VNPT eKYC
electronic Know Your Customer
Là giải pháp định danh điện tử với độ chính xác cao,
nhằm số hóa trải nghiệm khách hàng, tăng tỉ lệ
chuyển đổi, giảm rủi ro cho các doanh nghiệp

TẠI SAO NÊN CHỌN VNPT eKYC
Công nghệ nhận diện khuôn mặt của VNPT lọt top 15 thế giới

GIÁ TRỊ MANG LẠI

Tăng trải nghiệm khách hàng
Rút ngắn thời gian làm thủ tục

Với VNPT eKYC, chúng tôi luôn mong muốn
mang lại những giá trị đáp ứng sự mong

Tiết kiệm chi phí vận hành
Giải quyết vấn nạn giả mạo

đợi của doanh nghiệp

Minh bạch trong xác thực thông tin

CÔNG NGHỆ MANG LẠI

Công nghệ AI & OCR

Công nghệ NFC

Sinh trắc học
khuôn mặt

Công nghệ
Liveness Detection

Ứng dụng công nghệ
AI để bóc tách, số
hóa thông tin trên
giấy tờ; phát hiện các
trường hợp giấy tờ
không hợp lệ

Ứng dụng công nghệ
kết nối gần NFC để đọc
thông tin trên thẻ Căn
cước gắn chip đảm
bảo chính xác và độ
bảo mật cao

Sử dụng công nghệ
nhận dạng sinh trắc
học khuôn mặt giúp
việc nhận diện
khuôn mặt cho độ
chính xác cao

Ứng dụng công nghệ AI
để phát hiện giấy tờ
thật, giả; chống giả
mạo chân dung; kiểm
tra ảnh chụp trực tiếp
hay qua thiết bị khác
hoặc camera ảo

SDK

SDK tích hợp dễ dàng.
SDK hỗ trợ đa nền
tảng từ iOS 9.0 và
Android 4.2 trở lên; có
thể tích hợp nhanh
trong vài giờ

TÍNH NĂNG
Số hóa từng điểm chạm trên mọi thiết bị di động và máy tính

01

Nhận diện và
bóc tách thông tin giấy tờ

Nhận diện, bóc tách (OCR) được hầu hết các giấy tờ tùy thân hợp lệ
theo pháp luật Việt Nam hiện hành như:
✓
✓
✓
✓
✓

02

Đọc thông tin từ CCCD gắn chip
nhờ công nghệ NFC

Đọc thẻ chíp của CCCD mới thông qua công nghệ kết nối gần NFC. Các
thông tin được đọc một cách đầy đủ và chính xác, giảm thiểu rủi ro giả
mạo giấy tờ so với việc xác thực giấy tờ bằng hình ảnh

Chứng minh thư cũ/mới
Căn cước công dân, căn cước công dân gắn chip
Chứng minh thư quân đội
Hộ chiếu (Việt nam, nước ngoài)
Bằng lái xe (cũ, mới)

03
11/12

Phát hiện
giấy tờ không đạt yêu cầu

Đảm bảo phát hiện hầu hết các trường hợp giấy tờ không đủ điều
kiện đăng ký thông tin
✓ Phát hiện giấy tờ mờ nhòe, hỏng, bị cắt góc, tẩy xóa, v.v.
✓ Phát hiện giấy tờ có bị dán đè ảnh chân dung, giấy tờ hết hạn
✓ Phát hiện giấy tờ giả (trường hợp các ảnh đầu vào là chứng
minh nhân dân photo, scan, v.v.)
✓ Kiểm tra logic thông tin trên giấy tờ để phát hiện bất thường

04

Xác thực
chân dung chủ giấy tờ

Lập tức phát hiện trường hợp giả mạo chân dung để cảnh báo kịp thời
✓ Chỉ xác nhận những bức ảnh của khách hàng được tự chụp
trong thời gian thực
✓ Có khả năng xác thực sự sống của người đó và từ chối khuôn
mặt giả (ảnh in, ảnh hiển thị trên thiết bị điện tử, mặt nạ
2D/3D và khuôn mặt không phải người)
✓ Phát hiện các khuôn mặt không đáp ứng các yêu cầu tối thiểu,
khuôn mặt bị che khuất hoặc nhắm mắt

05

Xác thực khuôn mặt qua video và
giọng nói giúp tăng cường bảo mật

Phát hiện các trường hợp cố tình giả mạo khuôn mặt, đặc biệt các trường
hợp sử dụng khuôn mặt giả (ảnh, video chụp từ thiết bị, mặt nạ...) thông
qua video call, video xác thực khuôn mặt và xác thực chuỗi số ngẫu nhiên
bằng giọng nói

06

Kiểm tra
và xác thực chéo dữ liệu

Xây dựng cơ sở dữ liệu định danh giúp doanh nghiệp có thể kiểm tra và
xác thực chéo dữ liệu, tối đa hóa khả năng phát hiện giả mạo và đảm
bảo sự an toàn cho người dùng

07

Bảo mật tích hợp 3 mức
tránh rò rỉ và đánh cắp thông tin

Các phiên bản tích hợp được xây dựng theo mô hình bảo mật ba mức tiên
tiến nhất, giảm thiểu các thủ thuật giả mạo công nghệ cao để xâm nhập
và đánh cắp thông tin

08

Cung cấp công cụ monitor lỗi, kịp thời
phản ứng trước các sự cố bất thường

Cung cấp cho đơn vị tích hợp công cụ mạnh để thống kê và giám sát
các lỗi theo khung thời gian được chọn, giúp nhanh chóng phát hiện các
bất thường và có biện pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý

GIẢI THƯỞNG
Giải pháp VNPT eKYC vinh dự đạt được nhiều giải thưởng danh giá

Security Global Excellence Awards

Asia Communication Awards

Giải vàng hạng mục ứng dụng AI về
bảo mật

Giải thưởng đơn vị viễn thông sáng tạo
nhất châu Á

Stieve Awards

Top 10 DN CNTT Việt Nam 2020

Giải đồng Stevie Awards năm 2020

VNPT eKYC - Top 10 Doanh nghiệp
Bảo mật ATTT VN

Nhân Tài Đất Việt

Sao Khuê

Giải 3 Nhân tài Đất Việt năm 2019

Danh hiệu Sao Khuê năm 2020

Chìa Khóa Vàng

Make In Vietnam

Giải pháp CNTT an toàn chuyển đổi số
năm 2020

Giải ba hạng mục sản phẩm số xuất sắc

TẠI SAO NÊN CHỌN VNPT
Nhà cung cấp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam

55
Top 55 Thương hiệu Viễn thông
trên toàn thế giới

10

100+

5000+

Top 10 doanh nghiệp

Chuyên gia AI

Kỹ sư IT

CNTT Việt Nam

giàu kinh nghiệm

tài năng

KHÁCH HÀNG
Chúng tôi được tin tưởng bởi các đối tác hàng đầu

Địa chỉ

Hotline

Website eKYC

Email

Website

57 Huỳnh Thúc Kháng,
Đống Đa, Hà Nội

088.956.1166

https://ekyc.vnpt.vn

Contact_dx@vnpt.vn

https://vnpt.com.vn/

082.346.6994

