng ta được dìu dắt, dạy dỗ bởi 
rất nhiều những người thầy đứng 
trên bục giảng, cho chúng ta 
những kiến thức, kỹ năng đầu đời. 
Có một câu nói rất nổi tiếng đó là: 
“Một đứa trẻ, một người thầy, một 
cuốn sách, một cây bút, ta có cả 
thế giới được đổi thay”. Chúng ta 
dù đã lớn, đi đâu, làm gì, thì tháng 
11 luôn là khi chúng ta nhớ về 
những người thầy trên bục giảng 
của mình. 

SẴN SÀNG HỌC TẬP, MÌNH GẶP
“NGƯỜI THẦY BỤI PHẤN”

SĂN SÀNG LỚN LÊN, MÌNH CÓ 
THÊM “NGƯỜI THẦY BÈ BẠN”

Khi đi làm, chúng ta sẽ gặp những 
người dìu dắt, định hướng mình trong 
công việc, sự nghiệp. Nếu bạn gặp 
được một người sếp giỏi, bạn không 
chỉ được “truyền nghề” mà còn được 
trau dồi những kỹ năng, được bồi đắp 
niềm đam mê công việc và được thắp 
lên ngọn lửa chinh phục những đỉnh 
cao nghề nghiệp. Khi đó, bạn sẽ dễ 
dàng vươn tới thành công. 
Làm việc với nhiệt huyết và sự cống 
hiến hết mình có lẽ chính là cách 
chúng ta tri ân “người thầy quản lý” 
của mình tốt nhất.  

SẴN SÀNG VUI SỐNG, MÌNH TIN 
“NGƯỜI THẦY BẢN THÂN”
Thầy của bạn, không ai khác là 
chính bạn! Bạn của ngày hôm nay 
luôn phải cảm ơn bạn trong quá 
khứ, cám ơn những vấp ngã, 
những bài học nhỏ đã qua. Chính 
nhờ tích lũy từ những trải nghiệm 
ấy mà bạn lớn lên, trưởng thành. 
Bạn đã học cách xin lỗi, thứ tha, có 
trách nhiệm với hàng động của 
bản thân. Bạn đã trưởng thành 
theo cách của mình. Hãy là phiên 
bản tốt nhất của bản thân mỗi 
ngày, đó là cách tri ân “người thầy 
bản thân”!

SẴN SÀNG LÀM VIỆC, MÌNH CẦN 
“NGƯỜI THẦY QUẢN LÝ”

Thời đại công nghệ số, thời mà câu 
cửa miệng quá quen thuộc là: “Cái gì 
không biết thì tra Google”. Có lẽ, 
Google chỉ là đại diện cho kho tàng 
kiến thức vô vàn trên Internet mà 
thôi. 
Nhưng khi bạn sẵn sàng cho hành 
trình tự học tập trau đồi bản thân thì 
tất cả những nguồn tri thức đó đều là 
“thầy” của bạn. Hãy tận dụng tốt 
những người thầy này nhé, chắc chắn 
bạn sẽ học hỏi được vô vàn điều hay. 

SẴN SÀNG KHÁM PHÁ, MÌNH HỎI 
“NGƯỜI THẦY GOOGLE”

Xung quanh chúng ta, có rất 
nhiều “người thầy”. Nếu biết trân 
trọng họ chúng ta sẽ luôn được 
học hỏi, phát triển mỗi ngày. Và 
đừng quên, tri ân họ trong những 
dịp đặc biệt nữa nhé!

Tiêu điểm
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Nâng cao trải nghiệm khách hàng thời 4.0
 với sự hỗ trợ của phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Trải nghiệm khách hàng là tổng thể tất cả những trải nghiệm mà một khách hàng có được trong mối quan hệ với nhà cung 
ứng hàng hóa và dịch vụ, trong suốt quá trình mà hai bên có mối quan hệ mua bán hàng hóa với nhau. Ngày nay, khi cạnh 
tranh ngày càng trở lên gay gắt, khách hàng không chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà còn quan tâm đến trải 
nghiệm khi mua hàng hóa dịch vụ của một doanh nghiệp nào đó. Xuất phát từ yêu cầu đó của thị trường mà các doanh 
nghiệp đã đặt mục tiêu “nâng cao trải nghiệm” trở thành mục tiêu quan trọng khi triển khai bán hàng. 
Khi tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, doanh nghiệp cần tập trung các nhiệm vụ giúp gia tăng mức độ hài lòng và tương 
tác của khách hàng ở mọi điểm tiếp xúc.
Mỗi doanh nghiệp sẽ có những chiến lược khác nhau nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng ví dụ như: Kết nối cảm 
xúc với khách hàng, Giữ liên lạc với khách hàng của bạn, Cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, Đồng cảm với khách hàng... 
hay một trong những trải nghiệm quan trọng trong quá trình mua hàng của khách hàng thời đại 4.0 là sự thuận lợi trong 
quá trình thanh toán. Để tạo ra được sự thuận lợi đó, thì việc áp dụng công nghệ vào quá trình bán hàng là vô cùng quan 
trọng.
Thấu hiểu được nhu cầu lớn đó của các doanh nghiệp, phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) – phiên bản sản phẩm mới nhất của 
BRAVO đã phát triển nhiều tính năng mới giúp cho trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng tốt hơn, từ đó nâng cao thiện 
cảm của họ với doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó phần mềm cũng hỗ trợ tối ưu các nghiệp vụ liên quan đến tiếp cận và chăm sóc khách hàng của bộ phận 
Marketing trong doanh nghiệp như:
- 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 
Facebook, Email, SMS Brandname, Zalo hay các giải pháp Chatbot, Landing Page trên Website của doanh nghiệp.
- 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 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.
- 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.
- Có khả năng tích hợp với các hệ thống phần mềm khác 
như Tổng đài VoIP.

Để có được khách hàng mới đã khó, việc giữ chân khách 
hàng ở lại với thương hiệu lại càng khó hơn. Để giữ chân 
khách hàng thì một trong những chiến lược của các 
doanh nghiệp là nâng cao trải nghiệm khách hàng qua 
các chiến dịch chăm sóc khách hàng.
Muốn các chiến dịch này thành công, ngoài việc đầu tư 
về ý tưởng, cách thức thực hiện… thì việc có công cụ hỗ 
trợ đắc lực, cụ thể là phần mềm quản lý, sẽ giúp quản lý 
các chiến dịch hiệu quả.
Phân hệ Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM) trên BRAVO 
8R3 (ERP-VN) có nhiều tính năng  nhằm hỗ trợ tối ưu cho 
quản lý công việc Chăm sóc Khách hàng như:

Nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng chương trình chăm sóc hiệu quả với các tính năng của Phân 
hệ Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM)
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Nâng cao trải nghiệm khách hàng tại điểm bán với các tính năng của Phân hệ Quản lý Bán lẻ (POS)

Hiện nay, Công nghệ thông tin bùng nổ khiến cho việc 
quản lý các nghiệp vụ liên quan đến bán lẻ cũng tích hợp 
nhiều ứng dụng mới về thanh toán nhằm đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu của khách hàng. Việc Kết nối thanh toán ví điện 
tử (Momo, VNPay, ...) vào màn hình bán lẻ là một trong 
những điểm mới nổi bật trên phân hệ Quản lý bán lẻ của 
phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN).
Tính năng kết nối thanh toán ví điện tử vào màn hình 
bán lẻ trên BRAVO 8R3:
- Phần mềm BRAVO hỗ trợ nghiệp vụ thanh toán qua ví 
điện tử trên màn hình cập nhật phiếu bán lẻ: cho phép 
chọn loại ví (VNPay, Momo …) phù hợp trước khi thanh 
toán.
- Phần mềm hỗ trợ hoàn tiền vào ví điện tử trên màn hình 
Cập nhật hàng bán lẻ trả lại: cho phép chọn đến giao dịch 
đã thanh toán bằng ví trước đó để hoàn tiền cho khách 
mua hàng.
- Ngoài ra Phần mềm hỗ trợ khai báo danh mục ví điện tử 
linh hoạt: cho phép khai báo mã ví, các chuối kết nối, loại 
hình thanh toán…; Thêm mới các báo cáo danh sách giao 
dịch thanh toán, hoàn tiền; Bổ sung tiền thanh toán qua ví 
điện tử trên một số báo cáo tổng hợp bán lẻ.

Cập nhật các chính sách khuyến mại bán lẻ giúp 
khách hàng có trải nghiệm tốt khi mua sắm
Phân hệ quản lý Bán lẻ trên BRAVO 8R3 cũng đã đáp 
ứng đầy đủ cho khách hàng những tính năng cần thiết 
để quản lý chính sách khuyến mãi bán lẻ như: Thiết lập 
và quản lý chính sách bán lẻ: Bảng giá, khuyến mại, 
chiết khấu… theo mặt hàng, nhóm hàng, khách hàng, 
cửa hàng, thời gian… với giao diện thân thiện hơn với 
người dùng giúp cho việc mang đến các chương trình 
khuyến mãi cho khách hàng luôn nhanh chóng, chính 
xác, phù hợp. Từ đó khách hàng sẽ có những trải 
nghiệm mua sắm tuyệt vời.
Trải nghiệm khách hàng là một yếu tố cần được nuôi 
dưỡng và chăm sóc liên tục. Khi doanh nghiệp của 
bạn có chiến lược tập trung vào người dùng, bạn sẽ 
dễ dàng thấy được những tác động tích cực từ khách 
trung thành, tỷ lệ giữ chân khách hàng cũ và mức độ 
tăng trưởng doanh thu bất ngờ. Giải pháp quản trị 
tổng thể doanh nghiệp BRAVO không chỉ giúp các 
doanh nghiệp quản lý tốt nhân lực, vật lực mà còn 
góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
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Hưởng ứng truyền thống “Tôn sư trọng đạo” nhân ngày 20/11, BRAVO khắp cả nước đã có nhiều hoạt động tri ân 
đến những “người thầy” vô cùng ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng điểm lại những hình ảnh đẹp đó trong số nội san 
tháng 11 này nhé!

Tháng Tri ân 
và những hình ảnh đẹp

Chúc mừng 20/11 tới “cô 
giáo” Trịnh Thúy Mai đào tạo 
Iso-Marketing, văn hóa 
BRAVO cho các lớp nhân viên 
mới

Đại diện công ty tặng hoa tới “cô 
giáo” Nguyễn Thu Huyền và Nguyễn 
Thị Hoa – Phòng Kiểm thử Sản 
phẩm, đào tạo nghiệp vụ kế toán và 
chương trình cho các lớp nhân viên 
mới.

Chúc mừng 20/11 thầy cô Khoa 
HTTTKT – Học viện Tài Chính

Chúc mừng 20/11 thầy 
cô Khoa Thống kê Tin 
học - Trường Đại Học 
Kinh tế - Đại học Đà 
Nẵng 

Tri ân “thầy giáo” Tạ 
Đức Hiếu – TP. Kỹ 
thuật Triển khai số 5 
luôn tận tâm đào tạo 
các lớp sinh viên 
thực tập

Tặng bó hoa tươi thắm tới 
“thầy giáo” Lê Minh Quang – 
TP. Kỹ thuật Triển khai số 4 với 
những tâm huyết đào tạo các 
lớp sinh viên thực tập




