
GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG HÓA 

CUNG CẤP THÔNG TIN & CHỐNG HÀNG GIẢ



1. GIỚI THIỆU VỀ IDLOGIQ 

2. CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG HÓA IDLOGIQ

➢ Nguyên lý hoạt động (1)

➢ Ưu điểm vượt trội (2-3)

➢ Các ngành hàng cần áp dụng công nghệ
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GIỚI THIỆU VỀ IDLOGIQ



IDLOGIQ là công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về xác thực và chứng thực sản phẩm.

Mục đích: Bảo vệ mạng lưới chuỗi cung ứng và người tiêu dùng cho hơn 5.000 doanh nghiệp trên toàn thế giới. 

GIỚI THIỆU VỀ IDLOGIQ

Tính bảo mật

cao

Đạt tiêu chuẩn FIPS

(Những tiêu chuẩn của chính phủ Hoa Kỳ về công

nghệ thông tin và bảo mật máy tính)

Đạt đỉnh cao

công nghệ mã hóa



Đội ngũ IDlogiq là những doanh nhân thành công được

ghi nhận trong các lĩnh vực: công nghệ cao, dược phẩm

và y tế. Chúng tôi hướng đến một thế giới không có

dược phẩm giả, đánh cắp thông tin, v.v… để tối ưu hiệu

quả và an toàn cho việc kinh doanh.

Hiện tại IDlogiq đang có 3 bằng sáng chế chờ công nhận

để bảo vệ các phát minh liên quan đến công nghệ chống

hàng giả được mã hóa tiên tiến, xác thực sản

phẩm/nhận dạng, công nghệ blockchain.

TOP 8 CHUNG KẾT 

TOÀN NƯỚC MỸ

Cuộc thi Công nghệ

Đột phá dành cho các

công ty khởi nghiệp

TOP 8 CHUNG KẾT 

TOÀN NƯỚC MỸ

Cuộc thi do Liên minh 

Khoa học tổ chức.

GIỚI THIỆU VỀ IDLOGIQ

Công nghệ IDlogiq được lựa chọn bởi Cục quản

lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) 

lựa chọn cho Dự án Thí điểm theo Đạo luật An 

ninh Chuỗi Cung ứng Thuốc



THỐNG KÊ (THIỆT HẠI HÀNG NĂM)

NGUYÊN NHÂN RA ĐỜI CÔNG NGHỆ IDLOGIQ

CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG GIẢ

Thiệt hại

tài chính

$ 1,8T

Người tử vong

1.000.000

Tử vong

do thuốc giả sốt rét

450.000

Thuốc bán trên internet

là thuốc giả

50%



ĐẶC ĐIỂM

CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG GIẢ

Cung cấp giải pháp tiên tiến nhất để chống lại hàng giả

và tối ưu hóa trí tuệ kinh doanh thông qua ứng

dụng công nghệ IDLogiq.

Mỗi sản phẩm có một ID duy nhất có thể được quét

bởi bất kỳ điện thoại thông minh hoặc thiết bị đọc

NFC nào.

IDLogiq có một nhiệm vụ cốt lõi là giúp các doanh

nghiệp chống lại việc làm giả trên toàn thế giới để giải

quyết tổn thất 1,8 ngàn tỷ đô la và 1 triệu sinh

mạng mỗi năm do hàng giả và còn nhiều hơn thế.

Một “Công nghệ Đột phá” được Hiệp hội Mã số Châu

Âu (GS1) lựa chọn vào chung kết cuộc thi GS1 Startup

Lab, được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm

Hoa Kỳ (FDA) lựa chọn cho Dự án Thí điểm theo Đạo

luật An ninh Chuỗi Cung ứng Thuốc (DSCSA).



Sản phẩm sẽ được ấn định mã số (serialized) độc nhất.

Mã số ấn định được quét qua module xử lý mật mã của
IDLogiq để tạo Mã xác thực sản phẩm (Cryptographic Identity 

Authentication - CIA) dưới hình thức mã NFC/RFID hoặc QR bảo
mật cao.

Người dùng, nhà sản xuất, phân phối, chính quyền sẽ
có thể truy cập thông tin để kiểm tra tính xác thực và tiến hành ngăn

chặn ngay khi có dấu hiệu đánh tráo hàng.

Khi quét mã sản phẩm tại các mốc vận chuyển (trong quá trình sản xuất
cho đến tay người dùng), quá trình vận chuyển sẽ được cập

nhật trong Hệ thống bảo vệ theo thời gian thực.

Nhãn CIA và nhãn chống xâm nhập phá hoại (tamper detection) được
dán lên sản phẩm.

CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG GIẢ
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
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34VAbTnybA…Crypto ID 

Auth
(CIA) Field

Authentication

Intelligent 
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Management

Rich Media 
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Engagement

GS1 Compliant Data 
Carriers

VERIFIED

CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG GIẢ
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG



A. Đạt quy chuẩn bảo mật thông tin FIPS do Chính quyền liên bang ban hành.

B. Công nghệ mã hóa chống hành giả và xâm nhập phá hoại

• Bảo vệ sản phẩm, thương hiệu và doanh thu khỏi hàng giả kém chất lượng.

C.   Kênh liên lạc và kết nối khách hàng hiệu quả

• Kết nối giữa nhà cung cấp và các đối tác trong “hệ sinh thái” IDlogiq để hợp tác, trao đổi dữ liệu khách.

• Tăng sự trung thành và số lượng khách.

• Cung cấp đánh giá hàng hóa cho nhà sản xuất.

• Hiểu được nhu cầu, thị hiếu của khách hàng.

• Dễ dàng đăng ký bảo hành, chiết khấu, giảm giá hay thu hồi hàng hóa chỉ với 1 cú click.

• Tạo lòng tin, sự an tâm cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ/ sản phẩm.

• Hiển thị các thông báo gợi ý sản phẩm tương tự hay sản phẩm mới cho khách.

• Công cụ thu thập thông tin khách hàng hiệu quả phục vụ cho marketing, chính sách bán hàng, v.v., thông qua 

công nghệ IntelliSense.

• Quảng cáo và marketing trực quan sinh động trực tiếp qua máy khách mà không tốn phí.

CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG GIẢ
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



D. Dễ sử dụng

• Giao diện người dùng thẩm mỹ cao.

• Khả năng tương tác và hỗ trợ môi trường không đồng nhất tốt.

• Không cần có mạng để xác thực mã.

E.  Theo dõi và quản lý sản phẩm theo thời gian thực

• Cung cấp công nghệ Kinh doanh thông minh (Business Intelligence), phân tích dữ liệu, hiểu sâu về thói quen tiêu

dùng của khách.

CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG GIẢ
ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI



Dược phẩm

Xác thực và chứng thực sản

phẩm từ khâu nguyên liệu thô

cho đến lúc bào chế và được

bệnh nhân sử dụng. 

CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HÀNG GIẢ
NGÀNH HÀNG NỔI TRỘI

Hàng cao cấp và sản phẩm tiêu

dùng (thực phẩm, rượu bia, v.v.)

Các mặt hàng thiết kế hay đắt giá

thường có nhiều sản phẩm sao chép

đạo nhái tương tự hàng thật, gây ảnh

hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, 

thu nhập của nhà sản xuất và trải

nghiệm của khách hàng.

Hàng Điện Tử

Triển khai IDLogiq ở cấp độ nhà máy, 

có thể ngăn chặn hàng điện tử giả,

cho phép chuỗi cung ứng và người 

tiêu dùng xác minh sản phẩm.

Xác nhận danh tính

Các giấy tờ tùy thân như chứng minh 

nhân dân, passport, bằng lái xe, v.v. 

có thể bị làm giả, dẫn đến hàng triệu

người bị đánh cắp danh tính và lợi

dụng vào các hành vi phi pháp. Công

nghệ độc quyền NFC sẽ ngăn ngừa

các loại giấy tờ tùy thân bị sao chép.




