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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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Tổng quan doanh nghiệp Việt Nam 2020
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Năm 2020, Việt Nam có hơn 101.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động 

( tăng 13,9% ).

Trung bình mỗi tháng có gần 8.500 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tính chung cả năm 2020, cả nước có 134.900 doanh nghiệp thành lập 
mới, giảm 2,3% so với năm ngoái.

  Hơn bao giờ hết, các doanh nghiệp tại Việt Nam (đặc biệt là DN nhỏ và vừa)...  
   đang phải đối mặt với nhiều bài toán khó trong kinh doanh - vận hành....

    Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê



Thấu hiểu nỗi đau của doanh nghiệp chân chính

Sản xuất - Phân phối tới đại 
lý - người tiêu dùng

Marketing sản phẩm 

1
➔ Hàng ra thị trường bị ảnh hưởng bởi hàng giả hàng nhái.

➔ Tràn hàng gây mất cân bằng hệ thống phân phối.

➔ Bị phá giá. không kiểm soát giá được ở kênh phân phối và TMĐT.

Chăm sóc sau bán

➔ Không thể chăm sóc KH sau mua và dẫn dắt hành vi mua lại.

➔ Quy trình bảo hành cồng kềnh, tốn chi phí, chưa tối ưu dữ liệu.

➔ Không có dữ liệu và tương tác được với người mua hàng.
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Sản xuất - Phân phối tới đại 
lý - người tiêu dùng

Marketing sản phẩm 

1

Doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ngăn chặn tình trạng sản 
phẩm bị làm giả, làm nhái

➔ Hàng giả - nhái quá tinh vi - tràn lan trên thị trường.

➔ Tem chống giả bị làm giả.

➔ Chậm phát hiện hàng giả hàng nhái - khó khoanh vùng.

➔ Giảm uy tín - ảnh hưởng hình ảnh và doanh số.

Doanh nghiệp không thể kiểm soát được tình trạng phân phối tràn 
vùng, lấn tuyến

➔ Doanh nghiệp bị “gãy” kênh phân phối dẫn đến mất thông tin 
của khách hàng và đại lý cấp dưới.

➔ Xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các đại lý.
➔ Sản phẩm bị phân phối lấn tuyến dẫn đến tình trạng thống kê 

sai nhu cầu tiêu thụ của các vùng.
➔ Sản phẩm bị bán phá giá.

  Giảm uy tín và doanh thu>     
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Chăm sóc sau bán

Hình thức bảo hành truyền thống có nhiều bất cập trong vận hành 
thực tế

➔ Rủi ro cho sổ BH: mất sổ/thẻ bảo hành, sổ bảo hành có thể bị 
làm giả/gian lận/trôi bảo hành...

➔ Tốn nhiều thời gian và nhân sự để theo dõi quá trình bảo hành, 
lưu trữ và tra cứu dữ liệu khách hàng, khó khăn trong việc kết nối 
và đồng bộ các bộ phận trong một nghiệp vụ bảo hành.

➔ Khó lên kế hoạch phân phối phụ kiện bảo hành đến các đại lý.

Thiếu dữ liệu khách hàng

➔ Do dữ liệu không được số hóa và đồng bộ => chăm sóc không kịp 
thời, khó tối ưu trải nghiệm sau bán.

➔ Khó triển khai marketing plan khi thiếu dữ liệu chuẩn về người 
tiêu dùng.

  Tốn chi phí - chưa tối ưu.
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Giải pháp của chúng tôi dành cho doanh nghiệp nào?

Doanh nghiệp sản xuất
Mức độ cạnh tranh cao.
Tương tác thấp với người tiêu dùng, 
trở ngại từ phía đại lý.

Doanh nghiệp phân phối
Số lượng hàng lớn, nhiều cấp đại lý. 
Phân bổ rộng rãi cả nước, tiềm ẩn nhiều 
nguy cơ trong kênh phân phối.

Doanh nghiệp nhập khẩu
Cần chứng minh nguồn gốc chất lượng 
sản phẩm theo quy chuẩn nhà nước để 
phân phối dễ dàng.
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Giải pháp
QR Code
Siêu liên kết

03
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Giải pháp QR Code Siêu liên kết
Tích hợp 6 trong 1

Tích hợp nhiều giải pháp chỉ trong 1 mã QR 
- Định danh từng sản phẩm bằng 1 mã QR 
duy nhất.

Hệ thống quản lý bao gồm cả Mobile App 
và Website - dễ thao tác và linh hoạt trong 
mọi hoàn cảnh.

Dữ liệu được đồng bộ liên tục - vận hành
thuận tiện.

Chống 
giả

Bảo hành 
điện tử

Quản lý 
phân phối

LoyaltyThanh 
toán

Bán hàng
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Giải pháp số hóa
quy trình chống giả

Mã QR kín 
chống giả,  độc 
nhất để mã hóa 
thông tin sản 
phẩm, không 
thể làm giả

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

Hướng dẫn 
sử dụng

➔ 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.

➔ Mã QR Code trên mỗi tem chống giả điện 
tử QR Code là duy nhất và hoàn toàn 
khác biệt.

➔ Tem chống giả QR Code giúp cảnh báo 
những vị trí tồn tại hàng giả.

Giải pháp QR Code - Chống giả điện tử

15



Giải pháp QR Code - Chống giả điện tử 

Tem 
chống 

giả
của 

iCheck

Chống giả Cảnh báo vị trí hàng giả

Chống giả tuyệt đối bằng 4 mã 
độc nhất trên tem (QR hở, QR 
chìm, mã tin nhắn, mã serial).
Các mã được liên kết thông tin 
với nhau qua hệ thống QR 
Check.

>> Giúp Doanh nghiệp chống 
giả tuyệt đối - ngăn chặn hàng 
giả - bảo vệ hàng chính hãng.

Tem 
của
các 
bên 
khác

Tem chống giả điện tử sử dụng công nghệ QR code để 
xác thực sản phẩm. Cho phép doanh nghiệp xác định 
vị trí tem giả và thu thập dữ liệu khách hàng.

>> Giúp Doanh nghiệp chủ động ngăn chặn hàng giả, 
đồng thời nhanh chóng xử lý tình trạng hàng giả.

>> Giúp Doanh nghiệp tối ưu hiệu quả chăm sóc 
khách hàng và dễ dàng up-sell thông qua việc thu 
thập thông tin khách hàng quét.

Tem vật lý dễ bị sao chép, hư 
hại do sử dụng các hình thức 
xác thực hàng sản phẩm như: 
nhúng nước, soi đèn….

Tem vật lý sau khi được tung ra không thể quản lý vị trí 
con tem và sản phẩm.
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Giải pháp QR Code - Chống giả điện tử 

Tem 
chống 

giả
của 

iCheck

Hình thức cảnh báo hàng giả Quản lý tem

Đa dạng cách thức cảnh báo: tin nhắn 
SMS, quét QR code nhận thông báo.

>> Giúp Doanh nghiệp chủ động ngăn 
chặn hàng giả thông qua việc thu thập 
thông tin về vị trí quét tem giả, đồng thời 
nhanh chóng xử lý vấn nạn.

Tem 
của
các 
bên 
khác

Hệ thống quản lý tem đa chức năng: 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.

>> Giúp Doanh nghiệp tiết kiệm chi phí - 
nhân lực bằng hệ thống vận hành thân 
thiện, thông minh, linh hoạt của iCheck.

Hình thức hạn chế thông qua nhận diện 
hàng giả bằng các dấu hiệu vật lý.

Khả năng quản lý tem sau khi bán ra thấp, 
không thể tùy chỉnh nội dung thông báo tới 
người dùng.
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Giải pháp QR Code - Bảo hành điện tử 

➔ Thay thế hoàn toàn phương pháp bảo 
hành thông thường bằng giấy bằng 
cách: người dùng nhắn tin SMS kích 
hoạt hoặc quét mã QR-Code từ tem bảo 
hành được dán lên sản phẩm bằng ứng 
dụng iCheck Scanner.

➔ Sau khi quét mã, hệ thống tự động ghi 
nhận thông tin khách hàng và sản 
phẩm cho doanh nghiệp và quản lý 
thông tin bảo hành.

18

Giải pháp số hóa toàn bộ
quy trình bảo hành



Giải pháp QR Code - Bảo hành điện tử 

➔ Không cần sử dụng thẻ, phiếu bảo hành.
➔ Lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống từ đó 

đưa ra các chương trình chăm sóc khách hàng. 
➔ Tự động thu thập dữ liệu, hạn chế sai sót khi nhập 

liệu.
➔ Hệ thống phân quyền theo cấp đa nhiệm, thống kê 

dữ liệu trực tuyến thông minh.
➔ Quản lý hiệu quả bảo hành của các đại lý.
➔ Thống kê dữ liệu online thông minh.

➔ Tốn chi phí in ấn phiếu bảo hành. 
➔ Không lưu trữ và quản lý được lịch sử 

bảo hành bao gồm thời gian địa điểm,... 
➔ Dễ dàng làm giả sổ bảo hành, mất/ sai 

thông tin khách hàng. 
➔ Thiếu hệ thống Quản lý bảo hành. 

19

Bảo hành truyền thống Bảo hành điện tử iCheck



Giải pháp QR Code - Quản lý phân phối 

➔ Sử dụng hình thức mã hóa dữ liệu đối với từng sản 
phẩm mà doanh nghiệp phân phối bằng QR code 
(mã hóa ma trận) in trên con tem của từng lô. 

➔ Doanh nghiệp kích hoạt tem, phân phối tem trên hệ 
thống và xuất hàng ra khỏi kho theo từng khu 
vực/kênh phân phối/đại lý.

➔ Doanh nghiệp có thể kiểm tra thông tin lô hàng 
vừa xuất tới các đại lý phân phối theo mã QR code 
hoặc số serial để xác thực thông tin tại các đại lý, 
cửa hàng.

20

Giải pháp số hóa cách quản lý
phân phối sản phẩm



➔ Quản lý nhiều cấp 
trong hệ thống phân 
phối (nhân viên, bán 
hàng, đại lý, điểm bán).

➔ Quản lý lộ trình phân 
phối hàng hóa (Xuất, 
nhập, Trả hàng hóa).

➔ Quản lý sản phẩm theo 
nhiều cấp độ (n cấp, n 
thùng).

Số hóa và định danh code 
sản phẩm theo nhiều đối 
tượng khác nhau ( đại lý, 
nhà phân phối, khu vực).

Con tem quản lý phân phối có thể làm gì?

➔ Hệ thống cảnh báo thời 
gian thực về tình trạng 
phân phối hàng hóa.

➔ Hệ thống ghi nhận dữ 
liệu về sản lượng phân 
phối qua từng kênh 
(sale in).

21



Lợi ích của giải pháp QR Code - Quản lý phân phối

Tiết kiệm chi phí và
tăng doanh thu

➔ Kiểm soát được việc bán tràn vùng 
lấn tuyến một cách chủ động thông 
qua giải pháp công nghệ.

➔ Tránh bị thất thoát doanh thu do 
gian lận từ đại lý.

➔ Nâng cao sức cạnh tranh và bảo vệ 
cho quyền lợi của đại lý. Qua đó góp 
phần xây dựng hình ảnh doanh 
nghiệp minh bạch, uy tín.
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Lợi ích của giải pháp QR Code - Quản lý phân phối

➔ Quản lý kênh phân phối bằng dữ liệu hệ 
thống thay vì nhân sự trực tiếp đi kiểm tra 
ở từng đại lý.

➔ Sử dụng dữ liệu thống kê trên hệ thống 
iCheck thay vì cần thực hiện survey (thông 
tin về lượt quét, vị trí, cung cầu từng vùng 
miền,...) để lập các kế hoạch, vẽ bản đồ 
phân phối hiệu quả.

➔ Dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản 
lý khác như Quản lý kho, ERP, SAP và kết 
nối các thiết bị ngoại vi.

Tiết kiệm nhân sự và tối ưu
hiệu quả dữ liệu
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Bảo vệ quyền lợi của kênh phân phối, đại lý

Giải pháp chống giả điện tử
➔ Phân biệt hàng chính hãng với sản phẩm nhái, giả trên thị trường.

➔ Tăng uy tín và doanh thu cho các đại lý chính hãng.

Giải pháp bảo hành điện tử
➔ Giúp các đại lý tiết kiệm thời gian kích hoạt và thực hiện bảo hành cho khách hàng.

➔ Quản lý hiệu quả bảo hành của các đại lý.

➔ Quản lý được nhân viên đi bảo hành nhờ tính năng phân quyền đa nhiệm.

Giải pháp quản lý phân phối
➔ Kiểm soát việc bán lấn tuyến, tràn vùng của các đại lý.

➔ Ngăn chặn việc 1 số đại lý bán phá giá, đảm bảo quyền lợi cho tất cả đại lý.

24



Tại sao nên chọn giải pháp QR Code Siêu 
liên kết của iCheck?

Tối ưu chi phí Tăng uy tín và sức 
cạnh tranh

Thu thập dữ liệu 
khách hàng

Tích hợp được nhiều giải 
pháp trên một QR Code.
Quản lý tập trung trên 1 

nền tảng, hệ thống phân 
cấp linh hoạt.

Gia tăng sức cạnh tranh, 
tạo sự khác biệt về sản 

phẩm.
Xây dựng trải nghiệm 
khách hàng vượt trội.

Thu thập được dữ liệu 
real-time về thông tin 
khách hàng, vị trí quét, 
số lượt quét, thời gian 

quét, thời gian ….

25

Khả năng tích hợp 
với đa giải pháp

iCheck liên tục nghiên 
cứu và cập nhật thêm 
các tính năng, giải 
pháp mới.



Quy trình triển khai dịch vụ với iCheck

Bước 1

Tư vấn viên của 
iCheck hỗ trợ 
doanh nghiệp 
chọn bộ giải 
pháp phù hợp.

Bước 2

Doanh nghiệp 
cung cấp thông 
tin cần thiết và 
chọn mẫu tem 
mong muốn.

Bước 3

Tạo tài khoản 
quản lý
(1 ngày).

Bước 4

In ấn và dán 
tem lên sản 
phẩm
(8-10 ngày)
Doanh nghiệp được 
in test mẫu tem 1 
lần.

Bước 5

Kích hoạt và 
phân phối tem 
ra thị trường.
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Demo Hệ thống
quản trị

04
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Hệ thống quản trị giúp doanh nghiệp quản lý sản 
phẩm và thực hiện các thao tác nghiệp vụ đi kèm 
mỗi giải pháp.
➔ Quản lý sản phẩm và đại lý phân phối.

➔ Quản lý mã tem: tạo mã, kích hoạt mã, hủy kích 

hoạt, thu hồi mã.

➔ Cảnh báo: giúp cảnh báo vị trí tồn tại hàng giả.

➔ Thống kê: lịch sử quét, lịch sử phân phối, danh 

sách khách hàng.

➔ Cơ chế xác thực mã tem.

➔ Cơ chế kích hoạt/cập nhật bảo hành.

➔ Quản lý lịch sử phân phối, truy vết mã tem.

Có các tính năng tương tự trên hệ thống website.

Tính năng tối ưu cho Mobile: 
➔ Phân phối QR Code cho từng điểm bán, thống 

kê dữ liệu theo thời gian thực.

➔ Thu hồi QR Code.

➔ Nhận thông báo tức thời khi có thao tác của 

nhân viên.

Hệ thống quản trị đa nền tảng 

28

Website qrcheck.icheck.vn PC platform App  QR Check Mobile platform



Màn hình quản lý trên website 

Thêm mới sản phẩm

Thông tin 
sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Lọc và tìm kiếm sản phẩm
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Quản lý tem dễ dàng
Lọc và tìm kiếm lô tem

Thêm mới lô tem

Danh 
sách và 
trạng thái 
lô tem

Thông tin lô tem
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Demo hệ thống QR Code chống giả

Thông tin sản phẩm

Danh sách sản 
phẩm đăng kí 
chống giả
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Demo hệ thống Quản lý bảo hành
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Demo hệ thống Quản lý tem phân phối

Thông tin phân 
phối lô tem

Danh sách lô tem 
được phân phối
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App quản lý cho doanh nghiệp - QR Check

➔ Kích hoạt tem theo lô, tách lô.

➔ Khóa tem đối với trường hợp 
bị lỗi, phân phối sai.

➔ Phân phối tem theo cửa hàng 
hoặc khu vực.

➔ Quét kiểm tra mã.

➔ Đóng gói trước khi phân phối hàng.

➔ Phân phối hàng hoá nhiều cấp: phân 
phối hàng đến đại lý khu vực và đại lý 
có thể đăng nhập vào hệ thống để 
phân phối tiếp xuống cấp dưới.

➔ Thu hồi lại hàng sau khi phân phối.

➔ Xử lý hàng bị hoàn từ đại lý.

➔ Đại lý thực hiện trả hàng.

➔ Xem dữ liệu cảnh báo tem bị làm giả, 
tem có khả năng bị bán tràn vùng lấn 
tuyến từ hệ thống và các thống kê 
tổng quan. 
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Demo hệ thống trên giao diện mobile

Tổng quan hệ 
thống

Số lượng và tình 
trạng tem

Danh sách các tính năng trên hệ 
thống QR check

Quét mã nhanh - 
Tính năng chỉ có 
trên app QR check

Tính năng  phân 
phối và kích hoạt 
tem

Màn hình truy cập nhanh các tính 
năng chính 35



Các đối tác sử dụng 
giải pháp của iCheck
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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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