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 Giới thiệu về eKYC

 Giải pháp eKYC

 Tích hợp và triển khai
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GIỚI THIỆU VỀ eKYC
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KYC

 KYC là viết tắt của Know Your 

Client: Hiểu khách hàng của bạn

 KYC là thực hành tiêu chuẩn trong 

ngành đầu tư, đảm bảo các cố vấn 

đầu tư biết thông tin chi tiết về khả 

năng chịu rủi ro, kiến thức đầu tư và 

tình hình tài chính của khách hàng.

4



ỨNG DỤNG CỦA KYC

 Đăng ký, xác thực tài khoản, giao dịch

 Phòng chống rửa tiền

 Hỗ trợ các quy định của từng quốc gia

 Một số quy tắc KYC (FINRA )

 Quy tắc 2090 ( Rule 2090 )

 Quy tắc ( Rule 2111 )
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EKYC

 eKYC: Xác thực và định danh điện tử, sử dụng trí tuệ nhân tạo 

để trích xuất thông tin trên thẻ định danh và so sánh với chủ thể 

cần xác thực.

 eKYC trợ giúp hệ thống khách hàng trong việc xác thực giấy tờ 

cá nhân và các mẫu đăng ký một cách nhanh chóng và hoàn 

toàn tự động.
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ƯU ĐIỂM CỦA EKYC SO VỚI KYC

 Tự động hóa quá trình đăng ký và xác thực thông tin khách hàng.

 Hỗ trợ nhận diện người dùng chính xác.

 Trích xuất thông tin và số hóa dữ liệu khách hàng.

 Đơn giản hóa thủ tục, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

 Nâng cao độ bảo mật thông tin khách hàng.
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EKYC ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

 Giảm bớt hoặc loại bỏ việc phải đến điểm 

giao dịch, xếp hàng chờ, giúp tiết kiệm rất 

nhiều thời gian cho khách hàng.

 Không cần phải nhập các thông tin cá 

nhân thủ công, giảm sai sót và mất thời 

gian.

 Giảm bớt thời gian xác minh thông tin.

 Một số biểu mẫu giấy tờ phải nhập cùng 

một thông tin nhiều lần, eKYC sẽ rút gọn 

được quy trình này.
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EKYC ĐỐI VỚI CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 Giảm thiểu thời gian, nhân lực cần để số 

hoá dữ liệu của khách hàng vào hệ thống.

 Loại bỏ yếu tố cảm tính, con người trong 

việc xác thực khách hàng.

 Nâng cao năng lực xử lý, có thể đáp ứng 

lượng lớn khách hàng cùng một lúc.
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GIẢI PHÁP EKYC CỦA ICORP
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Mobile

 Ứng dụng mobile chạy trên hai nền tảng iOS và 

Android.

 Sử dụng kết hợp 06 mạng trí tuệ nhân tạo khác 

nhau để cho ra kết quả chính xác nhất.

 Hỗ trợ xác thực:

 Khuôn mặt

 Chứng minh thư / Căn cước công dân / Căn 

cước công dân gắn chip/ Hộ chiếu

 Xác định tính liveness: xác thực bằng ảnh chụp 

trực tiếp, không phải ảnh in hay video đã lưu sẵn
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Mobile: Liveness

 Liveness: Sử mô hình trí tuệ nhân tạo số 

01 để xác định vị trí khuôn mặt trong thời 

gian thực

 Yêu cầu người dung thực hiện 4 động tác 

ngẫu nhiên trong số 7 động tác:

 Nhìn thẳng

 Nghiêng trái

 Nghiêng phải

 Cười

 Quay trái

 Quay phải

 Chớp mắt
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Mobile: Card Detection

 Sử dung một mạng trí tuệ nhân tạo số 02 để 

tự động phát hiện:

 Loại thẻ (CMND9,CCCD,CMND12,HỘ 

CHIẾU,CCCD GẮN CHIP)

 Biên của thẻ

 Tự động cắt khung và tách thẻ ra khỏi 

khung hình để chuyển sang bước xử lý 

tiếp theo.
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Mobile: Tổng hợp kết quả

 Sử dung một mạng trí tuệ nhân tạo thứ 03 và 04 

thực hiện nhận diện các thông tin trên thẻ:

 Số

 Tên

 Ngày sinh

 Địa chỉ

 …

 Sử dung mạng trí tuệ nhân tạo số 05 để dò tìm và 

căn chỉnh khuôn mặt trong ảnh, và mạng số 06 để 

so khớp khuôn mặt và ảnh thẻ và đưa ra đánh giá 

cuối cùng.
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Mobile:
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Web
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Web

 Đọc thông tin trên thẻ (Card OCR)
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Web

 So khớp thông tin trên thẻ và khuôn mặt (Face & Card verfication)
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC API: 12 API để thực hiện việc định danh và xác 

thực từ máy chủ

 Xác minh chủ thẻ (VERIFY)

 So khớp khuôn mặt (FACE_COMPARE)

 Nhận diện ký tự quang học (OCR)

 Nhận diện mã MRZ (Hộ chiếu hoặc CCCD gắn chip)

 Xác minh người ký (SIGN_VERIFY)

 Xác minh ảnh thật (LIVENESS)

 Tạo nhóm khuôn mặt

 Xóa nhóm khuôn mặt

 Thêm khuôn mặt vào nhóm

 Xóa khuôn mặt khỏi nhóm

 Tìm kiếm người trong nhóm
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Admin: quản trị toàn bộ giao dịch từ một giao diện web tập trung
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GIẢI PHÁP EKYC

 Các tính năng khác:

 Tùy chọn lưu trữ lại ảnh, video trong quá trình eKYC

 Thiết lập callback đến địa chỉ bất kỳ sau khi eKYC hoàn tất

 Có thể chuyển tiếp luồng eKYC giữa các thiết bị khác nhau (PC, Mobile)
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GIẢI PHÁP EKYC

 KYC Validation: So sánh thông tin đọc được trên thẻ với các thông 

tin tổng hợp từ các nguồn khác:

 Facebook

 Internet

 Cơ sở dữ liệu nội bộ của khách hàng
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GIẢI PHÁP EKYC

 Độ chính xác (Precision)

 Độ chính xác khi so khớp khuôn mặt được đánh giá qua hai tiêu chính 

FPR và TPR.

 FPR: False Positive Rate < 1% , Tỷ lệ nhận sai thành đúng, nghĩa là 

nhận nhầm 2 người khác nhau thành cùng một người.

 TPR: True Positive Rate > 80%, Tỷ lệ nhận đúng đó cùng là một người.

 Độ chính xác khi đọc thông tin trên thẻ: >= 90%
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ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC GIẢI PHÁP EKYC KHÁC

 Khi trích xuất thông tin trên giấy tờ:

 Tự động phát hiện loại giấy tờ, cảnh báo nếu khách hàng chọn không đúng loại

 Tự động từ chối giấy tờ bị mờ, bị mất góc.

 Tự động căn chỉnh và chụp giấy tờ mà không cần phải thực hiện tao tác chụp thủ 
công.

 Khi xác minh khuôn mặt

 Hỗ trợ 7 tư thế khuôn mặt: Nhìn thẳng, quay trái, quay phải, cười, chớp mắt, 
nghiêng trái, nghiêng phải.

 Tự động sinh ra các trình tự ngẫu nhiên với mỗi lần xác thực, không thể vượt qua 
bằng ảnh hoặc video.

 Tự động từ chối nếu có hơn một khuôn mặt, hoặc khuôn mặt bị đánh tráo trong quá 
trình xác minh.

 Tốc độ xác minh cực nhanh, có thể tìm kiếm trong hàng trăm triệu khuôn mặt trong 
thời gian dưới 1 giây.

 Độ chính xác rất cao, ngay cả khi khuôn mặt trong thẻ định danh được chụp cách xa 
khoảng thời gian hiện tại 24



ƯU ĐIỂM SO VỚI CÁC GIẢI PHÁP EKYC KHÁC

 Khi thực hiện tích hợp vào hệ thống sẵn có:

 Khả năng tích hợp linh hoạt: SDK, DeepLink, Web, API

 Tuỳ biến giao diện theo yêu cầu của khách hàng.

 Tuỳ biến luồng xử lý theo yêu cầu của khách hàng.
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TÍCH HỢP VÀ TRIỂN KHAI
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KHẢ NĂNG TÍCH HỢP

 Tích hợp được vào các ứng dụng:

 Internet Banking

 Mobile Banking

 Ví điện tử

 Ứng dụng tài chính, bảo hiểm

 Các ứng dụng khác
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NĂNG LỰC XỬ LÝ

 Tùy thuộc vào cấu hình phần cứng và suất đầu tư

 Một cụm vi xử lý 20 máy chủ: 

 Xử lý được 40 giao dịch đồng thời trong 01 giây

 Thời gian xử lý tối đa cho mỗi giao dịch 0.5 giây (không tính thời 

gian truyền nhận dữ liêu)

 Khả năng xử lý được 8.600.000 giao dịch/ngày, ~ 3.150.000.000

giao dịch/năm
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PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

 Trọn gói – On Premise

 Khách hàng đầu tư:

 Phần cứng

 Kết nối mạng

 Nhân lực tích hợp vào hệ thống sẵn có: Internet Banking, Mobile Banking..

 Nhân lực vận hành

 Công ty 

 Cài đặt triển khai phần mềm

 Hướng dẫn sử dung

 Hỗ trợ kỹ thuật

 Bảo hành 12 tháng

 Phương án tính giá thành: Trọn gói một lần
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PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

 Dịch vụ

 Khách hàng đầu tư:

 Nhân lực tích hợp vào hệ thống sẵn có: Internet Banking, 

Mobile Banking..

 Công ty 

 Hướng dẫn sử dung

 Hỗ trợ kỹ thuật

 Bảo hành 12 tháng

 Phương án tính giá:

 Tính trên từng giao dịch.

 Số lượng giao dịch tối thiểu: 3000 giao dịch/tháng
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eKYC Server
Authentication, Load 

balancing, Database

AI Server
OCR, Face Recognization

AI Server
OCR, Face 

Recognization

AI Server
OCR, Face 

Recognization

iOS/Android SDK

Microservice

MÔ HÌNH TỔNG QUÁT



eKYC Mobile

(iOS,Android)

eKYC SDK

(iOS,Android,Web)

eKYC API

(Restful)

Xác thực truy 

nhập

(Authentication)

Tính cước

(Billing)

Lưu trữ

(Storage)

Nhận diện thẻ và 

tách biên

(Edge Detection)

So sánh khuôn mặt

(Face Matching)

Dò tìm khuôn mặt

(Face Detection)

Dò tìm thông tin 

trên tài liệu 

(Word Detection)

Xác định tư thế

(Pose Detection)

Nhận diện ký tự

(OCR)

Người dùng

eKYC Server

AI Server

Cơ sở dữ liệu

Cân bằng tải

(Load Balancing)
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eKYC Server
Authentication, 

Management, Load balancing

File Server
NAS

AI Servers
OCR, Face 

Recognization

iOS/Android SDK

Microservice

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

Database Server
MySQL Cluster

Public Network Private Network



CẤU HÌNH KHUYẾN NGHỊ

▪ Máy chủ AI Server

▪ CPU: Intel hoặc AMD. Xung nhịp 3GHz, 8 lõi vật lý.

▪ GPU: NVIDIA Tesla P100 hoặc NVIDIA Tesla V100 hoặc NVIDIA Tesla A100, 16GB 

GPU Memory.

▪ RAM: 32GB

▪ HDD: 512 SSD hoặc 1TB HDD (RAID 1)

▪ Network: 100Mbps

▪ Máy chủ CSDL và máy chủ eKYC Server

▪ CPU: Intel hoặc AMD. Xung nhịp 3GHz, 4 lõi vật lý

▪ GPU: Không cần

▪ RAM: 16GB

▪ HDD: 1TB HDD (RAID 1)

▪ Network: 200Mbps

▪ Máy chủ lưu trữ

▪ HDD: 1MB/giao dịch x Số lượng giao dịch dự kiến/năm x thời gian lưu trữ tối đa 

(năm).



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
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