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HỆ THỐNG CHỐNG GIẢ V THEO DẤU SẢN PHẨM 

Giới thiệu  

 Tem chống giả mạo công nghệ mã hóa: sử dụng chất liệu phù hợp được mã hóa 

bằng nhiều lớp mã an ninh không nhìn thấy với các cấp độ khác nhau (có thể xác 

thực sản phẩm chính hãng trước khi quyết định mua), cũng có thể tăng cường thêm 

mã an ninh nhìn thấy được phủ nhũ bảo mật (chỉ xác thực được sau khi mua sản 

phẩm). Đảm bảo an toàn thông tin, độ bền và thẩm mỹ.  
 Bao bì chống giả mạo (chỉ cung cấp giải pháp): bao bì được mã hóa trực tiếp bằng 

nhiều lớp mã an ninh không nhìn thấy mà không làm thay đổi hình ảnh gốc của bao 

bì. Đồng thời được in mực đặc biệt có thể đáp ứng tốt trong mọi trường hợp. 
 Đi cùng bộ giải pháp chống giả là ứng dụng VietCheck dành cho điện thoại thông 

minh (Smartphone). 

Tính năng và tiện ích 

 Chống giả mạo bằng kỹ thuật an ninh không nhìn thấy nhưng có thể chứng minh, xác 

thực chính hãng ngay tức thì bằng điện thoại thông minh (smartphone) nhằm bảo vệ 

người tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu, bảo vệ nhãn hàng và ngăn chặn hiệu quả các 

hoạt động trái phép. 
 Kết quả xác minh sản phẩm chính xác và đáng tin cậy. 
 Truyền thông tương tác, giới thiệu sản phẩm, cung cấp các thông tin chi tiết đến 

khách hàng. Biến sản phẩm trở nên thông minh hơn, tiếp cận nhanh chóng tới nhiều 

khách hàng tiềm năng. 
 Báo cáo kết quả tại hiện trường theo thời gian thực bao gồm xác minh, định vị và theo 

dấu sản phẩm. 
 Là công cụ kiểm tra, kiểm soát đơn hàng, kênh phân phối, theo dõi bảo hành, truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm… 
 Thúc đẩy bán hàng, hỗ trợ chăm sóc khách hàng hiệu quả. 
 Dịch vụ trọn gói từ đầu tới cuối: khảo sát đặc tả, tư vấn, thiết kế, sản xuất, cung cấp 

dịch vụ vĩnh viễn cho từng sản phẩm trên thị trường từ 5 – 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 
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ỨNG DỤNG VIETCHECK 

VietCheck là ứng dụng điện thoại thông minh được phát triển bởi Mã hóa Việt Nam với 
các tính năng tra cứu hữu ích là công cụ đi kèm hỗ trợ bộ giải pháp chống hàng giả và 
các dịch vụ giá trị gia tăng khác đi kèm với nhiều tính năng hữu ích. 

 Ứng dụng có khả năng giúp người tiêu dùng chủ động kiểm tra sản phẩm tại hiện 

trường và nhận được ngay kết quả xác minh chính hãng hoặc cảnh báo giả mạo; 

đồng thời truy xuất nguồn gốc chính xác, đáng tin cậy. 

 Ngoài xác thực tem, bao bì chống giả được đăng ký với Mã Hóa Việt Nam ứng dụng 

cũng có khả năng tra cứu thông tin từ các loại mã vạch (Barcode), mã QR 

(QRcode). Các loại mã vạch không có tính năng chống giả chỉ có tác dụng tra cứu 

thông tin. 

 Ứng dụng được cung cấp hoàn toàn miễn phí và tương thích với cả Android và IOS. 

  

 

Tải và cài đặt VietCheck tại địa chỉ dưới 

hoặc quét mã QR bên phải 

http://download.vietcheck.vn 

 
 

Màn hình kết quả xác minh sản phẩm chính hãng 
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TEM CHỐNG GIẢ - CÔNG NGHỆ MÃ HÓA 

 Công nghệ bảo mật: áp dụng công nghệ mã hóa ẩn hiện đại kèm theo nhiều lớp 

an ninh vô hình có thể xác minh sản phẩm chính hãng trước khi người tiêu dùng 

quyết định mua sản phẩm. Ngoài ra tùy biến theo nhu cầu cụ thể, có thể được tăng 

cường mã an ninh nhìn bằng mắt thường được phủ cào bảo mật (không khuyến 

khích vì lớp bảo mật này chỉ có thể xác minh sau khi người dùng mua sản phẩm). 
 Công nghệ in ấn: tem được sản xuất với công nghệ hiện đại nhất hiện nay, in bằng 

các loại mực đặc biệt không màu và chuyên biệt phù hợp với nhu cầu đa dạng. 
 Chất liệu: đa dạng, phù hợp với mọi điều kiện sản xuất, sản phẩm, môi trường. 
 Khảo sát, tư vấn, thiết kế chuyên nghiệp; mẫu mã đẹp, phù hợp theo nhu cầu của 

khách hàng. 
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Mẫu tem đối tác đang có trên thị trường 

  

 

 

Được tin dùng bời 

nhiều thương hiệu  

nhãn hàng  

…Và hàng trăm 

doanh ngiệp đã và 

đang sử dụng sản 

phẩm & dịch vụ của 

chúng tôi  
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BAO BÌ CHỐNG GIẢ - CÔNG NGHỆ MÃ HÓA 

Mã Hóa Việt Nam cung cấp giải pháp chống giả an toàn, bảo mật ngay trên bao bì 
sản phẩm của quí khách hàng mà không làm thay đổi thiết kế mẫu. Áp dụng công 
nghệ mã hóa với nhiều lớp an ninh trên nhiều vùng khác nhau và công nghệ in mực 
đặc biệt.

 

 

Hình ảnh mẫu bao bì mã hóa chống giả 
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GIỚI THIỆU DỊCH VỤ GIA TĂNG 

Bên cạnh công nghệ chống giả mạo, Mã Hóa Việt Nam còn cung cấp các dịch vụ 
quản lý, kiểm soát sản phẩm, quản lý chương trình thúc đẩy bán hàng … áp dụng 
công nghệ mã QR code với nhiều ưu điểm vượt trội. 

HỆ THỐNG CHỐNG TRN HNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG TÍCH ĐIỂM THÔNG MINH 

 

 

 

 

 

 

HỆ THỐNG BẢO HNH ĐIỆN TỬ  

 Phòng tránh, giảm thiểu việc các nhà phân phối, đại lý đẩy sản 

phẩm cho nhau nhằm hưởng giá chêch lệch. 

 Kiểm tra nhanh thông tin chi tiết sản phẩm chỉ với điện thoại thông 

minh. 

 Thông tin trên mỗi sản phẩm là linh động, có thể thay đổi bởi quản 

trị trong các trường hợp đặc biệt như trả hàng, sản phẩm lỗi hay 

sản phẩm thu hồi… 

 Báo cáo thống kê chi tiết từng đơn hàng, từng đại lý, từng sản 

phẩm. 

 Theo dõi hoạt động xuất nhập kho. 

 Theo dõi hoạt động của từng sản phẩm như số lượt kiểm tra, thu 

hồi, xuất kho… 

 

 Quản lý dữ liệu khách hàng thông minh. 

 Tra cứu thông tin nhanh chóng. 

 Thiết lập trả thưởng, thời gian chạy chương trình, số điểm … linh 

hoạt, dễ dàng. 

 Báo cáo thống kê chi tiết, chính xác. Gửi chi tiết hàng ngày qua 

thư điện tử. 

 Hỗ trợ đa nền tảng. 

 Người dùng có thể chủ động tra cứu thông tin, số điểm và thực 

hiện đổi điểm ra hình thức được qui định. 

 Cài đặt điểm số linh hoạt giúp thúc đẩy chiến lược kinh doanh, 

nâng cao doanh số, lợi nhuận.  

 Khách hàng chủ động kích hoạt, theo dõi thông tin bảo hành. 

 Bảo hành không cần giấy tờ, tiết kiệm thời gian, công sức. 

 Tăng niềm tin nơi khách hàng. 

 Thống kê báo cáo dữ liệu bảo hành chính xác, nhanh chóng. 

 Thu thập, tương tác dữ liệu khách hàng, hỗ trợ chăm sóc khách 

hàng nhanh chóng. 
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CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ QUAN TÂM TỚI 
SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI 

 

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 

 CÔNG TY CỔ PHẦN MÃ HÓA VIỆT NAM  
Địa chỉ: số 19 đ.Nguyễn Trãi, q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội 
Điện thoại: (024) 2 321 2288  
Hotline: 0707 88 0808 
Email: kinhdoanh@mahoavietnam.vn 

Văn phòng phía nam 
Địa chỉ: PBA-02.05 cao ốc Botanica, số 108-112-114, 
đ.Hồng Hà, q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (028) 6 271 7780 

Hotline: 0707 33 0808 
Email: kinhdoanh.sg@mahoavietnam.vn 


