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WE WORK
TMA phát triển thị trường Hàn Quốc
Vinh danh 25 cá nhân và tập thể xuất sắc nhất
quý I - 2016
TMA “thu hoạch” gần 200 hồ sơ ứng tuyển
Triển khai phần mềm webmail RoundCube
Hơn 300 sinh viên CNTT tham quan TMA
Những tính năng mới trên công cụ book phòng
họp

WE PLAY
TMA gây ấn tượng mạnh tại hội thao QTSC 2016
TMA Charity & Muic Fair: Từ hội chợ đến làm từ
thiện
TMA Futsal League trở lại: Cạnh tranh mạnh mẽ

WE SHOULD KNOW
Phòng BDU và T-Design chuyển đến lầu 1
Chú Lệ trải lòng về sách quý và kinh nghiệm
khởi nghiệp tại Lễ khai mạc ngày Sách Việt Nam
21/4
Cảnh báo về việc máy tính nhiễm mã độc mã
hóa tập tin (Ransomwave)
Di dời bãi gửi xe ngoài trời tại Lab 6
Bổ sung nhiều sách mới, hay tại thư viện TMA
360 DC
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TMA PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC
Với tham vọng mở rộng thị trường, vừa qua, TMA đã trúng

Đây là những tín hiệu đáng mừng, khẳng định TMA đang

thầu và hoàn thành nhiều dự án lớn với các công ty hàng đầu

ngày càng ghi danh, mở rộng vào bản đồ gia công phần

Hàn Quốc, cụ thể:

mềm thế giới. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường,

o DC6 hoàn thành dự án đầu tiên với ZUM Internet (công ty

công ty đang cần tuyển kỹ sư CNTT- Viễn thông biết tiếng

Internet, search engine hàng đầu tại Hàn Quốc)

Hàn. Đặc biệt, reference bonus lớn sẽ được trao cho bạn nào

o DC1 trúng thầu dự án xây dựng test automation tool cho

giới thiệu ứng viên thành công. Các bạn hãy giới thiệu bạn

Humax (công ty hàng đầu thế giới về set-top box), vượt qua

bè, người thân gia nhập đại gia đình TMA nhé

Wipro, công ty phần mềm hàng đầu Ấn Độ và 1 trường đại
học Hàn Quốc
o DC9 gửi kỹ sư qua Hàn Quốc để làm việc chung với
Samsung về hệ thống mạng thế hệ mới

VINH DANH 25 CÁ NHÂN VÀ TẬP THỂ
XUẤT SẮC NHẤT QUÝ I - 2016
Tiếp nối thành công của TMA Star
Performer năm 2015, năm nay, chương
trình vẫn được tiếp tục, với mong
muốn có thể kịp thời khích lệ những
ngôi sao sáng đã đạt thành tích xuất
sắc, duy trì và phát triển những “nhân
tố vàng”, giúp TMA ngày càng vững
mạnh.
Đầu tháng 4, lễ trao giải TMA Star
Performer QI – 2016 được tổ chức long
trọng tại nhà hàng Hương Cau, Q. Tân
Bình. Buổi lễ có sự hiện diện của Cô,
Chú, các anh chị trong Ban giám đốc
công ty cùng những cá nhân, tập thể
đã có những cống hiến to lớn trong
quý I.

Trong không khí ấp áp, thân mật

thành viên có mặt tại buổi lễ, mong

nhưng không kém phần trang trọng,

muốn mỗi một nhân viên đều sẽ là

25 cá nhân, tập thể xuất sắc đến từ các

những Star Performer.

DC và Department đã được vinh danh.
Cùng với đó, Cô, Chú đã có những lời
chia sẻ chân thành đến toàn thể các

Chúc mừng 25 ngôi sao sáng trong quý
I, hy vọng các bạn sẽ luôn tỏa sáng trên
bầu trời TMA trong thời gian tới.
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TMA “THU HOẠCH” GẦN 200 HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
TMA đã tuyển được 150 kỹ sư trong
quý 1 và hiện đang có nhu cầu tuyển số
lượng lớn kỹ sư tương tự trong quý 2.
Do vậy, hoạt động tuyển dụng đang
được chúng ta ưu tiên và đẩy mạnh.
Tháng 4 vừa qua, nhằm chào đón các
“mầm non” nhân tài ngay tại cổng
trường, TMA chúng ta đã tham gia các
ngày hội việc làm tại 3 trường đại học là
ĐH Cần Thơ, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH
Công nghệ TP.HCM. Thông qua những
hoạt động này, chúng ta đã nhận được
gần 200 hồ sơ từ những ứng viên có
tiềm năng, bên cạnh đó là quảng bá
hình ảnh TMA đến sinh viên CNTT.
Nằm trong khuôn khổ các ngày hội,
thành viên các dự án đã tiến hành
phỏng vấn trực tiếp, kiểm tra tiếng Anh
để chọn ra ứng viên phù hợp cho dự án
của mình. Nhiều trò chơi hấp dẫn cũng
đã được tổ chức.
Kết quả các buổi phỏng vấn sẽ được
thông báo sớm đến ứng viên nếu đạt
yêu cầu. Hy vọng sẽ có thật nhiều kỹ sư
tài năng có thể gia nhập đại gia đình
TMA trong thời gian tới.

TRIỂN KHAI PHẦN MỀM WEBMAIL ROUNDCUBE
RoundCube là một web email client sử

tính năng mới cho hệ thống webmail

Hướng dẫn sử dụng webmail được

dụng công nghệ Ajax, phiên bản đầu

như:

đăng tại: https://intranet.t-

tiên được công bố vào năm 2008.

1. LDAP Address Book: hỗ trợ việc tìm

ma.com.vn/ITSite/Upload/files/Round-

RoundCube được viết bằng ngôn ngữ

kiếm danh bạ nhanh hơn và tiện lợi hơn

cube.pdf

2. Calendar: hỗ trợ việc tạo sự kiện mới

Sự nâng cấp cần thiết này đã nhận

và chia sẻ với những người có liên

được rất nhiều phản hồi tích cực từ

Trong tháng 4, phòng ITS đã triển khai

quan, ngoài ra có thể import hoặc

phía anh chị em TMA, các bạn có thể

RoundCube để thay thế hệ thống

export sự kiện

trải nghiệm webmail mới tại

webmail cũ của TMA, hệ thống

3. Quản lý thư mục bằng IMAP

http://webmail.tma.com.vn và chia sẻ ý

PHP và có thể sử dụng trên bất kì hệ
điều hành nào có hỗ trợ PHP.

webmail mới dựa trên RoundCube này
không chỉ hỗ trợ những tính năng cũ
như “Reset Password”, “Vacation
auto-reply” mà còn bổ sung rất nhiều

4. Giao diện thân thiện, hỗ trợ tốt hơn
các thiết bị di động
5. Hộp thư được tải nhanh hơn so với
phiên bản cũ

kiến của bạn về phòng ITS qua email:
feedback-it@tma.com.vn
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HƠN 300 SINH VIÊN CNTT THAM QUAN TMA
Là một công ty gia công phần mềm
lớn, có môi trường làm việc thân thiện
và chuyên nghiệp, TMA luôn thu hút sự
quan tâm, tìm hiểu và là mục tiêu công
việc của đông đảo sinh viên CNTT. Cụ
thể, vào tháng 4 vừa qua, TMA đón tiếp
hơn 300 sinh viên từ các trường đại học
Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM, đại
học Bạc Liêu và đại học Công nghệ Sài
Gòn đến tham quan.

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh

TMA sẽ tiếp tục đồng hành, đào tạo và

viên hiểu rõ hơn về môi trường doanh

tạo điều kiện cho các sinh viên trở

nghiệp, anh Hồng Trần – Phó chủ tịch

thành nguồn lực trẻ chất lượng cho

công ty đã giới thiệu khái quát về TMA,

TMA.

các chương trình đào tạo và tuyển
dụng, bên cạnh đó là giải đáp những
thắc mắc của các bạn sinh viên về cơ
hội thực tập, làm việc tại TMA.
Hy vọng thời gian tới, các trường và

NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI TRÊN CÔNG CỤ BOOK PHÒNG HỌP
Những tính năng mới trên công cụ book

1. Nhanh chóng chuyển đổi giữa các tháng, có mũi tên giúp cho việc chuyển đổi dễ

phòng họp

dàng hơn

Nhằm đem lại sự thuận tiện cho người

2. Triển khai AJAX vào hệ thống giúp cho trang web không bị reload khi bạn thay đổi

dùng đặc biệt là anh chị làm công tác

các lựa chọn của mình (Lab, Meeting room, Month…)

quản lý, phòng ITS đã bổ sung một số
tính năng mới cho hệ thống book
phòng họp, cụ thể:

3. Cung cấp thời gian chuẩn gần với thời gian bạn truy cập khi book phòng giúp giảm
bớt thời gian nhập liệu
Phòng ITS rất cảm ơn anh Hiền Phạm về những đóng góp của anh nhằm cải thiện dịch
vụ ITS. Rất mong sẽ nhận được nhiều hơn các ý kiến đóng góp của tất cả các bạn qua
email: feedback-it@tma.com.vn
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TMA GÂY ẤN TƯỢNG MẠNH
TẠI HỘI THAO QTSC 2016
Giữa tháng 4 vừa qua, hai đội bóng TMA đã có những trận đấu tranh hạng 3 và tranh
ngôi vô địch hết sức gay cấn tại giải bóng đá hội thao QTSC 2016. Đây cũng chính là
môn thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao TMA. Với sự góp mặt cổ vũ của anh Quang
Bùi, Senior Director và đông đảo cổ động viên, hai đội bóng TMA đã làm nên những
chiến thắng giòn giã.

Giữa tháng 4 vừa qua, hai đội bóng

Xuất sắc vượt qua đội QTSC với tỉ số 6-4,

nóng các cầu thủ. Qua đó có thể thấy

TMA đã có những trận đấu tranh hạng

TMA2 về thứ 3 trong cuộc đua của giải.

các hoạt động thể thao, văn nghệ luôn

3 và tranh ngôi vô địch hết sức gay cấn

Còn TMA1, sau trận chiến không thể

được BGĐ công ty khích lệ và ủng hộ.

tại giải bóng đá hội thao QTSC 2016.

thành công hơn trước SPS với tỉ số 3-0,

Đây cũng chính là môn thi đấu cuối

họ kết thúc chiến dịch bảo vệ chức vô

cùng của đoàn thể thao TMA. Với sự

địch 1 cách hoàn hảo. Bên cạnh đó, cầu

góp mặt cổ vũ của anh Quang Bùi,

thủ Duy Trần cũng xuất sắc trở thành

Senior Director và đông đảo cổ động

Vua phá lưới của giải năm nay. Sau khi

viên, hai đội bóng TMA đã làm nên

nhận tin chiến thắng của đội, chú Lệ đã

những chiến thắng giòn giã.

đến tận nơi để chúc mừng và thưởng

Một giải đấu thành công đã khép lại,
xin cảm ơn sự ủng hộ của Cô, Chú, Ban
giám đốc công ty cũng như toàn thể cổ
động viên. Hy vọng đoàn thể thao TMA
của chúng ta sẽ luôn tỏa sáng trong
những giải đấu sắp tới.

Chi tiết thành tích của đoàn thể thao TMA
VẬN ĐỘNG VIÊN

THÀNH TÍCH
Vô địch giải bóng đá

TMA1

Vua phá lưới giải bóng đá

Trần Thừa Công Duy

Ba giải bóng đá

TMA2

Nhất cờ vua

Trần Nguyễn Khánh Hoàng (IT)

Nhì cờ vua

Nguyễn Lê Huy (DC5)

Nhì đôi nữ cầu lông

Đỗ Thị Trang Thanh (Admin) – Trần Thị Quỳnh Như (BA)

Nhì chạy 3000m nam

Phạm Thanh Bình (BA)

Ba chạy 200m nam

Nguyễn Hữu Dương (DC4B)

Ba đôi nam quần vợt

Nguyễn Văn Mẫn (DC9) – Nguyễn Ngọc Nhân (DC1)
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TMA CHARITY & MUSIC FAIR
TỪ HỘI CHỢ ĐẾN LÀM TỪ THIỆN
TMA Charity & Music Fair vừa qua
đã diễn ra thành công khi kêu gọi
được tấm lòng đóng góp từ 14
gian hàng tham gia vào hội chợ
và sự ủng hộ quý báu từ Cô, Chú,
các anh chị BOD cũng như toàn
thể nhân viên TMA.

Kết hợp giữa âm nhạc và ẩm thực, hội
chợ thu hút rất đông người tham quan
và mua sắm ngay khi chưa chính thức
bắt đầu. Nhiều gian hàng bán không
kịp thở và hết hàng rất sớm.
Với số tiền thu được, BGĐ đã quyết
định trích ra 20 triệu giúp đỡ trực tiếp
một gia đình hiện đang có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn vì bệnh hiểm nghèo.
10 triệu đồng đã được các bạn DC11
dùng trong việc mua sách vở cho học

TMA Charity & Music Fair là hội chợ với

sinh và nhu yếu phẩm cho người dân

quy mô toàn công ty lần đầu tiên được

tại xã nghèo Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh

tổ chức, với sự tham gia của các DC trải

An Giang. Phần quỹ còn lại đã được

dài từ các lab Phú Nhuận cho đến

nhập vào quỹ Khát Vọng TMA. Hy vọng

CVPM Quang Trung và số người mua

với sự giúp đỡ kịp thời này, những

đông chưa từng thấy, tất cả anh chị em

người dân nghèo ở An Giang và gia có

TMA đã có một buổi chiều thứ 6 thật

thêm động lực để vượt qua những khó

vui và ý nghĩa, hội chợ từ thiện đã

khăn.

thành công ngoài mong đợi.

BTC rất cảm ơn sự tham gia và đóng
góp nhiệt tình của Cô, Chú, các anh chị
BOD cũng như toàn thể các bạn. Rất
mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình
từ các bạn trong những hoạt động sắp
tới.
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TMA FUTSAL LEAGUE TRỞ LẠI: CẠNH TRANH MẠNH MẼ
TMA Futsal League 2015 là một mùa giải thành công khi gắn kết được các thành viên trong các DC cũng như toàn công ty,
tạo sân chơi hấp dẫn cho thành viên gia đình TMA mỗi dịp cuối tuần. Năm nay, giải đấu tiếp tục được tổ chức với nhiều đổi
mới, hứa hẹn là mùa giải có tính cạnh tranh cao khi các DC đều có sự chuẩn bị tốt hơn.

Thay đổi lớn nhất là TMA Futsal League 2016 sẽ được chia thành 2 League: A và B.
Việc phân loại A và B sẽ phụ thuộc vào kết quả thi đấu của các đội tại vòng đấu loại
trước giải.
Thêm nữa, hai đội cuối League A sẽ được chuyển qua đá League B, hai đội đứng đầu
league B sẽ được chuyển qua đá League A vào mùa giải kế tiếp.
Cuối tháng 4 vừa qua, tất cả các DC và DEP đều hô hức đăng ký tham gia giải, mọi
công tác chuẩn bị cho giải như đồng phục, tập luyện đang được các đội gấp rút triển
khai. Sau khi hoàn tất đăng ký, đại diện các đội đã có buổi họp mặt với Ban tổ chức
để thống nhất về luật thi đấu và tiến hành bốc thăm chia bảng.
BẢNG A

BẢNG A

BẢNG A

DC4

DC6

DC2

DC8

DEP

DC5

DC10

DC12

DC9

DC11

DC7

DC1

DC4B

DC3

DC4C

Kết quả bốc thăm dự đoán những bảng
đấu hết sức gay cấn trong thời gian tới.
Và không để người hâm mộ phải đợi lâu,
bắt đầu từ 8g thứ 7 (14/05/2016),

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại TMA Futsal League 2016

TMA Futsal League 2016 sẽ chính thức
khởi tranh. Sự ủng hộ nhiệt tình của
các bạn là không thể thiếu đối
với môn thể thao vua này. Hãy tiếp tục
ủng hộ giải và đến xem, cổ vũ cho các
chàng trai của chúng ta nhé!
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CHÚ LỆ TRẢI LÒNG VỀ SÁCH QUÝ VÀ KINH NGHIỆM
KHỞI NGHIỆP TẠI LỄ KHAI MẠC NGÀY SÁCH VIỆT NAM 21/4
Chiều ngày 21/4 vừa qua, với tư cách là khách mời, nhà diễn
giả và là người đóng góp nhiều sách quý, chú Lệ hân hạnh
tham dự lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam được tổ chức bởi
Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM và tham dự chương
trình Bánh răng khởi nghiệp của First News tại đường sách
Nguyễn Văn Bình (Q.1, TP.HCM). Buổi lễ có sự tham dự của
ông Đinh La Thăng – Bí thư thành ủy TP.HCM và nhiều lãnh
đạo khác.
Tại buổi lễ khai mạc, Chú đã chia sẻ cùng ông Đinh La Thăng
và khách tham quan về văn hóa đọc sách cũng như về
những cuốn sách quý hiếm do Chú tâm huyết sưu tầm, được
trưng bày tại triển lãm.
Bên cạnh đó, tại chương trình Bánh răng khởi nghiệp, Chú đã cùng hai diễn giả khác đến từ The Coffee House và Yola Education,
giao lưu và truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cũng như cung cấp những kỹ năng, kiến thức khởi nghiệp cần thiết
nhất cho các bạn trẻ. Ngoài ra, Chú cũng chia sẻ về môi trường làm việc của ngành công nghệ thông tin trong nước và quốc tế
đến họ.
Trong một hoạt động tiêu biểu khác tại Ngày Sách lần này Chú cũng được Ban Tổ Chức mời tham gia chủ trì Tọa đàm “Sưu tập
Sách – Hoài niệm và đam mê” cùng với hai nhà sưu tập sách Nguyễn Ngọc Hoài Nam và Nguyễn Văn Miếng vào lúc 16h30 ngày
chủ nhật 24/4.
Đây là lần thứ 3 ngày Sách Việt Nam được tổ chức tại TP.HCM. Chương trình năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 24/4 tại Đường sách
TP.HCM – Nguyễn Văn Bình, quận 1 với chủ đề “Sách – cái hay, cái đẹp và sự đam mê”, thu hút đông đảo người yêu sách tham gia.

PHÒNG BDU VÀ T-DESIGN
CHUYỂN ĐẾN LẦU 1
Nhằm thuận tiện cho công việc, phòng BDU và T-Design
đã được chuyển xuống lầu 1, block B, lab 6.
“Các bạn lưu ý để có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận BDU
và T-Design khi cần nhé! ”

DI DỜI BÃI GỬI XE NGOÀI TRỜI
TẠI LAB 6
Các bạn thân mến,
Do yêu cầu đột xuất từ QTSC, kể từ hôm nay
04/04/2016, bãi giữ xe ngoài trời phía trước Lab 6 được
di dời trở lại hông trái tòa nhà TMA.
Bãi xe hoạt động từ 8h00 đến 18h30 hàng ngày, nếu các
bạn ở lại làm việc trễ thì lúc 18h30 vui lòng di chuyển xe
của mình vào bãi xe tầng hầm.
Các bạn lưu ý để gửi xe đúng quy định nhé! Xin cảm ơn sự
hợp tác của các bạn!
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CẢNH BÁO VỀ VIỆC MÁY TÍNH NHIỄM MÃ ĐỘC MÃ HÓA TẬP TIN
(RANSOMWAVE)
Tháng 4, bộ phận Security đưa ra cảnh báo về việc nhiều máy tính của người
dùng và công ty nhiễm mã độc mã hóa tập tin (Ransomwave) để tống tiền.
Ransomwave rất nguy hiểm bởi nó sẽ mã hóa toàn bộ các file dữ liệu thông
dụng như Word, Excel, Text… trên máy tính bị nhiễm khiến người dùng không
thể tiếp tục sử dụng. Trước khả năng lây lan rộng rãi của loại mã độc này, bộ
phận Security đã đưa ra một số khuyến cáo đối với người dùng:
• Kiểm tra máy tính, máy chủ windows đã cài đặt McAfee Antivirus ở chế độ
thường trực và luôn cập nhật định kỳ

Trong trường hợp phát hiện tập
tin bị mã hóa, cần ngay lập tức tắt
máy và liên lạc với bộ phận Security để được giúp đỡ. Tuyệt đối
không liên hệ với đối tượng tạo
Ransomwave, điều này có thể
khiến bạn và cả TMA trở thành
mục tiêu của tội phạm mạng.

• Không mở tập tin đính kèm trong email hoặc truy cập đường dẫn từ những địa

Khi cần giúp đỡ, các bạn có thể

chỉ không tin cậy

liên hệ bộ phận Security:
Ext: 5347/5659/5775/5440

• Sao lưu dữ liệu quan trọng

Email: security@tma.com.vn

• Đảm bảo hệ điều hành Windows được cập nhật thường xuyên

BỔ SUNG NHIỀU SÁCH MỚI, HAY TẠI THƯ VIỆN TMA
- Scrum and XP from the Trenches How we do Scrum (Henrik Kniberg). Cuốn
sách này sẽ cung cấp cho bạn cách một công ty Thụy Điển hoàn thành Scrum và
XP với một nhóm có khoảng 40 thành viên và cách họ cải thiện cách vận hành
trong thời gian một năm…
- Agile Project Management: Creating Innovative Products (Jim Highsmith). Sử
dụng Agile Agile Project Management, người quản lý dự án có thể hoàn thành tất
cả các mục tiêu mà không cần đến sự ảnh hưởng hay kỷ luật công việc. Trong Agile
Project Management, người đi tiên phong về Agile - Jim Highsmith sẽ cập nhật
những hướng dẫn của ông về APM, mở rộng và lọc lại những kiến thức cần thiết
để hỗ trợ cho các dự án, tổ chức.
- Kanban in Action (Marcus Hammarberg, Joakim Sunden). Kaban in action là
một cuốn sách thực tế, rõ ràng về Kaban – một phương pháp quản lý, tổ chức công
việc rất hay từ người Nhật. Bạn sẽ học được cách Kaban vận hành, về cách sử dụng
Thư viện TMA được chú Lệ đặc biệt
chăm chút với nhiều sách quý, hay,
bổ sung nhiều kiến thức bổ ích cho
bạn đọc.
Tháng 4 vừa qua, Chú đã bổ sung một
số sách mới và IC rất vui mừng khi
được thông báo cho tất cả các bạn:

những màu sắc khác nhau trong Kaban…
- Practices of an Agile Developer (Venkat Subramaniam, Andy Hunt). Bạn muốn
trở thành một Developer giỏi? Cuốn sách này tập hợp toàn bộ những thói quen, ý
tưởng, cách tiếp cận của một developer chuyên nghiệp, thông qua những câu
chuyện, hướng dẫn ngắn dễ hiểu. Bạn sẽ không phải rập khuôn những hướng dẫn
này mà hoàn toàn có thể thể hiện những bản sắc của riêng bạn trong công việc.

Sách là kho tàng kiến thức vô giá mà bạn có thể mang tới bất cứ đâu. Với 4 quyển sách mới này, hy vọng các bạn có thể
có thể có thêm thật nhiều kiến thức, hỗ trợ cho công việc cá nhân và dự án. Nếu có nhu cầu mượn sách, các bạn vui lòng
liên hệ bộ phận Reception Lab 6 nhé!
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360 DC
I. CÔNG VIỆC

DC1

Tháng 4, DC1 có được dự án lớn đầu tiên về công nghệ IoT (Internet of Things) với công ty
Sierra Wireless từ Canada.
Bên cạnh đó, DC1 cũng vinh dự đón tiếp Joh Siverman (Avaya Senior Director) đến thăm và làm
việc tại TMA. Ông đã chia sẽ về những gì Avaya đã và đang làm cũng như hướng phát triển sắp
tới. Bên cạnh đó ông còn giúp giải các thắc mắc về các về Avaya nói chung và hội hợp tác Avaya
& Tma nói riêng.
Tất cả bàn ghế ở phòng làm việc của nhóm CC đã được thay mới hoàn toàn giúp anh em ngoi
làm việc thoải mái hơn mang lại năng suất làm việc cao hơn.

DG4

Accedian (DC4) đã có 2 ngày tiếp đón và làm việc cùng Mr. Luc - Vice President R&D of
Accedian. Cũng nhân dịp này, Mr. Luc đã khen tặng một số thành viên có đóng góp xuất sắc
cho team. Đây là mọt động lực giúp cho Accedian HCM team phấn đấu hơn nữa trong năm
mới.
Srinivasan CK và Santhosh KK – Vice president and Director là hai vị khách đặc biệt quan
trọng đến từ Nokia thăm AxS (DC9) trong tháng 4 này. Trong thời gian 2 ngày tại TMA (11 và
12 tháng 4 năm 2016), CK và KK đã tìm hiểu và chia sẻ thông tin với các nhóm trong AxS,
giúp AxS có thể phát triển hơn nữa, vận hành tốt hơn nữa trong thời gian tới.
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360 DC
II. VUI CHƠI GIẢI TRÍ

DC1

Nhóm CC đã chọn Madagui làm điểm đến cho hoạt động team building của nhóm vào
tháng 4. Lần này, các thành viên không những được khám phá rừng xanh đầy thú vị mà còn
được tham gia các trò chơi tập thể mạo hiểm như đu dây Zipline, bắn súng sơn, leo núi.
Không kém cạnh, nhóm UC client cũng có chuyến đi xuống biển Vũng Tàu hết sức thú vị.

DG4

DG4 Champion Cup vừa kết thúc những lượt trận cuối cùng nảy lửa với sự chiến đấu quyết
liệt cho tấm vé trận chung kết. DC9-1 sẽ gặp Accedian ở trận chung kết. Accedian cũng
thống trị danh sách vua phá lưới với Đạt Lê và Nghĩa Trương đang vô đối trên bảng xếp
hạng. DC9 tham gia giải với 2 đội DC9-1 và DC9-2 với mong muốn giao lưu và học hỏi từ đội
bóng vô địch TMA Futsal 2015 – DC4. Hai đội bóng với 2 thái cực hoàn toàn khác nhau,
DC9-1 bất bại còn DC9-2 bất thắng. Hi vọng qua giải này, DC9 sẽ có sự chuẩn bị chu đáo
nhất cho giải đấu lớn nhất TMA sắp tới
Anh em nhà Vital - Vital QIP và VitalSuite sau nhiều năm gắn bó đã có chuyến du lịch cùng
nhau lần đầu tiên. Chuyến đi không những giúp thư giãn sau những giờ làm việc cật lực mà
còn là dịp giúp thắt chặt tình đoàn kết, củng cố nội lực để cùng nhau bước tiếp hành trình
xây dựng một DC4B vững mạnh phía trước.

