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Năm 2022 đã đi qua, một năm với nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng ghi dấu ấn của sự nỗ lực bứt phá vươn 
lên sau đại dịch của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức và cả toàn xã hội. 

Nhìn lại một năm thăng trầm, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều mang nhiều cung bậc cảm xúc. Sẽ có những 
niềm vui về những việc đã làm được, xen lẫn những nuối tiếc về những việc chưa hoàn thành trọn vẹn. Nhưng có lẽ 
với nhiều người, được bình an cùng người thân trong thời khắc chào năm mới luôn là điều tuyệt vời nhất có được 
sau mọi mệt nhọc trong năm đã qua. 

Những ngày cuối cùng của năm, chúng ta hãy cùng nhau sống chậm, gói gọn những muộn phiền, lo âu của một 
năm cũ để sẵn sàng chào đón một năm mới với vô vàn điều tốt đẹp phía trước. Và hãy cùng Nội san BRAVO Focus 
điểm lại những hoạt động nổi bật của tháng 12 và năm 2022 tại BRAVO nhé.

Trân trọng.

Ban biên tập!

Tập san nội bộ Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
BRAVO Focus số 84 - Tháng 12/2022
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà 311-313 Trường Chinh, Thanh Xuân, HN
Ban biên tập: Phòng Marketing
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TIN NỔI BẬT THÁNG 12
Tháng 12 ngập tràn thưởng nóng tại BRAVO HN

Ngày 10/12, Ban lãnh đạo BRAVO HN đã thực hiện thưởng 
nóng cho CBNV Kinh doanh gồm có:
- Khen thưởng CBNV Nguyễn Anh Tuấn 2 (Phòng Kinh 
doanh số 2) ký kết thành công hợp đồng cung cấp phần 
mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) cho Công ty Cổ phần Pavico VN.
- Khen thưởng CBNV Nguyễn Anh Ngọc (Phòng Kinh doanh 
số 1) ký kết thành công hợp đồng cung cấp phần mềm 
BRAVO 8R3 (ERP-VN) cho Công ty Cổ phần CMC.

Ngày 24/12, trong không khí rộn ràng của dịp lễ giáng sinh, hoạt động trao thưởng nóng tới các CBNV Triển khai tiếp tục 
diễn ra trang trọng tại văn phòng BRAVO HN:

Là một hội viên tích cực của VINASA từ năm 2015 tới nay, tối ngày 02/12 vừa qua, đại diện BRAVO đã đến tham dự Lễ kỷ 
niệm 20 năm thành lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam – VINASA, diễn ra tại Trung tâm hội 
nghị quốc gia.

- Khen thưởng nhóm CBNV phòng Kỹ thuật Triển khai số 1 thực hiện triển khai hợp đồng cho Công ty TNHH thương mại 
và đầu tư Tầm Nhìn Mới.
- Khen thưởng nhóm CBNV phòng Kỹ thuật Triển khai số 3 thực hiện triển khai hợp đồng cho Công ty TNHH An Thịnh.
- Khen thưởng nhóm CBNV phòng Kỹ thuật Triển khai số 4 thực hiện triển khai hợp đồng cho Công ty TNHH Điện - Điện 
tử Mê Trần Bình Xuyên.

BRAVO tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập VINASA
Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt 
Nam (VINASA) là tổ chức được thành lập vào ngày 
27/4/2002 với mục đích kiến tạo nền công nghiệp phần 
mềm, đưa Việt Nam trở thành "thung lũng phần mềm" của 
thế giới. Trải qua 20 năm hoạt động và phát triển, VINASA 
đã có những bước phát triển vượt bậc và vượt qua những 
khó khăn, thử thách, vững vàng trong con đường phát triển 
góp phần đưa ngành CNTT Việt Nam sánh vai cùng các 
cường quốc năm châu.

Sôi đội với BRAVO Cup HCM 2022 và giải cờ caro

Tháng 12 vừa qua, BRAVO HCM đã diễn ra giải bóng đá thường niên BRAVO Cup HCM 2022, với sự tham gia của 04 đội đến 
từ các các phòng ban phối hợp: Kỹ thuật 01, Kinh doanh, Kỹ thuật 02 – Test, VP-CN-BH (Văn phòng, Công nghệ, Bảo hành). 
Trải qua nhiều trận đấu tranh tài kịch tính, ngày 17/12 vừa qua, trận chung kết giải bóng đá thường niên BRAVO Cup HCM 
2022 đã được diễn ra. Chung cuộc, đội Kinh doanh đã lên ngôi Vô địch với chiến thắng ấn tượng. 
Bên cạnh giải bóng đá, giải đấu Cờ Caro đã diễn ra vô cùng sôi động cùng những siêu cao thủ hàng đầu BRAVO. Chung 
cuộc, đội Hoa hồng đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.
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Ngày 27/12 vừa qua, BRAVO-HN tiếp tục có buổi gặp gỡ 
chia sẻ cùng các bạn sinh viên năm cuối Khoa Hệ thống 
thông tin Kinh tế, Học viện Tài chính. 
Tại chương trình, BRAVO đã chia sẻ tới các bạn sinh viên 
về xu hướng ERP và tầm quan trọng của công nghệ áp 
dụng trong doanh nghiệp cũng như môi trường làm việc 
tại BRAVO. 
Hy vọng rằng, chương trình đã mang đến cho các bạn 
sinh viên những kiến thức bổ ích để làm dày thêm hành 
trang xây dựng nghề nghiệp sau này.

BRAVO’s Tour: Chào mừng sinh viên ĐH Tài chính Ngân hàng đến trải nghiệm

BRAVO gia nhập Liên minh an toàn thông tin CYSEEX

Trong hai ngày 06/12/2022 và 07/12/2022, Công ty Cổ 
phần Phần mềm BRAVO hợp tác cùng Khoa Công nghệ 
Thông tin (CNTT), Đại học Tài chính Ngân hàng đã tổ chức 
các buổi giao lưu và tham quan doanh nghiệp dành cho 
sinh viên tại văn phòng BRAVO Hà Nội. 
Chương trình “BRAVO’s Tour 2022” đã diễn ra thành công, 
mang đến nhiều trải nghiệm bổ ích cho sinh viên về công 
việc và môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Nằm trong chế độ phúc lợi hàng năm của Công ty, 
chương trình thăm khám sức khỏe “BRAVO Care” dành 
cho các CBNV đã được tổ chức chu đáo tại BRAVO cả 
nước và nhận được sự quan tâm tham gia của tất cả 
thành viên. 
Thông qua chương trình, quyền lợi của các CBNV được 
đáp ứng đầy đủ, CBNV được thăm khám, chăm sóc và 
nhận những lời khuyên tư vấn về sức khỏe từ bác sĩ để có 
thể đảm bảo trạng thái tốt nhất khi làm việc.

Rộn ràng không khí Giáng sinh 2022 khắp 3 miền 
Trong không khí hân hoan của những ngày cuối năm 2022, 
khi những bản nhạc giáng sinh vang lên rộn rã khắp phố 
phường cũng là lúc văn phòng BRAVO “khoác” lên mình 
chiếc áo mới với những gam màu tươi sáng, rực rỡ mang 
đặc trưng của mùa lễ giáng sinh.
Ngày 24/12 vừa qua, các thành viên BRAVO 3 miền đã cùng 
nhau tổ chức bữa tiệc mừng Giáng sinh và chào đón năm 
mới 2023 đầy ấm áp, vui tươi. 
Nhân dịp Giáng sinh và trước thềm năm mới 2023, chúc 
CBNV BRAVO có một mùa lễ an lành, ấm áp, tràn ngập 
niềm vui và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu.

Ngày 10/12/2022 tại Hà Nội, đại diện BRAVO đã tham dự chương trình “Tập trận an toàn thông tin – Cyber Security Exer-
cise (CYSEEX) 2022” với chủ đề: Liên kết ứng phó – chia sẻ nâng cao năng lực an toàn thông tin.

BRAVO Care 2022
Chương trình thăm khám sức khỏe định kỳ – BRAVO Care 2022 diễn ra tại của 3 miền: Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh 
vào đầu tháng 12 vừa qua. 

Sự kiện bao gồm 2 phần: Phần 1: Chương trình diễn tập 
thực chiến an toàn thông tin. Phần 2: Diễn đàn nhằm trao 
đổi, tìm giải pháp cho bài toán về ATTT trong kỷ nguyên 
số. Đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, sự kiện Lễ ra 
mắt Liên minh CYSEEX đã được diễn ra trang trọng. Công 
ty Cổ phần Phần mềm BRAVO vinh dự là một trong 6 
thành viên gia nhập Liên minh. BRAVO sẽ hoạt động tích 
cực trong các công tác hỗ trợ, chia sẻ phòng ngừa, bảo vệ 
an toàn thông tin mạng.

BRAVO chia sẻ cơ hội nghề nghiệp với sinh viên 
HTTTKT - Học viện Tài Chính



Trò chuyện cùng cô nàng CSKH kiêm “phát thanh viên” của BRAVO HN
Chăm sóc khách hàng (CSKH) được biết đến là vị trí luôn cần phải mềm mỏng để lắng nghe “tâm tư – tình cảm” từ phía 
khách hàng cũng như giải đáp các vấn đề mà khách hàng phản hồi. Đặc biệt, CSKH được biết đến là những nhân sự cần 
có giọng nói hay, truyền cảm. Trong số báo này chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một cô nàng được xem như là “The 
voice” của BRAVO Hà Nội – Hà Thúy Quỳnh – bộ phận Chăm sóc Khách hàng.

Hà Quỳnh được biết đến là cô nàng luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng làm việc tích cực. Gắn bó với BRAVO đến nay cũng 
được gần 5 năm rồi, quãng thời gian đủ để nhận ra rằng đây là nơi mà cô nàng muốn gắn bó dài lâu và cống hiến hết 
mình. Quỳnh chia sẻ: “Đến với BRAVO hoàn toàn do tình cờ tìm kiếm trên mạng và lý do gắn bó vì chế độ công ty tốt và 
công việc phù hợp, được các cấp lãnh đạo quan tâm tạo cơ hội cho thử sức ở những mảng có thế mạnh.”
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Chăm sóc khách hàng được biết là đến là công 
việc “làm dâu trăm họ - trăm khách hàng – trăm 
yêu cầu”. Do đó công việc này cũng rèn luyện cho 
mọi người được khả năng linh hoạt mềm mỏng xử 
lý từng tình huống để công việc luôn đạt kết quả 
tốt nhất. 

5 năm gắn bó với một công ty nào đó có thể là chưa quá dài với nhiều người. Nhưng với một cô nàng 9X thì đây là quãng 
thời gian đủ để có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ với một nơi nào đó. Hà Quỳnh chia sẻ: “Kỷ niệm với BRAVO thì nhiều quá 
không nhớ hết nhưng mình luôn nhớ những lần đi team building cùng công ty, mình đã hơi “mập mạp” nhưng vẫn rất máu 
tham gia các chương trình vận động, chắc các anh trai phụ trách công kênh mình vất vả lắm”.

Nói về cách để vượt qua những khó khăn trong 
công việc, Hà Quỳnh chia sẻ: “Công việc nào cũng 
sẽ có những khó khăn, thuận lợi riêng. Tuy nhiên 
mình thường chú ý hơn đến cách vượt qua những 
khó khăn đó, nó trở thành kinh nghiệm, bài học để 
mình tiếp tục xử lý tại những tình huống khác”.

Được biết đến là một người rất ham học hỏi, dù là một người vợ, một người mẹ hai con khá bận bịu, nhưng Hà Quỳnh vẫn 
luôn đặt ra cho mình những mục tiêu học tập để không ngừng phát triển mỗi ngày đặc biệt là với sở thích ngoại ngữ của 
mình. Hiện tại, Quỳnh cũng tự học song song cả tiếng Anh và tiếng Trung. Bởi phương châm sống của Quỳnh là: “Đi chậm 
còn hơn dừng lại, khó khăn tương lai còn khó hơn khó khăn hiện tại nên cứ phải lạc quan hết sức”. Không chỉ vậy, bằng 
năng lực chất giọng trời phú của 1 cán bộ CSKH, thì Quỳnh còn là “the voice” bí ẩn nhưng quen thuộc – chất giọng ngọt 
ngào đứng sau những video đặc biệt vào những dịp kỷ niệm hay những cuộc thi nội bộ của công ty.

Năm 2022 đã qua, chúng ta đã bắt đầu bước sang một năm mới 2023 nhiều hy vọng. Chúc cho cô nàng CSKH Hà Quỳnh nói 
riêng và toàn thể CBNV BRAVO nói chung một năm mới luôn tràn đầy năng lượng tích cực trong công việc để 2023 rực rỡ 
nhiều thành công. 
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BRAVO CUP – Ranh giới đường biên

Cuối cùng, trong hay ngoài đường biên thì tập thể BRAVO vẫn 
là một, luôn đồng hành, hỗ trợ và hợp sức cùng nhau phát triển 
để đi đến mục tiêu chung. BRAVO xứng đáng là một nơi không 
thể bỏ qua trong hành trình tìm hiểu, phát triển bản thân và 
hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Chúng ta đã thật sự “bước cả 2 chân” qua năm mới 2023 – một 
năm được dự báo là sẽ có nhiều những thử thách cho các 
doanh nghiệp và đó cũng chính là thách thức lớn với Kinh 
doanh chúng mình. Nhưng, mình tin, với kinh nghiệm dày, 
chuyên môn vững và tinh thần làm việc của các BRAVO-ers thì 
khó khăn thách thức sẽ luôn là động lực để thúc đẩy mọi người 
nỗ lực đạt được những thành công mới trong công việc. Chúc 
BRAVO một năm mới nhiều thắng lợi!

Trần Văn Chương – Phòng Kinh doanh số 4, Khối Kinh doanh BRAVO HCM

Tháng 12 này, người BRAVO cùng nhau đón chào giải bóng đá nội bộ thường niên BRAVO Cup HCM. Là thường 
niên nhưng mỗi năm cảm xúc lại mỗi khác và năm nay chính mình lại là người dạt dào cảm xúc nhất.

BRAVO xứng đáng là một “công ty học tập”, từ kiến thức 
đến kỹ năng sẽ dần phát triển và hoàn thiện theo thời gian 
một cách hiệu quả nhất.
Bên trong sân cỏ - Với tiêu chí làm việc hết sức thì chơi hết 
mình, BRAVO CUP trở thành nơi mà các anh em trong công 
ty bung sức sau những giờ làm việc. Cũng tại giải đấu này, 
cũng vì bung quá sức nên mình nhận phải chấn thương 
đầu gối mà theo các anh chị thì đây là “lời nguyền của 
BRAVO CUP”. 
Chấn thương thì đau thật đấy, nhưng bù lại mình nhận 
được rất nhiều lời động viên thăm hỏi cũng như là sự lo 
lắng từ mọi người, đó cũng xem như là liều thuốc giảm đau 
hồi phục hiệu quả. Không kém các cầu thủ trong sân cỏ, 
với tinh thần thể thao máu lửa, các chị em cũng đến cổ vũ 
đông đủ, hò hét nhiệt tình làm cho không khí đã sôi động 
còn náo nhiệt hơn. 

Bên ngoài đường biên – Là một cá nhân mới bước 
vào BRAVO, mang trong mình nhiều câu hỏi về công 
việc mới, những kiến thức mới cần tiếp thu cũng như 
những kỹ năng trong việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng 
với đặc thù sản phẩm phần mềm của BRAVO. Nghe 
đến đó chắc ai cũng sẽ nghĩ rằng mình sẽ lao đầu 
vào công việc để có thể nhanh chóng hòa nhập với 
môi trường này. 
Tuy nhiên mọi việc lại hoàn toàn khác, các anh chị 
Leader trong Khối Kinh Doanh đưa ra các kế hoạch 
training chi tiết, các kiến thức từ lý thuyết đến thực 
tế cũng được hướng dẫn một cách tỉ mỉ, chuyên sâu 
nhất bằng tất cả những gì mà anh chị có thể để mình 
có thể nắm thật kĩ và giải đáp đến khách hàng. Ngoài 
ra, các thành viên trong Khối Kinh Doanh cũng hỗ trợ 
hết mình bằng cách riêng của mọi người. 

Kết quả đúng như mong đợi, Khối Kinh Doanh là nhà vô địch BRAVO CUP 2022, đó là thành quả xứng đáng cho 
những gì mà tập thể đã cống hiến và tạo nên.



Trong những giây phút cuối cùng của năm 2022, chắc có lẽ trong mỗi chúng ta ai ai cũng đều có chút cảm giác bâng 
khuâng là lạ, không biết là đang háo hức cho một năm mới sắp đến hay là tiếc nuối những dự định chưa kịp thực 
hiện ở năm qua - có một cái gì đó sắp qua đi, một chặng đường vừa mới đây đã trôi về quá khứ. 

Tản mạn những ngày cuối năm

Năm 2022, tôi học được nhiều hơn 2 chữ “biết ơn”, biết 
ơn những kiến thức mà chị Tuyết đã tận tình hướng dẫn 
chỉ dạy; biết ơn những khách hàng, những trải nghiệm 
mà công việc mang lại. Và, biết ơn chị Hằng - người đã 
giúp tôi trưởng thành, tự tin hơn. Một lời cảm ơn chân 
thành gửi đến chị vì những lời khuyên nhủ, những lời 
góp ý để tôi thay đổi, hoàn thành tốt những công việc 
được giao; và, tôi cảm nhận được, bản thân đang dần 
hoàn thiện, trở thành một phiên bản tốt hơn trước đây. 
Cứ mỗi độ cuối năm là tôi lại cảm thấy bồi hồi, một cảm 
xúc thật khó tả, cái lạnh dìu dịu vuốt ve dòng người hối 
hả. Cái lạnh để báo hiệu rằng một năm cũ sắp qua, phố 
xá với vô vàn những gam màu khác nhau. 
BRAVO cũng vào lúc hối hả, mọi người đều tích cực tập 
trung để nhanh chóng hoàn thành tiến độ công việc, 
hoàn thành báo cáo cuối năm. 
Nhưng những khi buông công việc xuống, mọi người lại 
cười cười nói nói, túm tụm bàn nhau những câu chuyện 
dung dị quen thuộc trước Tết: “Năm nay mua gì để ăn 
Tết?”, “Bà mua được những gì rồi?”, “Năm nay chị mua 
lắm mực khô mồng 4 mày nhớ ghé nhà chị đó”…

Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi đã làm được gì? Câu hỏi tôi tự 
vấn mình trong suốt buổi chiều se lạnh cuối năm. Nếu 
2021 trôi qua với bao thăng trầm, khó khăn, dịch bệnh, thì 
2022 đến và mang lại cho tôi nhiều cơ hội thử thách. Điều 
tôi trân quý nhất có lẽ là được vào làm việc tại BRAVO, 
được gặp gỡ thêm biết bao nhiêu con người mới, thiết lập 
thêm những mối tương quan. Cuộc sống như được mở ra 
trang mới với những mối quan hệ ấy.
Tại BRAVO, tôi không chỉ vận dụng được những kinh 
nghiệm vốn có mà tôi còn được trải nghiệm và thực hiện 
nhiều điều mà trước đây tôi từng nghĩ mình sẽ không bao 
giờ làm được. BRAVO khiến tôi trở thành một con người 
mạnh dạn hơn – mạnh dạn trong việc giao tiếp với các 
anh chị là những người lâu năm trong nghề, xóa bỏ rào 
cản thế hệ; mạnh dạn để hoàn thành và thậm chí hoàn 
thành tốt những điều mà trước đây tôi không dám làm.
Một năm qua, cũng một vài lần vô tình đâu đó tôi làm tổn 
thương người khác, dường như nhiều lúc còn không kiềm 
chế cảm xúc nóng giận của mình mà hờn dỗi với đồng 
nghiệp. Rồi nhận ra ai trong chúng ta cũng đều có cái tôi 
cao vút, nhưng nếu biết cảm thông và thấu hiểu thì cuộc 
sống này sẽ dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Để sẵn sàng cho một năm 2023 bứt phá, ước 
mơ thôi là chưa đủ, tôi phải nỗ lực nhiều hơn ở 
vị trí hiện tại, học hỏi thêm nhiều kỹ năng, tự 
tin thể hiện mình ở nhiều lĩnh vực khác, cố 
gắng thực hiện những dự định còn đang ấp ủ 
để có thể tiến tới mục tiêu xa hơn. Hy vọng 
rằng BRAVO năm 2023 sẽ càng vững mạnh, 
được nhiều khách hàng tin tưởng, CBNV cùng 
nhau quyết tâm hoàn thành những mục tiêu 
lớn đã đề ra để đem phần mềm ERP và chất 
lượng dịch vụ tốt nhất đến với khách hàng.

Phạm Hồng Thịnh - Phòng QLTH, BRAVO Đà Nẵng
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Sau một năm đầy thăng trầm, đây là thời điểm giao thoa để chúng ta sống chậm và “nghĩ” nhiều hơn. Vậy những 
ngày cuối cùng của năm cũ và đầu năm mới, chúng ta nên làm gì nhỉ? Nhìn lại những điều bạn đã làm và chưa làm 
được, tri ân những người đưa bàn tay giúp đỡ cho ta lúc khó khăn hay đặt ra mục tiêu cho năm mới? Cùng BRAVO 
Focus dạo qua những điều nên làm những ngày cuối năm nhé.

Hãy xem những thách thức bạn phải đối mặt trong năm nay. 
Chúng đã dạy bạn điều gì? Đặt câu hỏi những bài học đó có 
thể giúp bạn thay đổi như thế nào. Ngoài ra, hãy dành thời 
gian suy nghĩ xem những hành vi, thói quen và mối quan hệ 
nào đã kìm hãm bạn trong năm nay. Nên tự hỏi bản thân làm 
thế nào có thể giảm bớt sự ảnh hưởng của những điều đó 
hoặc để chúng biến mất hoàn toàn? Bài học rút ra của năm cũ 
sẽ là “gia vị” bổ ích để bạn bước qua năm mới nhiều thành 
công hơn. 

Nhìn lại năm cũ
 

Những ngày cuối năm, nên làm gì?

Hãy thử đặt các mục tiêu cho năm mới một cách chi tiết hơn bình thường, để công việc và cuộc sống hiệu quả 
hơn nhé:
• Xác định rõ mục tiêu của bạn.
• Chia nhỏ mục tiêu theo quý, tháng hoặc thậm chí là tuần. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết lập kế hoạch nhỏ 
có thể giúp mình hoàn thành những mục tiêu lớn.
• Lập kế hoạch cho những trở ngại mà bạn có thể gặp phải. 
• Theo dõi sự tiến bộ của bạn, luôn có kỷ luật và không quên ăn mừng những chiến thắng trong suốt chặng 
đường.

Đặt mục tiêu cho năm mới

Có lẽ chẳng ai có thể tự mình tạo 
nên được thành công, chúng ta 
luôn cần người thân, bạn bè, đồng 
nghiệp, cộng sự hỗ trợ về nhiều 
mặt. Hãy thể hiện lòng biết ơn 
của mình thành lời đến bạn bè, 
những người giúp đỡ mình trong 
năm qua. Lòng biết ơn mang lại 
niềm vui cho tất cả mọi người. Nó 
nhất định sẽ làm ngày cuối năm 
của những người quanh bạn 
thêm rạng rỡ.

Tri ân người giúp đỡ mình
Những ngày cận kề năm mới là 
khoảng thời gian tốt nhất để bạn 
xem lại kinh tế của bản thân. Mỗi 
doanh nghiệp thì đương nhiên 
điều này là cần thiết và luôn có kế 
hoạch rõ ràng. Nhưng với mỗi 
người, mỗi gia đình, nếu nghiêm 
túc cùng nhìn nhận lại tài chính 
một năm qua cũng là cách để 
chúng ta đầu tư, chi tiêu, tích lũy 
hợp lý hơn trong năm mới đấy. 

Tổng kết lại tài chính

Trong suốt một năm có bao nhiêu chuyện xảy ra với 
chúng ta, có nhiều mối quan hệ được thiết lập. Trong 
đó, có những chuyện đáng để ta ghi nhớ và có những 
chuyện ta nên lãng quên. 
Quên đi những đau khổ, u buồn, những mối quan hệ 
không tốt đẹp để tâm hồn được thanh tịnh, bình yên. 
Nhưng cần ghi nhớ những điều tốt đẹp để có động lực 
trong cuộc sống, để tri ân những người đã giúp đỡ 
mình.
Chúc cho tất cả chúng ta sẽ có một năm mới 2023 
nhiều bình an và thành công nhé! 

Chỉ nhớ những gì “đáng nhớ”
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1. Thực tế nhu cầu về bảo lãnh hợp đồng
Trong những năm gần đây, các giao dịch bằng hợp đồng 
ngày càng trở nên phổ biến. Khi tham gia giao kết các hợp 
đồng này, các bên đều mong muốn có lợi cho mình nên 
thường đưa ra các điều khoản về biện pháp bảo đảm 
trong hợp đồng, cụ thể một trong số đó là biện pháp bảo 
lãnh bảo đảm thực hiện hợp đồng. Để đảm bảo quyền lợi 
và nghĩa vụ cho các bên trong hợp đồng, pháp luật đã cho 
phép và tạo ra nhiều chế định pháp lý khác nhau, trong đó 
có bảo lãnh hợp đồng hay nói chính xác là bảo lãnh thực 
hiện hợp đồng. 
Các doanh nghiệp ngày nay đặc biệt là các doanh nghiệp 
vừa và lớn khi tham gia vào các hợp đồng có giá trị cao, họ 
cũng cân nhắc việc sử dụng bảo lãnh hợp đồng để tránh 
những rủi ro nhất định về thanh toán. Do đó, doanh 
nghiệp sẽ đòi hỏi các phần mềm quản lý nội bộ doanh 
nghiệp cần có những tính năng liên quan đến bảo lãnh 
hợp đồng.

2. Phần mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) và tính năng bảo lãnh hợp đồng
Theo dõi tình trạng bảo lãnh phát sinh trên phần mềm BRAVO
Đây là một trong những nghiệp vụ quan trọng nhất mà các doanh nghiệp cần khi đã có nhu cầu quản lý bảo lãnh hợp 
đồng. 
Chi tiết tính năng trên phần mềm:
• Cập nhật đề nghị phát hành bảo lãnh: Lưu thông chi tiết các đề nghị bảo lãnh. Đề nghị bảo lãnh có thể theo đơn 
đặt hàng mua hoặc yêu cầu bảo lãnh khác.
• Khai báo danh mục bảo lãnh. 
• Ghi nhận phát sinh tăng, giảm bảo lãnh: Khi có các phát sinh tăng, giảm bảo lãnh, phần mềm cho phép người dùng 
dễ dàng ghi nhận các nghiệp vụ này. Cụ thể:
     - Phát sinh tăng căn cứ vào ngày trên khai báo danh mục 
     - Phát sinh giảm: 
• Theo dõi tổng hợp phát sinh bảo lãnh: 
Với tính năng này, phần mềm hỗ trợ người dùng lên các báo cáo theo dõi thanh toán L/C và theo dõi bảo lãnh ngân 
hàng. 

Bảo lãnh hợp đồng – tính năng mới đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng trên phần mềm BRAVO

Việc bảo lãnh mang đến cho các doanh nghiệp những 
lợi ích như sau: 
- Tránh được những rủi ro trong hoạt động công ty, 
doanh nghiệp.
- Khách hàng không phải thanh toán ngay những chi 
phí cho bên đối tác vì đã có sự bảo lãnh của tổ chức 
tín dụng hoặc ngân hàng là cơ sở để trì hoãn được 
quá trình thanh toán cũng như làm tăng tài sản lưu 
thông.
Với những lợi ích và nhu cầu lớn từ việc Bảo lãnh hợp 
đồng, các doanh nghiệp hiện nay cũng có nhu cầu về 
việc sử dụng các phần mềm quản trị cho doanh 
nghiệp có tính năng quản lý bảo lãnh hợp đồng. Phần 
mềm BRAVO 8R3 (ERP-VN) đã được nghiên cứu bổ 
sung tính năng để đáp ứng tốt các yêu cầu về nghiệp 
vụ này cho khách hàng.
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10Nghiệp vụ & bài toán khách hàng
Theo dõi hạn mức tín dụng
- Cập nhật hợp đồng tín dụng (HĐTD): Phần mềm cho phép 
theo dõi các thông tin như Đối tượng cho vay, Thời hạn, 
Hình thức, Tiền tệ như 1 dạng hợp đồng nguyên tắc. Sau 
khi có hợp đồng, đối tượng cho vay (ngân hàng) sẽ cấp một 
hoặc nhiều hạn mức tín dụng khác nhau theo từng thời 
điểm cho HĐTD này.
   +) Cập nhật hạn mức tín dụng: Hạn mức tín dụng có thể 
được cấp thông qua hợp đồng tín dụng hoặc theo dõi độc 
lập (với các đơn vị không dùng Hợp đồng tín dụng)
    +) Ghi nhận phát sinh cấp tín dụng
   +) Chuyển số dư vay, bảo lãnh theo hợp đồng tín dụng: 
Chức năng này sẽ lấy những bảo lãnh (G2, G3) có theo dõi 
HĐTD, còn số dư bảo lãnh chưa thực hiện xong kỳ này để 
chuyển sang HĐTD kỳ sau theo dõi tiếp. Dữ liệu chuyển 
sang lưu ở tab “Số dư thực hiện chuyển từ hợp đồng khác” 
trong màn hình HĐTD. 
- Theo dõi số dư so với hạn mức

Báo cáo bảo lãnh
Các báo cáo phần bảo lãnh giúp người sử dụng theo dõi 
được danh sách và phần tiến độ thực hiện của các bảo 
lãnh, thư tín dụng, theo dõi được phần phát sinh, chi phí và 
các hạn mức tín dụng. Cụ thể:
- Báo cáo theo dõi bảo lãnh ngân hàng, L/C: theo dõi phát 
sinh, số dư, các loại phí của từng bảo lãnh ngân hàng, L/C
- Bảng kê chứng từ theo Bảo lãnh, L/C: lên chi tiết các 
chứng từ kế toán hạch toán liên quan tới bảo lãnh
- Báo cáo Tổng hợp hạn mức tín dụng: theo dõi tổng số dư 
bảo lãnh, L/C, vốn vay so sánh với hạn mức được cấp.

Tính năng Quản lý bảo lãnh hợp đồng trên phần mềm BRAVO sẽ giúp cho các doanh nghiệp theo dõi tốt các nghiệp vụ 
phát sinh liên quan đến công việc này. 
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 cũng 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. Bên cạnh đó, BRAVO vẫn không ngừng cập nhật thêm các tính năng mới để phục vụ tốt 
nhất các bài toán của khách hàng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ phía các doanh nghiệp. 
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Cùng Nội san BRAVO Focus số 84 nhìn lại một năm 2022 nhiều sự kiện đáng nhớ qua các bức ảnh tiêu biểu của năm nhé!

2022 nhìn lại : Mỗi tháng một bức ảnh

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3

Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Họp Tổng kết năm 2021 
và Kế hoạch năm 2022

Khai Xuân rực rỡ, mong 
năm mới nhiều thắng lợi

Chuối sự kiện: Thảo luận về chế 
độ phúc lợi tại BRAVO 3 miền

BRAVO 8R2 (ERP-VN) đạt danh 
hiệu Top 10 Sao Khuê 2022

Khởi động dự án triển khai tại  
CT CP Tập đoàn Dầu khí An Pha

BRAVO Summer với nhiều kỷ niệm 
khó quên

Phần mềm BRAVO 8R3 ERP-VN 
chính thức phát hành.

Giải bóng đá BRAVO CUP diễn ra 
thành công ở Hà Nội

BRAVO đạt danh hiệu Top 10 Doanh 
nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2022

Chuỗi các sự kiện đặc biệt mừng 
BRAVO tròn 23 tuổi

BRAVO tiếp tục đồng hành cùng 
các trường đại học lớn. sức khỏe cho CBNV

BRAVO Care 2022: Chăm sóc 




