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Giới thiệu về 
iCheck
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Giới thiệu về iCheck
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iCheck là công ty công nghệ chuyên cung cấp giải pháp số hóa giúp doanh nghiệp 
vận hành hiệu quả, tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

6,000,000+
SKUs sản phẩm

6 năm
Thành lập

20,000+
Khách hàng doanh nghiệp

200,000+
Nhãn hàng



Giới thiệu về ứng dụng iCheck Scanner
Mạng xã hội sản phẩm và tiêu dùng
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2,000,000+
Người dùng hằng tháng
trên app iCheck Scanner

500+ triệu 600,000+
Lượt reviews

sản phẩm

20+ triệu
Lượt tải app

Note: số liệu trích xuất từ Google Analytics của iCheck

Lượt quét mã

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
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Vấn đề của
doanh nghiệp
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Doanh nghiệp cần gì?
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iCheck thấu hiểu nỗi đau - mong muốn của doanh nghiệp và chúng tôi ở đây để 
cùng chung tay chống hàng giả hàng nhái, xây dựng cộng đồng mua sắm tin cậy 

… bằng giải pháp chống giả ứng dụng công nghệ code 
biến đổi độc nhất để mã hóa thông tin sản phẩm,

không thể làm giả!



Thực trạng hàng giả hàng nhái tại Việt Nam

  Hàng giả, hàng nhái luôn là nỗi lo lắng bởi những nguy hại... 
   trực tiếp đến doanh nghiệp  .  

➔ Các lực lượng chức năng đã phát hiện, 
xử lý hơn 75.200 vụ vi phạm (giảm 12% 
so với cùng kỳ 2019)

➔ Khởi tố hơn 1.100 vụ (giảm 14% so với 
cùng kỳ), 1.346 đối tượng (giảm 13% so 
với cùng kỳ 2019)

Trong 6 tháng đầu năm 2020

➔ Toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối 
hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 3.338 vụ 
việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm 
915,216 tỷ đồng; 

➔ Số thu ngân sách đạt 204,884 tỷ đồng. 
Cơ quan Hải quan khởi tố 12 vụ; chuyển 
cơ quan khác kiến nghị khởi tố 27 vụ.

Trong quý III/2020

9Note: số liệu tổng hợp từ báo chí



Nỗi đau của doanh nghiệp Việt Nam
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Thị trường tràn lan sản phẩm giả, kém 
chất lượng. Người tiêu dùng hoang 
mang và khó kiểm tra thông tin, khó 
phân biệt thật giả

Sản phẩm chính hãng đôi khi bị đánh 
đồng với hàng giả >> Bất công cho 
doanh nghiệp chân chính

Khách hàng quay lưng với sản phẩm 
vì lo lắng tới chất lượng

Doanh nghiệp không có dữ liệu của 
những khách đã mua phải hàng giả để 
chăm sóc, kích thích mua hàng thật
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Doanh nghiệp khó khăn trong việc 
chứng minh nguồn gốc sản phẩm, chất 
lượng đối với người tiêu dùng

Doanh nghiệp chưa tìm được biện pháp 
chống hàng giả triệt để, an toàn, tiết 
kiệm >> Tem chống giả vẫn có thể bị 
làm giả!

Doanh nghiệp không có công cụ xác 
định vị trí sản phẩm bị làm giả để 
ngay lập tức chủ động phát hiện và 
có phương án xử lý kịp thời. 
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Vậy, doanh nghiệp cần gì?

Doanh nghiệp có thể lưu 
trữ dữ liệu tức thời về hàng 

giả để chủ động ngăn chặn 
và xử lý lâu dài

Giải pháp chống giả thân 
thiện với người dùng, 

giúp họ chủ động kiểm 
tra và an tâm sử dụng

Cần giải pháp chống 
giả triệt để, hiệu quả, 
ngăn chặn tuyệt đối
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Giải pháp 
Chống giả
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Giải pháp Chống giả của iCheck
Áp dụng nguyên lý định danh trên từng sản phẩm chính hãng và sử dụng tới 

2 lớp bảo vệ giúp chống giả tuyệt đối

Lớp phủ cào che 1 phần hoặc toàn bộ 
mã QR đảm bảo tính bảo mật của mã 
QR code mã hóa thông tin

Lớp vật lý

Hình thức
hoạt động

➔ Tem chống giả chứa thông tin chỉ dẫn chi tiết cho người dùng, cảnh báo 
ngay lập tức khi nhận biết hàng giả cũng như vị trí tồn tại hàng giả.

➔ Dữ liệu về vị trí có hàng giả sẽ ngay lập tức được báo về doanh nghiệp 
để kịp thời xử lý. 

Lớp công nghệ

➔ Mỗi sản phẩm được dán một mã QR Code ứng 
dụng công nghệ code biến đổi độc nhất để 
mã hóa thông tin sản phẩm, không thể làm giả. 

➔ 1 triệu sản phẩm là 1 triệu mã code khác biệt.
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Doanh nghiệp sản xuất, phân phối trong nước
➔ Số lượng hàng lớn, nhiều cấp đại lý.
➔ Hàng hóa dễ bị làm giả, bị trộn hàng ở các kênh 

phân phối.

Doanh nghiệp nhập khẩu
➔ Nguồn hàng nhập lớn từ nước ngoài.
➔ Hàng dễ bị làm giả, cạnh tranh gay gắt với hàng 

xách tay trong nước.

02

01

Giải pháp của chúng tôi dành cho doanh nghiệp nào?
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Cà nhẹ để quét QR Code bằng iCheck và lấy mã số
Kích hoạt BH Soạn tin: CK <dấu cách> MÃ SỐ gửi 8077

Cấu tạo con tem Chống giả của iCheck

QR hở độc nhất
Mã QR hở không trùng có thể 

được quét nhiều lần.
● Quản lý phân phối hàng hóa
● Kiểm tra thông tin sản phẩm

QR chìm độc nhất 
Mã QR chìm định danh chống giả 
kích hoạt duy nhất 1 lần

Mã Serial độc nhất
Mã serial định danh độc nhất trên 

từng sản phẩm

Mã tin nhắn độc nhất
Dù không dùng smartphone vẫn có 
thể kiểm tra sản phẩm giả/thật

  Các mã đều liên kết với nhau và tự động ghi nhận thông tin..   
   kích hoạt trên hệ thống...
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Cách người mua hàng kiểm tra thông tin xác thực

Mã QR kín 
chống giả

Mã SMS - để 
gửi tin nhắn 
xác nhận 
thông tin sản 
phẩm

Hướng 
dẫn sử 
dụng

Để kiểm tra thông tin xác thực về sản phẩm, 
người mua hàng có thể quét mã QR code hoặc 
nhắn tin theo hướng dẫn trên tem.

➔ Công nghệ chống giả tuyệt đối bằng 4 MÃ 
ĐỘC NHẤT LIÊN KẾT VỚI NHAU.

➔ Phát hiện NGAY LẬP TỨC nguy cơ, vị trí... 
có hàng giả.

➔ Dễ dàng vô hiệu hoá những mã tem bị cố 
tình làm giả.

17



Demo màn hình xác thực sau khi quét 

Thông tin của sản phẩm chính hãng Cảnh báo sản phẩm Xác thực sản phẩm
qua tin nhắn 18



➔ Hệ thống hiển thị lịch sử 
những người đã quét tem 
và cảnh báo đỏ khi tem bị 
quét quá số lần cho phép.

➔ Thông tin khách hàng cũng 
đồng thời được ghi nhận để 
doanh nghiệp kịp thời chăm 
sóc và xử lý nếu có hàng 
giả.

Tính năng hiển thị lịch sử quét 
Chỉ có trên tem iCheck

19



20
20

Lợi ích của giải pháp chống giả iCheck

Chống giả tuyệt đối

Tăng uy tín thương hiệu

Chủ động ngăn chặn 
hàng giả

Thu thập thông tin 
khách hàng quét mã

Ngăn chặn hàng giả - bảo vệ hàng 
chính hãng -  tem không thể bị sao 

chép, làm giả, mỗi mã QR là duy nhất

Dễ dàng thu thập dữ liệu khách hàng thông 
qua hệ thống lưu trữ thông tin tự động số 
lượt quét, khu vực, thời gian quét, thiết bị

Chăm sóc, tương tác và hỗ trợ trực tiếp cho 
khách hàng

Thông qua việc thu thập thông tin về vị trí 
quét tem giả

Nâng cao sức cạnh tranh so với hàng 
giả hàng nhái 

Tăng lợi thế khi vào các kênh bán hàng 
chuyên nghiệp (Modern Trade) như siêu 
thị, cửa hàng tiện lợi... đòi hỏi sản phẩm 
có đầy đủ thông tin, nguồn gốc rõ ràng

01 02

03 04
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Tiết kiệm chi phí - Tối ưu vận hành
với Giải pháp chống giả của iCheck

Tối ưu chi phí
Tiết kiệm chi phí in ấn và nhân sự vận hành thông qua việc 
tích hợp nhiều giải pháp trên cùng 1 con tem - 1 hệ thống 
quản trị

Hỗ trợ từ iCheck
➔ Hệ thống quản lý tem đa chức năng, thân thiện, 

thông minh: kích hoạt đơn giản, phân quyền nhân 
viên, khóa tem từ xa khi nhận cảnh báo hàng giả, tùy 
chỉnh thông tin cảnh báo đến người tiêu dùng, xem 
lại lịch sử quét tem.

➔ Thao tác vận hành đơn giản, trên cả 2 nền tảng là 
PC và Mobile App.

➔ Thiết kế tem miễn phí, nhanh chóng.



Tại sao Doanh nghiệp nên dùng giải pháp chống giả iCheck? 

Hệ thống quản lý toàn 
diện và thân thiện

Hệ thống quản lý con tem 
trên 2 nền tảng PC và Mobile
Cung cấp đầy đủ tính năng 
quản lý tem, cảnh báo, khóa 

tem mọi lúc mọi nơi

Cảnh báo vị trí tồn tại 
hàng giả tức thời

Khi sản phẩm được quét tại 
nhiều nơi, hệ thống hiện 

thông báo và cảnh báo ngay 
lập tức về cho doanh nghiệp.

Hiển thị lịch sử quét 
tức thời

Toàn bộ lịch sử quét tem 
được ghi nhận tức thời 

giúp doanh nghiệp có dữ 
liệu đánh giá tình trạng 

phân phối hàng, tình trạng 
hàng giả trên thị trường.
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Khả năng
chống giả

Cách xác 
thực tem

Khả năng 
tích hợp

Khả năng 
hiển thị 
thông tin

Lợi thế khi dùng tem chống giả iCheck
Tem chống giả của iCheck Tem của các bên khác

Chống giả tuyệt đối. Mỗi sản phẩm có 1 mã QR 
duy nhất
Tem 2 lớp: lớp vật lý và lớp công nghệ.

Khách hàng được chọn xác thực bằng 2 cách:
- Cách 1: Quét mã QR trên tem
- Cách 2: Kích hoạt bằng tin nhắn SMS nếu 

không có smartphone

Dễ dàng tích hợp nhiều giải pháp trên cùng 
một con tem (bảo hành, phân phối, loyalty….)

Nội dung hiển thị đa dạng, chi tiết thông tin 
sản phẩm có thể dễ dàng tùy chỉnh.
Hiển thị xác thực hàng chính hãng hoặc cảnh 
báo hàng giả đến khách hàng ngay trên màn 
hình quét.

Chống giả tuyệt đối. Mỗi sản phẩm có 1 mã QR 
duy nhất
Tem 2 lớp: lớp vật lý và lớp công nghệ.

Có bên chỉ là tem vật lý không xác thực được.
Đa số các bên chỉ xác thực bằng 1 trong 2 cách: 
Quét QR + điền mã hoặc gửi SMS xác thực.

Chỉ tích hợp được thêm 1-2 giải pháp trên cùng 
1 con tem (bảo hành, phân phối)

Thông tin sản phẩm hiển thị sơ sài.
Hiển thị thông tin xác thực qua tin nhắn hoặc 
website.
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Demo Hệ thống
quản trị

04
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Màn hình lịch sử quét tem

Tải xuống báo 
cáo lịch sử quét 
tem

Thông tin chi 
tiết của tem
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Màn hình cảnh báo chống giả, với đầy đủ thông tin về vị trí quét, 
thời gian, số lượt quét

Màn hình cảnh báo khi tem 
bị khóa



Các đối tác sử 
dụng giải pháp 
của iCheck

06
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Công ty Cổ phần Bệnh viện 
Hữu Nghị Quốc tế Hà Nội

➔ Được thành lập từ 2012, Công ty cổ phần 
bệnh viện hữu nghị quốc tế Hà Nội  nằm 
trong chuỗi công ty thành viên của tập 
đoàn HYH. Đây là đơn vị nhập khẩu độc 
quyền hàng chính hãng của Paula’s Choice 
tại Việt Nam.

➔ Paula’s Choice là thương hiệu mỹ phẩm nổi 
tiếng đến từ Hoa Kỳ, được nhiều chị em 
yêu thích và khá phổ biến tại Việt Nam.
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Sản phẩm bị làm giả nhiều, 
hàng trôi nổi, hàng xách tay 
cạnh tranh gay gắt. Doanh 
nghiệp phải đối mặt với tình 
trạng khách hàng quay lưng với 
thương hiệu khi mua phải mỹ 
phẩm giả.

Vấn đề và mong muốn của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bệnh viện 
Hữu Nghị Quốc tế Hà Nội  đang 
sử dụng tem của Bộ Công An 
nhưng không có chức năng 
chống giả, chỉ có chức năng 
niêm phong

Cần chung tay với nhãn hàng 
để định hướng người dùng về 
việc sử dụng hàng chính hãng, 
cũng như tăng sức cạnh tranh 
của hàng chính hãng trên thị 
trường, góp phần ngăn ngừa 
hàng giả hàng nhái trôi nổi.

Cần giải pháp chống giả hiệu 
quả hơn, cảnh báo được cho 
người tiêu dùng và doanh 
nghiệp
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Giải pháp của iCheck

➔ Sử dụng tem chống giả 1 mã QR 
kín được bao bởi lớp phủ cào vật lý 
- được quét sau khi mua hàng để 
xác thực thông tin sản phẩm. 

➔ Tem nhỏ gọn - chi phí thấp - được 
in logo chuẩn của hãng.

Hiệu quảGiải pháp

➔ Sản phẩm Paula’s Choice của Công ty CP 
Bệnh viện Hữu Nghị Quốc tế Hà Nội 
được chống giả tuyệt đối vì mỗi mã QR 
trên tem đều là duy nhất.

➔ Nâng cao uy tín thương hiệu Công ty CP 
Bệnh viện Hữu Nghị Quốc tế Hà Nội, 
tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm 
Paula’s Choice trên thị trường

➔ Ghi nhận realtime dữ liệu khách hàng 
đã quét mã QR cũng như vị trí cảnh báo 
hàng giả đều được trên hệ thống. 



Liên hệ chúng tôi
Văn Phòng Miền Bắc

Tầng 12 Tòa nhà Diamond FLower, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị 

mới N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN

Văn Phòng Miền Nam
Tầng 7 (Phòng 703-705) Tòa nhà Hoàng Anh Safomec Building, 

số 7/1 Thành Thái phường 14 quận 10, Tp Hồ Chí Minh

0902 195 488 - 0974 195 488 cskh@icheck.com.vn
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0936669869 cskh@icheckscanner.vn


